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rendez´ói munkássága és színházszervez´ói tevékenysége
elismeréseként
Iglódi Istvánnak, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas
rendez´ójének, Érdemes M´úvésznek,
a hazai festészetben a geometriai absztrakció hagyományait folytató világszínvonalú munkásságáért
Konok Tamás fest´óm´úvésznek,

kiemelked´ó m´úvészi pályája elismeréseként
Darvas Iván Kossuth-díjas színm´úvésznek, Kiváló M´úvésznek,

a magyar képz´óm´úvészetben betöltött úttör´ó munkásságáért
Lakner László fest´ó- és grafikusm´úvésznek,

mind a klasszikus m´úvekben, mind a modern hangvétel´ú
koreográfiákban nyújtott kiemelked´ó balettm´úvészi teljesítményéért
Hágai Katalinnak, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas balettm´úvészének, Érdemes M´úvésznek,

az európai humanizmus eszmeiségét képvisel´ó gazdag
életm´úvéért
Lászlóffy Aladár József Attila-díjas romániai magyar
írónak, költ´ónek, szerkeszt´ónek,

egyéni hangvétel´ú m´úvészi munkássága elismeréseként

zeneszerz´ói életm´úvéért, a zene minden m´úfajában
nyújtott egyenletesen magas színvonalú alkotásaiért

Hofi Gézának, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színm´úvészének, Kiváló M´úvésznek,

Lendvay Kamilló Erkel Ferenc-díjas zeneszerz´ónek, Kiváló M´úvésznek,
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félévszázados m´úvészi pályája elismeréseként
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gazdag szépség´ú költészetéért, jelent´ós m´úfordításaiért

a magyar távközlés és számítástechnika terén végzett
négy évtizedes úttör´ó és nagyhatású munkásságáért, a jöv´ó
új elektronikai technológiáját megalapozó nanoelektronikai kutatásokban elért eredményeiért és a nemzetközi
együttm´úködésben játszott vezet´ó szerepéért

Rákos Sándor József Attila-díjas költ´ónek, m´úfordítónak, esszéírónak,

Csurgay Árpád akadémikusnak, a Budapesti M´úszaki
Egyetem egyetemi tanárának,

több évtizedes és a mai napig nagy jelent´óség´ú énekesi
pályafutásáért

a hazai és a nemzetközi regionális kutatások területén
elért kiemelked´ó iskolateremt´ó tudományos munkásságáért. Tudományos megállapításai alapjául szolgáltak az
új magyar területi politika kialakításához

Mádi Szabó Gábor Jászai Mari-díjas színm´úvésznek,
Kiváló M´úvésznek,

Sólyom Nagy Sándornak, a Magyar Állami Operaház
Liszt Ferenc-díjas operaénekesének, Kiváló M´úvésznek,
m´úvészi munkássága elismeréseként
Szakács Györgyinek, a Katona József Színház Jászai
Mari-díjas jelmeztervez´ójének,
sokoldalú m´úvészi munkássága elismeréseként
Sztankay Istvánnak, a József Attila Színház Jászai Maridíjas színm´úvészének, Érdemes M´úvésznek,
a magyar irodalom nyelvi és tárgyi gazdagításáért, irodalmi munkássága sokoldalúságáért
Tandori Dezs´ó József Attila-díjas írónak, költ´ónek, m´úfordítónak,
az építészet és a képz´óm´úvészetek példás összhangját
megteremt´ó, magas színvonalú tervez´ói munkásságáért

Enyedi György akadémikusnak, az MTA Regionális Kutatások Központja kutatóprofesszorának,
a vízi szervezetek sejtélettanának világszerte elismert,
iskolateremt´ó kutatásaiért, különös tekintettel a membránok szerkezetére
Farkas Tibor akadémikusnak, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézete kutatóprofesszorának,
igazgatóhelyettesnek,
a villamosmérnöki oktatás korszer´úsítésében és a számítástechnika alkalmazásában végzett kiemelked´ó szerepéért, több világnyelvre lefordított áramkörök toleranciája témakörben írt könyvéért, valamint a folyamatosan korszer´úsített Lineáris hálózatok cím´ú m´úvéért

Vadász György Ybl Miklós-díjas építésznek, képz´óm´úvésznek, c. egyetemi tanárnak,

dr. Géher Károlynak, a m´úszaki tudomány doktorának,
a Budapesti M´úszaki Egyetem professzorának,

a Rádiózenekar szellemiségének magasrend´ú megújításáért, karmesteri és zongoram´úvészi pályafutásáért

a β-lipotropinnal kapcsolatos alapvet´ó munkásságáért,
a β-endorfin felfedezéséért, szerkezeti és funkcionális sajátságainak jellemzéséért és egyes proteázok mechanizmusának feltárásában végzett úttör´ó munkásságáért

Vásáry Tamásnak, a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara f´ózeneigazgatójának, zongoram´úvésznek,
karmesternek
KOSSUTH-DÍJAT;
a hazai régészképzés, az európai ´ósrégészet és a korai
középkori régészet területén kifejtett kiemelked´ó tevékenységéért
Bóna István akadémikusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete egyetemi tanárának,
iskolateremt´ó oktatási, tudományos kutatási és mérnöki
tevékenységéért, amely a nukleáris üzemanyagciklus területén alapvet´óen járult hozzá jelent´ós tudományos felismerésekhez, valamint a Paksi Atomer´óm´ú nemzetközi összehasonlításban is kiemelked´ó biztonságos üzemeltetéséhez
dr. Csom Gyulának, a m´úszaki tudomány doktorának, a
Budapesti M´úszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
egyetemi tanárának,

Gráf László akadémikusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezet´ó egyetemi tanárának,
a képlékenységtan, különösen a nemlineáris anyagú tartószerkezetek statikája, dinamikája és stabilitásvizsgálata
terén elért nemzetközi szint´ú kutatási eredményeiért, valamint közel fél évszázados iskolateremt´ó, oktatási tevékenységéért
Kaliszky Sándor akadémikusnak, a Budapesti M´úszaki
Egyetem egyetemi tanárának,
a klasszikus és a modern tánctörténet kimagasló tudományos és kritikai feldolgozásáért, táncesztétikai munkásságáért
dr. Körtvélyes Gézának, a zenetudomány doktorának,
Erkel Ferenc-díjas tánctörténésznek, a Magyar Táncm´úvészeti F´óiskola ny. f´óiskolai tanárának,
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több évtizedes kutatói, kutatásirányítási tevékenységéért, s az utóbbi években megjelent monográfiáiért, amelyek a modernizáció és a jogfejl´ódés elemzésével adnak
gyakorlati segítséget társadalmunk átalakításához
Kulcsár Kálmán akadémikusnak, Állami-díjasnak, az
MTA Politikai Tudományok Intézete kutatóprofesszorának, intézeti igazgatónak,
annak a világ matematikusait 65 éve foglalkoztató sejtésnek bebizonyításáért, mely szerint egy kör és a vele egyenl´ó
terület´ú négyzet végesen átdarabolhatók egymásba
Laczkovich Miklós akadémikusnak, a matematikai tudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának,
az erd´ó hármas rendeltetésének meghatározásáért,
amelyet az egész világon elfogadtak és bevezettek
dr. Madas András erd´ómérnöknek, a mez´ógazdasági tudomány doktorának, címzetes egyetemi tanárnak,
a klinikai genetika nemzetközileg is elismert m´úveléséért, a különleges ellátást igényl´ó gyermekdiagnosztika
magyarországi bevezetéséért
Méhes Károly akadémikusnak, a Pécsi Orvostudományi
egyetem egyetemi tanárának,
a hazai leveg´ókémiai kutatások elméleti és gyakorlati
megalapozásáért, a Környezettudományi Akadémiai Elnöki Bizottságban kifejtett sokoldalú munkásságáért, továbbá tudományos monográfiáiért és kiemelked´ó színvonalú oktató munkájáért
Mészáros Ern´ó akadémikusnak, meteorológusnak, a
Veszprémi Egyetem tanszékvezet´ó egyetemi tanárának,
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a fasizmussal, illetve Heideggerrel foglalkozó filozófiai
írásaiért, tudományszervez´ó tevékenységéért
dr. Vajda Mihálynak, a filozófiai tudomány doktorának,
a Kossuth Lajos Tudományegyetem tanszékvezet´ó egyetemi tanárának
SZÉCHENYI-DÍJAT;

a tartószerkezetek, az alkotó építészet és a m´úvészettörténet terén kifejtett alkotótevékenységükért, mellyel biztosították a magyar építészképzés világszínvonalát
dr. Dulácska Endre építészmérnöknek, a m´úszaki tudomány doktorának, a Budapesti M´úszaki Egyetem egyetemi
tanárának,
dr. Hofer Miklós Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, a
Budapesti M´úszaki Egyetem egyetemi tanárának,
dr. Szentkirályi Zoltán Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, a Budapesti M´úszaki Egyetem ny. egyetemi tanárának,
a magyar közlekedés és a közlekedési infrastruktúra
gazdasági fejlesztése terén végzett nemzetközileg elismert
kutatómunkájukért, különös tekintettel hazánknak az
Európai Unióhoz történ´ó csatlakozása tudományos el´ókészítésére
dr. Ehrlich Évának, a közgazdaságtudomány doktorának, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet kutatási igazgatójának,
dr. Tánczos Lászlónénak, a m´úszaki tudomány kandidátusának, a BME habilitált doktorának, a Budapesti M´úszaki Egyetem tanszékvezet´ó egyetemi tanárának,

a vírusok által okozott megbetegedések patomechanizmusának, különös tekintettel a nagy visszhangot kiváltó
adenovírus DNS-szerkezetének izolálásáért

a növényvédelem különböz´ó területein kifejtett nemzetközileg is kiemelked´ó kutatási eredményeikért, és több
évtizedes iskolateremt´ó tevékenységükért

Nász István akadémikusnak, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézete egyetemi tanárának,

Horváth József akadémikusnak, a Pannon Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Intézete igazgatójának,
tanszékvezet´ó egyetemi tanárnak,
Sáringer Gyula akadémikusnak, a Pannon Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Intézete egyetemi tanárának,

a magyar irodalom értékelésének esztétikai és filozófiai
gondolkodású irányt adó munkássága elismeréseként
Poszler György akadémikusnak, irodalomtörténésznek,
esztétának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának,
a központi idegrendszer neurohormonjainak, különösen a neuropeptid kutatás terén elért nemzetközileg nagy
elismerést kiváltó tevékenységéért
Telegdy Gyula akadémikusnak, a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem oktatási rektorhelyettesének,
tanszékvezet´ó egyetemi tanárnak,

a membránbiokémia terén elért eredményeikért, különösképpen a sejtmembránok katalitikus hidrogénezésére
szolgáló módszerek kidolgozásáért és széles kör´ú gyakorlati alkalmazásáért
dr. Joó Ferencnek, a kémia tudomány doktorának, a
Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanárának,
dr. Vígh Lászlónak, a biológiai tudomány doktorának, az
MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézete igazgatójának,
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a magyar modern m´úvészet elfogadtatásáért folytatott
következetes és kimagasló munkásságukért

a laboratóriumi diagnosztika területén végzett oktató és
kutató munkássága elismeréseként

Kovács Péter Munkácsy Mihály-díjas m´úvészettörténésznek,
Kovaloszky Márta Munkácsy-díjas m´úvészettörténésznek

Muszbek László akadémikusnak, a Debreceni Orvostudományi Egyetem rektorának, egyetemi tanárnak,

MEGOSZTOTT

SZÉCHENYI-DÍJAT;

a kormányzati munka színvonalának emelése, a központi közigazgatás m´úködésének hatékonyabbá tétele érdekében végzett kiemelked´ó irányítói tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Elemérnek, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
(polgári tagozat);

m´úvészi életm´úve elismeréseként
Bacsó Péter Kossuth-díjas filmrendez´ónek, Kiváló M´úvésznek,
eredményes ügyészi és vezet´ói munkája elismeréseként
dr. Birtalan Örkény Pest megyei f´óügyésznek,
eredményes tudományos és oktató-szervez´ói munkássága elismeréseként
Gál Sándor akadémikusnak, a Budapesti M´úszaki Egyetem Állami-díjas kutatóprofesszorának,
m´úvészi pályájuk elismeréseként
Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajzfilmrendez´ónek,
Érdemes M´úvésznek, a Pannóniafilm Kft. igazgatójának,
Kazimír Károly Kossuth-díjas rendez´ónek, Kiváló M´úvésznek,
Oberfrank Gézának, a Magyar Állami Operaház Liszt
Ferenc-díjas f´ózeneigazgatójának, Kiváló M´úvésznek,
nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért
Lovász László akadémikusnak, Állami-díjas matematikusnak,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Maka Lászlónak, a Legfels´óbb Bíróság tanácselnökének, f´ótanácsosnak,

három évtizedes tudományos és oktató-nevel´ó munkássága elismeréseként
Palánkai Tibor akadémikusnak, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektorának, egyetemi tanárnak,
a hazai szervtranszplantáció érdekében végzett úttör´ó
tevékenysége elismeréseként
dr. Perner Ferencnek, az orvostudomány doktorának,
Állami-díjas orvosnak, a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika egyetemi
tanárának,
félévszázados kiemelked´ó munkássága elismeréseként
dr. Radnay Józsefnek, a Legfels´óbb Bíróság kollégiumvezet´ó bírájának,
kimagasló közéleti, irodalomkritikusi és m´úvészetfilozófiai tevékenysége elismeréseként
dr. Radnóti Sándornak, a filozófiai tudomány doktorának, József Attila-díjas esztétának, kritikusnak, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának,
nemzetközi elismertség´ú tudományos munkásságáért
Szelényi Iván akadémikusnak, szociológusnak, tanszékvezet´ó egyetemi tanárnak a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERSZTJE
(polgári tagozat);

Gy´ór város érdekében végzett közigazgatási tevékenysége elismeréseként
Balogh Józsefnek, Gy´ór polgármesterének,
m´úvészi munkássága elismeréseként
dr. Baross Gábornak, az ELTE Egyetemi Koncertzenekar Liszt Ferenc-díjas m´úvészeti vezet´ójének, Érdemes
M´úvésznek,
m´úvészi tevékenysége elismeréseként
Benedek Miklósnak, a Katona József Színház Jászai Mari-díjas színm´úvészének, Érdemes M´úvésznek,
színikritikusi munkásságáért,
Nánay Istvánnak, a Színház cím´ú lap Szerkeszt´ósége
kritikusának,
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életm´úvük elismeréseként
Bodor Pál írónak, újságírónak, az Európai Újságírók
Szövetsége Magyar Tagozata elnökének,
Kuczka Péter Kossuth-díjas költ´ónek, m´úfordítónak,
eredményes gazdasági és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Börcsök Dezs´ónek, a Budapesti Elektromos M´úvek
Rt. vezérigazgatójának,
a gazdasági reformok kidolgozásában nyújtott kimagasló munkájáért
dr. Gy´órfi Istvánnak, a PERFEKT Rt. vezérigazgatójának,
szakmai munkássága elismeréseként
Borsa Miklós építészmérnöknek, a Magyar Állami Operaház m´úszaki igazgatójának,
a magyar információelméleti kutatás és oktatás terén
végzett munkássága elismeréseként
Csiszár Imre, akadémikusnak, az MTA Matematikai Kutatóintézete tudományos tanácsadójának, tudományos
osztályvezet´ójének,
a pénzügyi-gazdasági ellen´órzésben végzett munkássága
elismeréseként
Dömötör Gyulának, az Állami Számvev´ószék számvev´óigazgatójának,
filmrendez´ói munkássága elismeréseként
Ember Judit Balázs Béla-díjas filmrendez´ónek,
a magyar kulturális értékek gazdagításáért folytatott
tevékenysége elismeréseként
dr. Bohus Lászlónak,
az orvosképzésben és továbbképzésben végzett munkássága elismeréseként
Prof. dr. Forgács Ivánnak, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvosi Népegészségtani Intézet igazgatójának,
ügyvédi és kamarai tisztségvisel´ói tevékenysége elismeréseként
dr. Gábor Lászlónak, a Bárándy és Társa Ügyvédi Iroda
ügyvédjének,
eredményes munkássága elismeréseként
Horváth Istvánnak, a DUNAFERR Dunai Vasm´ú Rt.
elnök-vezérigazgatójának,
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a Pet´ófi-kutatás területén végzett munkásságáért, irodalomtörténészeti életm´úvéért
dr. Lukácsy Sándornak, az irodalomtudomány kandidátusának, József Attila-díjas irodalomtörténésznek, c. egyetemi tanárnak,
a mikroelektronikai és számítástechnikai kultúra hazai
elterjesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként
dr. Kovács Magdolnának, a Gábor Dénes M´úszaki F´óiskola tanszékvezet´ó f´óiskolai tanárának,
több évtizedes eredményes munkássága elismeréseként
dr. Katona Andrásnak, a Közlekedési Múzeum f´óigazgatójának,
a külkereskedelem területén, a külgazdaság fejlesztése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Melega Tibornak, a Bécsi Kereskedelmi Kirendeltség
volt vezet´ójének,
a középszint´ú közigazgatás eredményes m´úködtetése,
az önkormányzatok hatósági munkájának irányítása terén
végzett munkássága elismeréseként
dr. Metzinger Évának, a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezet´ójének,
az els´ó magyarországi sikeres haemodialysis és vesetranszplantációs m´útét elvégzésének elismeréséül
dr. Németh András c. egyetemi tanárnak,
a magyar törzskönyvezési gyakorlatban az Európai
Direktívák érvényesítése terén végzett munkássága elismeréseként
Prof. dr. Paál Tamásnak, a kémiai tudomány kandidátusának, az Országos Gyógyszerészeti Intézet f´óigazgatójának,
az Országgy´úlés Hivatalában végzett magas színvonalú
szervez´ói munkája elismeréseként
Papp Istvánnak, az Országgy´úlés Hivatala f´ótitkárhelyettesének,
magas színvonalú közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Dénes Andrásné kormányf´ótanácsadónak, a Miniszterelnöki Hivatal f´óosztályvezet´ójének,
kiemelked´ó tudományos, oktatói, oktatásszervez´ói és
vezet´ói tevékenysége elismeréseként
dr. Probocskai Endrének, a mez´ógazdasági tudomány
doktorának, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem ny.
egyetemi tanárának,
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m´úvészi pályája elismeréseként
Szirtes Tamásnak, a Madách Színház Jászai Mari-díjas
rendez´ójének,
kimagasló m´úvészeti tevékenysége elismeréseként
Sz´úcs Miklósnak, a Budapesti Kamaraszínház igazgatójának,

1998/22. szám

zenekarvezet´ói munkássága elismeréseként
Barka Ferencnek, a F´óvárosi Nagycirkusz Zenekara karmesterének,
a haematológia, gastroenterológia, geriátria területén
végzett kutató tevékenysége elismeréseként
dr. Boga Bálintnak, az Újpesti Kórház II. Sz. Belgyógyászati Osztály osztályvezet´ó f´óorvosának,

kimagasló tudományos és oktató-nevel´ó munkásságáért
dr. Tamás Attilának, az irodalomtudomány doktorának,
a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanárának,
a közegészségügy területén végzett munkássága elismeréseként
Prof. dr. Ungváry Györgynek, a Fodor József Országos
Közegészségügyi Központ f´óigazgató f´óorvosának,
a magyarországi természet- és állatvédelem terén végzett kiemelked´ó jogi munkásságáért
dr. Zoltán Ödönnek, a Legfels´óbb Bíróság ny. tanácselnökének a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozat);

életútja elismeréseként
dr. Dobos Gyula ny. rend´ór ezredesnek,
beosztásában huzamos id´ón át végzett kiemelked´ó munkája elismeréseként
Nagy János vezér´órnagynak a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(katonai tagozat);

negyedszázados magas színvonalú munkássága elismeréseként
dr. Ákos Géza nagyprépostnak, a Szent István Társulat
igazgatójának,
a makrogazdasági szabályozás és a monetáris politika
terén végzett tevékenysége elismeréseként
Apatini Kornélnénak, a HITELGARANCIA Rt. vezérigazgatójának,
magas színvonalú szakmai munkássága elismeréseként
dr. Bakayné Perjés Juditnak, a Budapesti Történeti Múzeum osztályvezet´ójének, f´ótanácsosnak,

az Országgy´úlés hivatali szerveinél végzett, kimagasló
szakmai, vezet´ói tevékenysége elismeréseként
Bordács Csabának, az Országgy´úlés Hivatala Gazdasági
Igazgatósága igazgatójának,
m´úvészeti tevékenységük elismeréseként
Cserháti Zsuzsa el´óadóm´úvésznek,
Csikós Attilának, a Magyar Állami Operaház Jászai Mari-díjas vezet´ó díszlettervez´ójének,
Sárközi Gyulának, a Madách Színház tánckarvezet´ójének,
irodalmi életm´úve elismeréseként
dr. Csetri Lajosnak, az irodalomtudomány doktorának,
irodalomtörténésznek, kritikusnak,
ügyvédi és kamarai tisztségvisel´ói tevékenysége elismeréseként
dr. Csontos János ügyvédnek, kamarai elnöknek,
több évtizedes közgazdasági, külkereskedelmi statisztikai tevékenysége elismeréseként
Deák Jánosnak, a KOPINT DATORG Rt. elnök-vezérigazgatójának,
az agrárágazatban végzett több évtizedes tevékenységük
elismeréseként
Egyed Bélának, a Hód-Mez´ógazda Rt. vezérigazgatójának,
Kiss Józsefnek, a Bóly Rt. vezérigazgatójának,
eredményes közigazgatási, jogi munkája elismeréseként
Cseh Lajosné dr.-nak, Budapest F´óváros Közigazgatási
Hivatala hivatalvezet´ó-helyettesének,
az adóigazgatásban végzett kiemelked´ó szakmai és vezet´ó munkájuk elismeréseként
Kóbor Józsefné dr.-nak, az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési
Hivatal hatósági f´óosztályvezet´ójének,
´Óri Jen´ónének, az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal
Vas Megyei Igazgatósága igazgatójának,
Varga Lászlónénak, az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési
Hivatal Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága igazgatójának,
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dr. Varga Árpádnak, az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési
Hivatal Kelet-budapesti Igazgatósága igazgatójának,
életútjuk elismeréseként
Fejérdy Gy´óz´ónek, a ráckevei Ady Endre Gimnázium ny.
tanárának,
Galambos Gyulának, a Magyar Pax Romana Fórum volt
elnökének,
négy évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Fendrik Gyula Zala megyei f´ójegyz´ónek,
eredményes munkássága elismeréseként
dr. Filátz Zoltánnak, a gy´óri AGROKER Rt. kereskedelmi igazgatójának, vezérigazgató-helyettesnek,
több évtizedes tudományos munkásságának elismeréseként, különösen a respirométer kifejlesztéséért és szabadalmaztatásáért
dr. Fleps Walter ny. vegyészmérnöknek,
életm´úvük elismeréseként
Gál Péternek, a Mikroszkóp Színpad ny. f´órendez´ójének, a Korona Pódium m´úvészeti tanácsadójának,
Sulyok Imre zeneszerz´ónek, Liszt Ferenc-díjas orgonam´úvésznek,
több évtizedes kutató és gyógyító munkássága elismeréseként
dr. Garzuly Ferencnek, az orvostudomány kandidátusának, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Ideggyógyászati
Osztály osztályvezet´ó f´óorvosának,
a szociális munkás képzés, valamint a fogyatékosok rehabilitációja érdekében végzett munkássága elismeréseként
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gazdaságszervez´ói, építészeti-tervez´ói és tudományos
tevékenysége elismeréseként
dr. Jaklics Ervinnek, a LAKÓTERV Rt. elnök-vezérigazgatójának,
az integrált növényvédelmi technológiák fejlesztése terén elért eredményei elismeréseként
dr. Kajati Istvánnak, a Budapesti F´óvárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás f´ótanácsosának,
m´úvészi pályájuk elismeréseként
Kalmár Tibornak, a Vidám Színpad Jászai Mari-díjas
f´órendez´ójének,
Kránitz Lajosnak, a Budapesti Kamaraszínház Jászai
Mari-díjas színm´úvészének,
Mihály Pálnak, a Nemzeti Színház ny. színm´úvészének,
Szokolay Ottónak, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas
ny. színm´úvészének,
Tyll Attilának, a Budapesti Kamaraszínház Jászai Maridíjas színm´úvészének, Érdemes M´úvésznek,
a Magyar Országos Közjegyz´ói Kamara és a Budapesti
Közjegyz´ói Kamara létrehozása és m´úködtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Kapási Olga közjegyz´ónek, a Budapesti Közjegyz´ói
Kamara elnökének,
a magyarországi hírközlés és frekvenciagazdálkodás területén, valamint a nemzetközi csatlakozási egyezmények
létrehozásában végzett tevékenysége elismeréseként
Kauser Alajosnak, a Hírközlési F´ófelügyelet elnökhelyettesének,
szakmai munkássága elismeréseként
Kerényi Máriának, a Magyar Rádió szerkeszt´ó-m´úsorvezet´ójének,

dr. Göllesz Viktor ny. tanszékvezet´ó f´óiskolai tanárnak,
nemzetközileg is elismert filmrendez´ói munkásságáért
eredményes gazdasági tevékenysége elismeréseként
Gressai Sándornak, az SVT-WAMSLER Háztartástechnikai Rt. igazgatósága elnökének,
vállalatvezet´ói munkája elismeréseként
dr. Hernády Alajosnak, a Pécsi Távf´út´ó Kft. igazgatójának,
kiemelked´ó munkássága elismeréseként
dr. Hunyadi Lászlóné Kovács Borbálának, a Központi
Statisztikai Hivatal f´óosztályvezet´ó-helyettesének, statisztikai f´ótanácsadónak,

Kézdi-Kovács Zsoltnak, a Filmunió Kft. Balázs Béla-díjas filmrendez´ónek,
több évtizedes eredményes gazdasági tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Lászlónak, a Kisalföldi Füszért Rt. vezérigazgatójának,
a szövetkezeti mozgalomban végzett több évtizedes
munkája elismeréseként
dr. Leitold Lászlónak, a Palota-Vidék Szövetkezet igazgatósága elnökének,
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újságírói tevékenységük elismeréseként
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fotóm´úvészeti tevékenysége elismeréseként

Martin József újságírónak, az Európai Újságírók Szövetsége alelnökének,
Nagy Attilának, az EFE Spanyol Hírügynökség budapesti tudósítójának,

Tóth István Balázs Béla-díjas fotóm´úvésznek, Érdemes
M´úvésznek,

több évtizedes kiemelked´ó munkássága elismeréseként

Varga Katalin József Attila-díjas költ´ónek, írónak, szerkeszt´ónek a

Nadabán Péternének, a Központi Statisztikai Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága igazgatójának,

irodalmi munkássága elismeréseként

MAGYAR

az Állami Számvev´ószék költségvetési ellen´órzései szervezésében, módszertanának kimunkálásában végzett tevékenysége elismeréseként
Nagy Ákosné Ágotai Ildikónak, az Állami Számvev´ószék
számvev´ó-igazgatóhelyettesének,

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(polgári tagozat);

kiemelked´ó szakmai tevékenysége elismeréseként
Miller Jánosné pénzügy´ór alezredesnek,

ügyészi és ügyészségi vezet´ói munkája elismeréseként
dr. Nagy Ferencnek, a Nyíregyházi Városi Ügyészség
vezet´ó ügyészének,

a Magyar Honvédség érdekében kifejtett eredményes
munkája elismeréseként
Fazekas József ny. ezredesnek,

eredményes gazdasági vezet´ói munkássága elismeréseként
Nemes Jánosnak, a Hollós József Kórház-Rendel´óintézet f´óigazgatójának, az Egészségügyi Gazdasági Vezet´ók
Egyesülete elnökének,
a vasútegészségügyben eltöltött több évtizedes gyógyító
munkássága elismeréseként
dr. Rábai Kálmánnak, a MÁV Központi Rendel´óintézet
Neuropszichiátria—EEG Epilepszia Szakgondozó vezet´ó
f´óorvosának,
a szerológia területén végzett több évtizedes munkássága,
igazságügyi orvosszakért´ói tevékenysége elismeréseként

beosztásukban huzamos id´ón át végzett kiemelked´ó
munkájuk elismeréseként
Márkus József ezredesnek,
Somkutas Imre ezredesnek a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(katonai tagozat);

dr. Rex-Kiss Béla c. egyetemi tanárnak,

az O rszággy´úlési Könyvtár külföldi parlamenti és
E NSZ gy´újteményében végzett elemz´ó és tájékoztató
munkájáért

több évtizedes szakmai munkássága elismeréseként

Tomcsányi Zsuzsannának, a Magyar Országgy´úlés Hivatala Országgy´úlési Könyvtára f´ókönyvtárosának,

dr. Sári Jánosnak, az állam- és jogtudomány doktorának,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensének,
a magyar kerékpársport érdekében 50 éven át kifejtett
kiemelked´ó tevékenységéért
Schillerwein Istvánnak, a Kerékpárosok Országos Szövetsége elnökének,

lelkipásztori tevékenységéért
dr. Körpöly Kálmán nyugalmazott lelkipásztornak, a teológiai tudományok doktorának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

szakmai munkája elismeréseként
Simon Istvánnak, a Pécsi Nemzeti Színház ügyvezet´ó
igazgatójának,
koncertrendez´ói tevékenysége elismeréseként
Szepesi György koncertrendez´ónek,
kiemelked´ó ügyészi és vezet´ói munkája elismeréseként
dr. Tóbiás Károlyné dr. Nagy Évának, a Bács-Kiskun
Megyei F´óügyészség csoportvezet´ó ügyészének,

az Országházban végzett több évtizedes példamutató
szakmunkás tevékenységéért
Bese Mihálynak, a Magyar Országgy´úlés Hivatala M´úszaki Igazgatósága asztalos szakmunkásának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
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a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából,
érdemes és eredményes munkájuk elismeréseként
Kotschy Andrásnak, az ELTE Koncertzenekara tagjának,
dr. Péntek Lászlónak, az ELTE Koncertzenekara titkárának,
dr. Tóth Máriának, az ELTE Énekkara titkárának,
Nagyszentpéteri Miklósnak, a Magyar Állami Operaház
balettm´úvészének, magántáncosnak,
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Di Sandri Lorenzónak, a Thália Színház színpadmesterhelyettesének,
Tóth István Rezs´ónek, a Vas Megyei M´úvel´ódési és Ifjúsági Központ gépkocsivezet´ójének,
Váradi János zenésznek, a Magyar Állami Népi Együttes
szólamvezet´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Poór Péter el´óadóm´úvésznek,
Szamosi Juditnak, a F´óvárosi Operett Színház magántáncosának,
Varga Lászlónénak, az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda igazgatójának a

a népjóléti miniszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
érdemes és eredményes munkájuk elismeréseként

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

dr. Rákosi Ferencnek, az ELTE Énekkara tagjának,
Bárdi Margitnak, a nyíregyházi Váci Mihály Városi M´úvel´ódési Központi és Gyermekcentrum népm´úvel´ójének,
Bognár Inkének, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, Képz´ó- és Iparm´úvészeti Osztály könyvtáros-adattárosának,
dr. Erdélyi Miklós ügyvédnek,
Farkas Katalinnak, a F´óvárosi Operett Színház címzetes
magántáncosának,
Juhos Klárának, a Vígszínház könyvel´ójének,
Oláh Viktor cigányprímásnak,
Ur Etelkának, a Pécsi Nemzeti Színház gazdasági igazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Cserneczky Ferencnek, a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet gazdasági igazgatójának,
dr. Fäller Károly ny. törzskönyvez´ó gyógyszerésznek,
dr. Hidas Istánnak, Pilisvörösvár családorvosának,
Kassai Lászlónénak, a Népjóléti Minisztérium közigazgatási tanácsadójának,
dr. Király Ödönnek, a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet gazdasági
f´óigazgató-helyettesének,
dr. Ralovich Bélának, a Népjóléti Minisztérium f´ótanácsosának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Gaál Istvánnénak, a F´óváros Önkormányzat Id´ósek Otthona intézetvezet´ó igazgatójának,

dr. Victor Andrásnak, az ELTE Koncertzenekara karmesterének,

Mucsi József gyógyszerésznek, a Vöröskereszt BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Szervezete titkárának,

Auth Vilmosnak, a Pécs-Gyárvárosi Szieberth Róbert
Általános Iskola zenekarvezet´ójének, karnagynak,

Perkó Magdolnának, a Kanizsay Dorottya Egészségügyi
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium igazgatójának,

Bészné Molnár Ilonának, a Gy´óri Balett gazdasági igazgatójának,
Gerzsenyi Péternének, a Budapesti Táncegyüttes gazdasági igazgatójának,
Géczy Istvánnak, a Thália Színház f´óügyel´ójének,
Major Attilának, a Thália Színház színpadmesterének,

Vízvári Lászlónak, az Egészségügyi Szakképz´ó és Továbbképz´ó Intézet f´óigazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
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Kovács Dunai Andrásnénak, a tatabányai Otthoni Szakápolási Szolgáltató vezet´ó szakápolójának,
Roikné Troppert Annának, az Országos Traumatológiai
Intézet terápiás szakasszisztensének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából,
érdemes és eredményes munkájuk elismeréseként
Beleznai Tibornak, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
igazgatójának,
dr. Kovács Alíznak, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete f´ótitkárának,
Sárközi Györgynek, a Borsod-Volán Személyszállítási
Rt. vezérigazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából,
érdemes és eredményes munkájuk elismeréseként
dr. Horváth Péternek, az Országos M´úszaki Információs
Központ és Könyvtár általános f´óigazgató-helyettesének,
dr. Szabó Bélának, a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés igazgatójának,
Szabó Jen´ónek, a Dél-Magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Rt. elnök-vezérigazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

a belügyminiszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából,
érdemes és eredményes munkájuk elismeréseként
dr. Árvai Zoltánnak, Marcali jegyz´ójének,
Balatoni Mátyás ny. karnagynak,
Balogh Árpádnénak, Szakály polgármesterének,

1998/22. szám

Balogh Lajosnénak, Baks polgármesterének,
Béres Lászlónak, Hajdúház polgármesterének,
dr. Bozori Endrének, Kisbér polgármesterének,
Czakó Istvánnak, Kerekegyháza polgármesterének,
Csekei Sándornak, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat m´úvel´ódési és egészségügyi osztályvezet´ójének,
Czizmadia Vilmosnak, Kóspallag polgármesterének,
dr. Csonkás Istvánnak, a F´ópolgármesteri Hivatal ügyosztályvezet´ójének,
Egri Zoltánnak, Szilvásvárad polgármesterének,
Érsok Istvánnénak, Bükkaranyos polgármesterének,
Fodor Jánosnak, Nagykálló polgármesterének,
Fodor Miklósnak, Szekszárd polgármesterének,
Füri Bálintnak, Dunaszentbenedek polgármesterének,
Gyulai Gáspárnak, Tiszakóród polgármesterének,
Hegyi Jánosnénak, a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal f´óosztályvezet´ójének,
Honfi Józsefnek, Körmend polgármesterének,
Keszthelyi Mihálynak, a Csepel SC utánpótlás vezet´ójének,
dr. Kígyóssy Lászlónak, Budapest IX. kerület jegyz´ójének,
Komjáthy Lajosnénak, Sajóvámos polgármesterének,
dr. Kovalik Pálnak, Budapest F´óváros Közigazgatási Hivatala f´ótanácsosának,
dr. P. Kovács Istvánnak, a Bács-Kiskun Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyel´óség igazgatójának,
Márky Jen´ó teniszez´ónek,
Molnár Andrásnak, Szamosszeg polgármesterének,
Molnár Tibornak, Iváncsa polgármesterének,
dr. Mozsdényi Lászlónénak, Zalahalápi Körjegyz´óség
körjegyz´ójének,
Nádor Rudolfnénak, Hosszúhetény polgármesterének,
dr. Nagy Balázsné dr. Kiss Irénnek, Pesterzsébet jegyz´ójének,
Polcz Zoltánnak, a Magyar Autóklub Budapesti Szervezete elnökének,
Radovics Istvánnak, Kesztölc polgármesterének,
Ramasz Imrének, Kardoskút polgármesterének,
Rács Lászlónak, Várdomb polgármesterének,
dr. Sinka József Mártonnak, Budapest XIII. kerület jegyz´ójének,
Schmitsek Józsefnek, Szabadegyháza polgármesterének,
Szabó Istvánnénak, a mez´ófalvai M´úvel´ódési Ház igazgatójának,
Szabó Józsefnének, Hencse alpolgármesterének,
Varga Lajosnak, Püspökmolnári polgármesterének,
Wiedner Istvánnak, Császártöltés polgármesterének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
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Kovács Péter r. alezredesnek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

dr. Aradi Máriának, Zsombó jegyz´ójének,
Ájpli Lászlónak, Szalkszentmárton jegyz´ójének,
Bálint Balázsnénak, a BM Heves Megyei TÁKISZ adóosztály vezet´ójének,
Bella Jolánnak, a Gy´óri Polgármesteri Hivatal pénzügyi
irodavezet´ó-helyettesének,
Bernáth Józsefnek, Kistokaj önkormányzati képvisel´ójének,
Boros Zoltánnénak, a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal osztályvezet´ójének,
Bozsoki Tibornénak, a Székesfehérvári Polgármesteri
Hivatal közlekedésszervez´ójének,
Buza Annának, Sajópetri jegyz´ójének,
Csáki Józsefnek, Tiszadada jegyz´ójének,
Csoknyay Lászlónak, a Hortobágyi Polgármesteri Hivatal m´úszaki f´ótanácsosának,
Fiar Lászlónak, a Dunapataji Polgármesteri Hivatal
adócsoport vezet´ójének,
dr. Ferincz Jánosnak, Szekszárd aljegyz´ójének, a Polgármesteri Hivatal városigazgatási irodavezet´ójének,
Follárdt Andrásnak, az ÉPKSZI Kft. ügyvezet´ójének,
Forray Gellértnek, Cikó polgármesterének,
FritzGyörgynek, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
f´óosztályvezet´ó-helyettesének,
dr. Gömöriné Iványi Margitnak, a Bács-Kiskun Megyei
Gyámhivatal hatósági osztályvezet´ójének,
Hiki Évának, Budapest F´óváros Közigazgatási Hivatala
osztályvezet´ójének,
Huszár Mihálynak, Kalocsa Város Önkormányzata városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezet´ójének,
Illés Tóth Józsefnek, Gáborján-Szentpéterszeg Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
Klupács Andrásnak, Ácsteszér polgármesterének,
Kovács Istvánnak, Jászszentlászló-Móricgát Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
dr. Kovács Mihálynak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal f´óosztályvezet´ójének,
Körtés Istvánnénak, Simontornya Város Polgármesteri
Hivatala közigazgatási irodavezet´ójének,
Laki Józsefnek, Kálócfa polgármesterének, a Zala Megyei Agrárkamara szaktanácsadójának, gazdajegyz´ónek,
Martos Györgynek, Márianosztra polgármesterének,
Nágl Mihálynak, Szár Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
Nagy Andrásnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyel´óség osztályvezet´ójének,
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Pálmai Józsefnek, a Fejér Megyei Illetékhivatal f´óosztályvezet´ó-helyettesének,
Puskás Zoltánnénak, Kisgy´ór jegyz´ójének,
Scheidlerné dr. Szöll´ósi Máriának, a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal f´óosztályvezet´ójének,
Szabóné Egri Teréznek, Kemenc jegyz´ójének,
Szörny´ú Sándornénak, Zsáka-Vekerd Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
Tanai Józsefnek, Tornyiszentmiklós Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
Tornavölgyiné Horváth Máriának, az Ajkai Polgármesteri Hivatal f´ótanácsosának, irodavezet´ónek,
Tóth Ferencnek, Nyírbogdány jegyz´ójének,
Tóthné Jász Máriának, a Szolnoki Polgármesteri Hivatal
f´ómunkatársának,
Treszkai Ilonának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal tanácsosának,
Vámos Antalnak, Vasszécseny Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
Vitézné Füzi Máriának, a Gy´ór-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal f´ótanácsosának, közigazgatási szakmai tanácsadónak,
Zay Ferencnek, az Egri Polgármesteri Hivatal irodavezet´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

dr. Bartáné dr. Plantek Juditnak, a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági f´óosztálya tanácsosának,
Kállai Imrénének, a Tahitótfalui Polgármesteri Hivatal
igazgatási f´óel´óadójának,
Légrádi Lászlónénak, a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ügykezel´ójének,
dr. Muske Eszternek, a Debreceni Polgármesteri Hivatal
irodavezet´ó-helyettesének,
Palkovitsné Kovács Annának, a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal tanácsosának,
Révész Ferencnének, az Újkígyósi Polgármesteri Hivatal
költségvetési csoportvezet´ójének,
Simigla Jánosnak, a Gy´óri Polgármesteri Hivatal gépkocsivezet´ójének,
Varga Ferencnének, a Jánoshidai Polgármesteri Hivatal
ügyintéz´ójének,
Varró Ferncnének, a Gy´óri Polgármesteri Hivatal ügykezel´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
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Siki László r. f´ótörzszászlósnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

az igazságügy-miniszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából,
érdemes és eredményes munkájuk elismeréseként
dr. Fogarasi Józsefnek, az Államigazgatási F´óiskola f´óiskolai adjunktusának, a Magyar Közigazgatási Kar elnökének,
Sápi Lajosnak, a HUNGUARD FLOAT—Üveg Kft.
ügyvezet´ó igazgatójának,
Zana Józsefnek, a Vidám Színpad színm´úvészének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
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Kálai László pénzügy´ór ´órnagynak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

Bajusz Gyula pénzügy´ór f´óhadnagynak,
Lengyel Sándor pénzügy´ór f´óhadnagynak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

a honvédelmi miniszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából,
érdemes és eredményes munkájuk elismeréseként

Kiss Attilánénak, a Veszprém Megyei F´óügyészség tisztvisel´ójének,
Lenchés Ottónénak, a Legf´óbb Ügyészség tisztvisel´ójének,
B. Nagy Pálnénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei F´óügyészség tisztvisel´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Zsalakó Istvánnak, a Magyar Honvéd cím´ú lap f´ószerkeszt´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

dr. Kunos Bálint mk. ezredesnek,
Lenkey László ezredesnek,
Schlemmer László ezredesnek a

Szalai Sándor bv. f´ótörzszászlósnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

Hajti Sándor törzszászlósnak,
a pénzügyminiszter el´óterjesztésére
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából,
érdemes és eredményes munkájuk elismeréseként
Dobi Sándornak, az Állami Számvev´ószék számvev´ótanácsosának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Rajner Pál törzszászlósnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)
kitüntetést adományozom.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
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II. rész
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
46/1998. (III. 20.) Korm.
rendelete
a biztonsági okmányok védelmének rendjér´ól szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
A biztonsági okmányok védelmének rendjér´ól szóló, a
177/1996. (XII. 4.) Korm. rendelettel, a 229/1996. (XII. 26.)
Korm. rendelettel és a 275/1997. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 2. napon lép hatályba.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 46/1998. (III. 20.) Korm. rendelethez
,,1. számú melléklet
a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelethez
A biztonsági okmányok
1. Személyi okmányok:
a) útlevelek és jogszabályban meghatározott egyéb,
külföldre utazásra és határátlépésre jogosító okmányok;
b) egyéb személyi adatokat tartalmazó, hatóság által
kitöltött okmányok:
— személyi igazolvány,
— személyi igazolvány külföldi részére,
— ideiglenes személyi igazolvány,
— igazolvány menekültkénti elismerését kér´ó részére,
— igazolvány menedékes (kérelmez´ó) részére,

—
—
—
—
—
—
—
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igazolvány befogadott részére,
hatósági igazolvány személyi azonosító jelre,
anyakönyvi kivonat és anyakönyv,
névváltozási okirat,
állampolgársági okirat és bizonyítvány,
katonai igazolvány,
közrendvédelmi terület okmányai;

c) jogosultságokat igazoló okmányok:
— gépjárm´úvezet´ói engedélyek,
— gépjárm´úforgalmi engedélyek,
— járm´úkísér´ó lap és — a járm´ú tulajdonjogát igazoló — törzskönyv,
— fegyvertartási engedély,
— l´ófegyvertartási engedély jogi személyek részére engedélyezett l´ófegyverekre,
— vizsgabizonyítvány a fegyverismereti vizsga tényének és eredményének igazolására,
— engedély l´ófegyver megszerzésére,
— fegyver (és l´ószer) kísér´ó igazolvány,
— igazolás l´ófegyver behozatalára, kivitelére, átszállítására,
— hatósági erkölcsi bizonyítvány,
— TAJ-szám igazolására szolgáló hatósági igazolvány,
— közgyógyellátási igazolvány,
— a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító igazolvány,
— huzamos tartózkodási engedély külföldi részére,
— ideiglenes tartózkodási engedély külföldi részére,
— ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás,
— meghívólevél magyarországi beutazáshoz és tartózkodáshoz,
— fels´óoktatási intézmények által kiadott oklevelek,
— állami nyelvvizsga bizonyítvány,
— a Belügyminisztérium, továbbá a belügyminiszter
irányítása alá tartozó szervek hivatásos állománya és egyes
köztisztvisel´ói részére rendszeresített szolgálati, munkáltatói igazolványok, melyek fegyverviselési és/vagy intézkedési jogosultságot tartalmaznak,
— magánnyomozói igazolvány,
— személyi és vagyon´óri igazolvány,
— R endvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának kiegészít´ó igazolványa,
— megbízólevél a védelmi felkészítés és országmozgósítás feladatainak végrehajtására,
— országos és területi választási szervek objektumaiba
belépésre jogosító igazolvány,
— igazolvány miniszterek és az azonos besorolású személyek részére,
— igazolvány állami vezet´ók és azonos besorolású személyek részére,
— diplomáciai testület és egyéb képviseletek igazolványai,
— futárigazolványok,
— büntetés-végrehajtás igazolványai,
— az igazságügyi dolgozók igazolványai,
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— a bírák és bírósági dolgozók igazolványa,
— HM és MH szervek igazolványai,
— a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya
részére rendszeresített szolgálati igazolványok,
— a Vám- és Pénzügy´órség szolgálati igazolványai,
— Z MNE nyelvvizsga bizonyítvány,
— PM szolgálati igazolványok,
— könyvvizsgálói engedély és igazolvány,
— APEH Adóigazolvány,
— adószakért´ói igazolvány,
— Pénzügyi Tanácsadói Oklevél,
— okleveles könyvvizsgálói oklevél,
— mérlegképes könyvel´ói oklevél,
— diákigazolvány,
— kiemelt közgy´újtemények fegyveres biztonsági ´órei
részére kibocsátott igazolvány.
2. Védelmet igényl´ó létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai:
— külügyminisztériumi munkáltatói igazolvány,
— belépési engedély a Honvédelmi Minisztérium épületébe,
— belépési engedély a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium épületébe,
— belépési engedélyek az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium épületébe,
— belépési engedélyek a Földm´úvelésügyi Minisztérium épületébe,
— belépési engedély a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium épületébe,
— belépési engedély a Munkaügyi Minisztérium épületébe,
— a Pénzügyminisztérium által kibocsátott belépési
engedélyek,
— a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
belépésre jogosító igazolványai,
— belépési engedélyek a Népjóléti Minisztériumba,
— a nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazotti állománya részére rendszeresített munkáltatói igazolványok,
— a BM, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek köztisztvisel´ói, közalkalmazotti és hivatásos
állománya részére rendszeresített szolgálati és munkáltatói igazolványok,
— belépési engedélyek az Országgy´úlési Biztos Hivatalába,
— a BM épületébe alkalmi belépésre jogosító igazolványok,
— a Miniszterelnöki Hivatal Irodaházába, az Országházba és a Képvisel´ói Irodaházba belépésre jogosító igazolványok, belép´ók,
— a Miniszterelnöki Hivatal Irodaházába belépésre jogosító igazolvány, belép´ók,
— a Miniszterelnöki Hivatal Irodaházába és az Országházba történ´ó belépésre jogosító egyszeri belépési engedély és napi belép´ójegy,
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— belépésre jogosító igazolványok a Ferihegyi Nemzetközi Repül´ótérre,
— behajtási és útvonalengedélyek a Ferihegyi Nemzetközi Repül´ótérre,
— belépési engedély az Alkotmánybíróság épületébe,
— belépési engedély a Legfels´óbb Bíróság épületébe,
— belépési engedély a Legf´óbb Ügyészség épületébe,
— a Kormány vendégházaiba belépésre jogosító engedélyek,
— belépési engedély a Központi Állami Üdül´óbe,
— belépési engedély a köztársasági elnöki rezidenciába,
— belépési engedély a miniszterelnöki rezidenciába,
— a K-vezetési vonal objektumaiba belépésre jogosító
igazolványok,
— belépési engedély a Magyar Honvédség objektumaiba,
— belépési engedély a Határ´órség objektumaiba,
— belépési engedély a Vám- és Pénzügy´órség objektumaiba,
— belépési engedély a büntetés-végrehajtás objektumaiba,
— belépésre jogosító igazolványok a Paksi Atomer´óm´ú fokozottan ´órzött üzemi területére,
— belépési engedély a Magyar Televízió épületébe,
— belépési engedély a Magyar R ádió épületébe,
— belépési engedély a Magyar Távirati Iroda épületébe.
3. A Kormány által határozatban felsorolt egyéb védett
létesítmények, objektumok belépési engedélyei.
4. A Kormány által határozatban meghatározott egyes
kiemelt jelent´óség´ú események, rendezvények igazolványai, belépési engedélyei.’’

A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
15/1998. (III. 20.) BM
rendelete
a választási költségek normatíváiról, tételeir´ól,
elszámolási és bels´ó ellen´órzési rendjér´ól
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a választási költségek normatíváiról, tételeir´ól, elszámolási és bels´ó ellen´órzési rendjér´ól a következ´óket rendelem el:

1998/22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Általános rendelkezések
1. §

(1) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban:
OVI), a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) és
a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezet´óje
a) felel´ós a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért és elszámolásáért;
b) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal,
illetve az illetékes önkormányzat számvitelén belüli elkülönített kezelésér´ól;
c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.
(2) A HVI-k az országgy´úlési egyéni választókerületi
választási irodák (a továbbiakban: OEVI) vezet´óinek személyi juttatásai vonatozásában az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet a TVI vezet´óje látja el.
(3) A TVI-vezet´ók, a f´óvárosi és a területi államháztartási és közigazgatási információs szolgálatok (a továbbiakban együtt: TÁKISZ) igazgatóinak és az OVI-tagok személyi juttatásai vonatozásában az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet az OVI vezet´óje látja el.
(4) Az e rendeletben meghatározott feladatokra biztosított pénzeszközöket az (1) bekezdés b) pontjának hatálya
alá nem tartozó szervezeteknek is számvitelileg elkülönítetten kell kezelniük.

2. §
(1) A választások helyi és területi feladatai el´ókészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az e rendelet mellékletében felsorolt tételek, normatívák alapján
megállapított költségvetési fedezet szolgál.
(2) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok
számát a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak a szavazás napját megel´óz´ó 60. napi állapota alapján
kell figyelembe venni.

A pénzügyi fedezet biztosítása
3. §
(1) Az OVI vezet´óje a mellékletben meghatározott
összegek alapulvételével a választásokhoz a pénzügyminiszter és a belügyminiszter által meghatározottak szerint
el´óleget folyósít
a) a TVI vezet´óje részére a területi választási bizottság
(a továbbiakban: TVB) és a TVI m´úködési kiadásaira,
valamint a TVI vezet´ójén keresztül a HVI-k részére a
települést megillet´ó normatív összegek erejéig, továbbá az
országgy´úlési egyéni választókerületi választási bizottsá-
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gok (a továbbiakban: OEVB) és az OEVI-k költségeinek
fedezetére (az el´óleg nem tartalmazza a TVI, a HVI-k és
az OEVI-k vezet´óinek díjazását);
b) a TÁKISZ m´úködési kiadásaira.
(2) Az OVI vezet´óje
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott el´óleget
a f´óvárosi, megyei közgy´úlés hivatalának bankszámlájára,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott el´óleget
a TÁKISZ-ok Magyar Államkincstárnál vezetett el´óirányzat-felhasználási keretszámláira
utalja át a szavazás napját megel´óz´ó 20. munkanapig.
(3) Az OVI vezet´óje a szavazás napját megel´óz´ó munkanapig a TVI-vezet´ók rendelkezésére bocsátja a HVI-k
és OEVI-k vezet´ói díjazásának fedezetét.
(4) A m´úködési kiadások körébe tartozó nem normatív
tételek, valamint a felhalmozási kiadások pénzügyi fedezetének biztosításáról az OVI vezet´óje külön intézkedésben
rendelkezik.

4. §
A TVI vezet´óje a szavazás napját megel´óz´ó 15. munkanapig átutalja a 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
megállapított el´óleget az illetékes települési önkormányzatok polgármesteri hivatalai, körjegyz´óség esetén a körjegyz´óség bankszámlájára.

A pénzeszközök felhasználási módja
5. §
(1) A központi feladatok végrehajtására biztosított források felhasználásáról az OVI vezet´óje intézkedik: így a
jóváhagyott kiadási terv el´óirányzatain belül az egyes feladatpontok közötti átcsoportosításról, a kiadási terv tartalékának jogcím szerinti felhasználásáról.
(2) A választás helyi és területi pénzeszközeinek felhasználása a következ´ók szerint történik:
a) személyi juttatások, a munkaadókat terhel´ó járulékok és a dologi kiadások címen biztosított összegek jogcímei között a választási iroda vezet´óje a feladatellátás érdekében szabadon átcsoportosíthat, azonban személyi kiadásra legalább a mellékletben megállapított normatívákat kell biztosítani;
b) többletköltséget csak a szavazókörök számának vagy
a szavazatszámláló bizottságba bevont póttagok számának
növekedése, valamint a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadások mértékéig lehet igényelni;
c) a szavazókörök számának csökkenése esetén az
adott szavazókörre biztosított valamennyi (dologi, személyi, járulék) normatívát vissza kell utalni.
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(3) A HVI-k és az OEVI-k vezet´óinek díjazásáról a TVI
vezet´óje a feladat típusú elszámolás elfogadásával egy id´óben dönt, és intézkedik a kifizetésr´ól.
(4) A TVI-vezet´ók, a TÁKISZ-igazgatók és az OVI-tagok díjainak kifizetésér´ól az OVI vezet´óje, az OVI vezet´ójének díjazásáról az Országos Választási Bizottság elnöke
rendelkezik.

Az elszámolás módja
6. §
(1) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról feladatonként számol el, a tényleges kiadásokról analitikus nyilvántartást vezet, f´ókönyvi kivonatot készít.
(2) A feladat típusú elszámolást a melléklet 1. és 2.
számú mintái szerint kell elkészíteni. A választás tényadatai alapján kell megállapítani, hogy a költségvetési szervet
milyen összeg´ú pénzügyi fedezet illeti meg.
(3) Az intézmények által kiállított, úgynevezett tanúsítványok számviteli feldolgozását el´ósegít´ó összesítést és
annak az OVI-hoz történ´ó továbbítását a TÁKISZ végzi
az OVI vezet´ójének külön intézkedése szerint.
(4) A pénzügyi elszámolást az OVI vezet´óje által kiadott
intézkedésben meghatározottak szerint kell elkészíteni. A
pénzügyi elszámolás alapján a költségvetési szervet megillet´ó pénzügyi fedezet felhasználásáról beszámolót kell készíteni, mely alapját képezi a fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok teljesülésér´ól és az éves zárszámadás keretében elkészített beszámolónak.
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(4) A TVI vezet´óje a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti
elszámolást a pénzügyi elszámolást segít´ó program igénybevételével mágneses adathordozón teljesíti az OVI vezet´óje részére.
(5) Az OVI vezet´óje a pénzügyi elszámolást a melléklet
4. számú mintája szerinti adattartalommal teljesíti.

A feladat típusú elszámolás határideje
8. §
(1) A HVI vezet´óje a 7. § (1) bekezdése szerinti, a
TÁKISZ igazgatója a 7. § (2) bekezdése szerinti elszámolást a választás második fordulójának napját követ´ó 8 naptári napon belül, a TVI vezet´óje a 7. § (3) bekezdése
szerinti elszámolást a második forduló napját követ´ó
30 naptári napon belül köteles teljesíteni.
(2) Az OVI vezet´óje a kiadási terv végrehajtásáról a
választás második fordulójának napját követ´ó 60 naptári
napon belül beszámolót köteles felterjeszteni a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkárához.
(3) A (2) bekezdésben foglalt határid´óig el nem számolt
központi beszerzésekkel a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeir´ól szóló kormányrendelet szerinti határid´óben és módon
számol el az OVI vezet´óje.

Vegyes rendelkezések
9. §

A feladat típusú elszámolás lebonyolítása
7. §
(1) A HVI vezet´óje a feladat típusú elszámolást a pénzügyi elszámolást segít´ó program által el´óállított, a melléklet 1. számú mintája szerinti adattartalmú munkalapon
teljesíti a TVI vezet´óje részére.
(2) A TÁKISZ az célra rendelkezésre bocsátott támogatásról elszámolást készít a TVI vezet´ójének a melléklet
2. számú mintája szerint.
(3) A TVI vezet´óje
a) elszámolást a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetr´ól a melléklet 2. számú mintája szerinti adattartalmú
munkalapon teljesíti az OVI vezet´óje részére,
b) a melléklet 3. számú mintája szerinti adattartalmú
összesít´ó elszámolást készít a választás lebonyolítására a
3. § szerint biztosított pénzeszközökr´ól,
c) dönt az 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában
biztosított többletköltség, illetve visszatérítés érvényesítése kérdésében és összegében.

(1) Az OVI vezet´óje a TVI, a TVI vezet´óje az OEVI és
a HVI pénzügyi ellen´órzését végzi.
(2) Az e rendeletben meghatározott feladatokat a OVI
vezet´óje a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
útján látja el.
(3) A mellékletben nem szerepl´ó központi feladatokhoz
kapcsolódó megrendeléseket és pénzügyi elszámolásokat
az OVI vezet´óje végzi.
(4) A választási iroda vezet´óje a választások pénzügyi
kiadásainak elszámolására és ellen´órzésére a választási
iroda tagjának ad megbízást.

10. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kuncze Gábor s. k.,
belügyminiszter
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Melléklet a 15/1998. (III. 20.) BM rendelethez
Tételek és normatívák (forintban)
Kód

0
1.
1.01.
1.02.
1.02.01.
1.02.02.
1.03.

Jogcím

1
1
1
1
1
1
1

1.04.

1

1.05.

1

2.
2.01.
2.01.03.
2.01.04.
2.01.05.
2.01.06.2.

1
1
1
1
1
1

2.02.
2.03.

1
1

2.03.01.
2.03.02.
2.03.03.
2.03.04.
2.03.05.
2.03.06.
2.03.07.
3.
3.01.
0
1.
1.02.
1.02.04.
1.21.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

2.
2.21.
2.22.
3.
3.01.

2
2
2
2
2

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
Dologi kiadások
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként
Egyéb kiadások a szavazás napján
— szavazókörökben
— helyi választási irodákban
Választói nyilvántartások és értesít´ók elkészítése választópolgáronként
(ha a TÁKISZ vagy a KÖNYV végzi, a normatívákat ott kell tervezni)
Értesít´ók kiküldése, a jegyz´ók egymás közötti értesítése az adatváltozásról választópolgáronként
Választással összefügg´ó egyéb dologi kiadások (helyiségbérlet, közüzemi
díj, telefonszámla, szavazófülke, HVI tagok számával összefügg´ó többletkiadás stb.) szavazókörönként
Személyi juttatások
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja
— 3 választott tag díja 4000 Ft/f´ó I. forduló
— 3 választott tag díja 3500 Ft/f´ó II. forduló
— póttagok díja
Egy szavazókörös település esetén, akik egyben a HVB tagjai is
5 f´ó× 6000 Ft
A szavazatszámláló bizottság mellett m´úköd´ó jegyz´ókönyvvezet´ó díja
A helyi választási iroda tagjainak 5000 Ft/f´ó díja az alábbi tagokkal
számolva (körjegyz´óség esetén a körjegyz´óséghez tartozó települések
összlakosságszáma alapján)
— 1 000 lakosig 3 tag
1 001— 5 000 lakosig 4 tag
5 001— 10 000 lakosig 5 tag
10 001— 20 000 lakosig 9 tag
20 001— 50 000 lakosig 13 tag
50 001—100 000 lakosig 15 tag
100 001 lakostól
20 tag
Munkaadókat terhel´ó járulékok
Munkaadókat terhel´ó járulékok
OEVK KIADÁSOK
Dologi kiadások
Egyéb kiadások a szavazás napján
— OEVB és OEVI részére
— OEVK dologi kiadásaira átadott pénzeszköz (pl. irodaszer, sokszorosítás, kiszállás)
Személyi juttatások
— az OEVB választott tagjainak díja (3 f´ó× 5 500 Ft)
— OEVI tagjainak díja (20 f´ó× 5 500 Ft)
Munkaadókat terhel´ó járulékok
Munkaadókat terhel´ó járulékok

I. forduló

II. forduló

1 100

1 100

2 000
3 000

2 000
3 000

20
20

0

9 100

5 100

12 000
1 200

10 500
1 050

30 000
4 000

30 000
4 000

15 000
20 000
25 000
45 000
65 000
75 000
100 000

15 000
20 000
25 000
45 000
65 000
75 000
100 000

20 000

20 000

50 000

50 000

16 500
110 000

16 500
110 000
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Kód

0
1.
1.02.05.
1.31.

2.
2.31.
2.31.01.
2.31.02.
2.31.03.
2.31.04.
2.31.05.
2.31.06.
2.31.07.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.36.01.
2.36.02.
2.36.03.
3.
3.01.
0
1.
1.03.
1.41.
1.41.01.
1.41.02.
1.41.03.
2.
3.
3.01.
0
1.
1.03.
2.
2.51.
2.52.
3.
3.01.

Jogcím

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

TERÜLETI KIADÁSOK
Dologi kiadások
Egyéb kiadások a szavazás napján a TVB és a TVI részére
A választás lebonyolításának területi (f´ójegyz´ó) szinten jelentkez´ó dologi
kiadásaira átlagosan átadott pénzeszköz (pl. oktatás, irodaszer, szállítás)
normatíva alapján
Személyi juttatások
Helyi választási iroda vezet´óinek díja településtípusonként
— 1 000 lakosig
1 001— 5 000 lakosig
5 001— 10 000 lakosig
10 001— 20 000 lakosig
20 001— 50 000 lakosig
50 001—100 000 lakosig
100 001 lakostól
Körjegyz´óségekben a hozzá tartozó települések száma utáni plusz díj
OEVI-vezet´ók plusz díja
A TVB 3 választott tagjának díja (5500 Ft/f´ó)
A TVI 15 tagjának díja (6000 Ft/f´ó)
A TVI-vezet´ó helyetteseinek díja
A TVI-vezet´ó jogi helyettesének díja
A TVI-vezet´ó informatikai helyettesének díja
A TVI pénzügyi ellen´órz´ó, elszámoló felel´ósének díja
Munkaadókat terhel´ó járulékok
Munkaadókat terhel´ó járulékok
TÁKISZ/FÁKISZ KIADÁSOK
Dologi kiadások
Választói nyilvántartások és értesít´ók elkészítése választópolgáronként,
ha a feladatot TÁKISZ végzi.
TÁKISZ dologi kiadásainak biztosítása OEVK-k számának arányában
4—6 OEVK
7—10 OEVK
10 OEVK fölött
Személyi juttatások
Munkaadókat terhel´ó járulékok
Munkaadókat terhel´ó járulékok
KÖZPONTI KIADÁSOK
Dologi kiadások
Választói nyilvántartások és értesít´ók elkészítése választópolgáronként,
ha a feladatot a KÖNYV végzi.
Személyi juttatások
TVI-vezet´ó díja
TÁKISZ-igazgató díja
Munkaadókat terhel´ó járulékok
Munkaadókat terhel´ó járulékok
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II. forduló

40 000

40 000

500 000

500 000

20 000
24 000
30 000
40 000
60 000
80 000
100 000
5 000
40 000
16 500
90 000

20 000
24 000
30 000
40 000
60 000
80 000
100 000
5 000
40 000
16 500
90 000

30 000
30 000
30 000

30 000
30 000
30 000

20

0

398 000
525 000
655 000

398 000
525 000
655 000

20

0

120 000
80 000

120 000
80 000
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1. számú minta

Feladat típusú elszámolás munkalapjának adattartalma
HVI

F´óváros, megye:
1.

TÁJÉKOZTATÓ

ADATOK

1.1.

Település megnevezése:

1.2.

Körjegyz´óség esetén székhely település megnevezése:
hozzá kapcsolódó települések száma:
hozzá kapcsolódó települések neve: ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

1.3.

OEVK székhely település jelölése:
OEVK-k száma:

1.4.

Település lakosságszáma:

1.5.

Körjegyz´óség lakosságszáma:

1.6.

Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdés szerint:

1.7.

Szavazókörök száma:
el´ólegszámításnál figyelembe vett:
tényleges:

1.8.

Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

2.

ELSZÁMOLÁS

2.1.

Leutalt el´óleg összege (Ft-ban) [3. § (1) bekezdés a) pontja]:

ADATAI

1724

2.2.

MAGYAR KÖZLÖNY

1998/22. szám

A települést, körjegyz´óséget megillet´ó pénzügyi fedezet összege (Ft-ban):
Ebb´ól: személyi juttatások:
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok:
Ebb´ól: dologi kiadások:
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[5. § (2) bekezdés b) és c) pontjai] (+/—):
Ebb´ól: személyi juttatások:
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok:
Ebb´ól: dologi kiadások:
ebb´ól az 1997. évi C. törvény 21. § (4) bekezdése szerinti kiadás:

2.3.

Az elszámolás után a települést megillet´ó összeg:
Ebb´ól: személyi juttatások (felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (felhasználás szerint):

2.4.

A területi választási irodát megillet´ó összeg:
Ebb´ól: személyi juttatások:
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok:
Ebb´ól: dologi kiadások:

Dátum:..........................................................................
P. H.
..........................................................................
aláírás

Készült: 2 példányban
Kapja: 1 példányt a helyi választási iroda vezet´óje
1 példányt a területi választási iroda vezet´óje

1998/22. szám
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2. számú minta

Feladat típusú elszámolás munkalapjának adattartalma
TVI ÉS TÁKISZ/FÁKISZ

F´óváros, megye:
TÁJÉKOZTATÓ

ADATOK

Település megnevezése:
Körjegyz´óség esetén székhely település megnevezése:
hozzá kapcsolódó települések száma:
hozzá kapcsolódó települések neve:
OEVK székhely település jelölése:
OEVK-k száma:
Település lakosságszáma:
Körjegyz´óség lakosságszáma:
Választópolgárok száma:
Szavazókörök száma:
el´ólegszámításnál figyelembe vett:
tényleges:
Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
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1998/22. szám

ADATAI

Leutalt el´óleg összege (Ft-ban) [3. § (1) bekezdés a) pontja]:
A szervezetet megillet´ó pénzügyi fedezet összege (Ft-ban):
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[7. § (3) bekezdés b) pontja] (+/—):
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
Az elszámolás után a szervezetet megillet´ó összeg:
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
Az Országos Választási Irodát megillet´ó összeg:
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):

Dátum:..........................................................................
P. H.
..........................................................................
aláírás
Készült: 2 példányban
Kapja: 1 példányt a szervezet vezet´óje
1 példányt az OVI vezet´óje
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3. számú minta

Feladat típusú elszámolás munkalapjának adattartalma
F´óvárosi / Megyei összesít´ó

F´óváros, megye:

TÁJÉKOZTATÓ

ADATOK

Település megnevezése:

Megyei:

települések száma:

kapcsolódó települések megnevezése:

OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

Település lakosságszáma:

Körjegyz´óség lakosságszáma:

Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdés szerint:

Szavazókörök száma:

el´ólegszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:

ELSZÁMOLÁS

ADATAI

Leutalt el´óleg összege (Ft-ban) [3. § (1) bekezdés a) pontja]:
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1998/22. szám

A megyét megillet´ó pénzügyi fedezet összege (Ft-ban):
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[7. § (3) bekezdés b) pontja] (+/—):
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
Az elszámolás után a megyét megillet´ó összeg:
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
Az Országos Választási Irodát megillet´ó összeg:
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):

Dátum:..........................................................................
P. H.
..........................................................................
aláírás

Készült: 2 példányban
Kapja: 1 példányt a területi választási iroda vezet´óje
1 példányt az Országos Választási Iroda vezet´óje
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4. számú minta

Feladat típusú elszámolás munkalapjának adattartalma
Országos összesít´ó

Országos összesen:

TÁJÉKOZTATÓ

ADATOK

Település megnevezése:

Országos összesen:

települések száma:

kapcsolódó települések megnevezése:

OEVK székhely település jelölése:

OEVK-k száma:

Település lakosságszáma:

Körjegyz´óség lakosságszáma:

Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdés szerint:

Szavazókörök száma:

el´ólegszámításnál figyelembe vett:

tényleges:

Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
(kivéve az Országgy´úlési választást)

ELSZÁMOLÁS

ADATAI

Leutalt el´óleg összege (Ft-ban) [3. § (1) bekezdés a) pontja]:
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1998/22. szám

A elszámolások szerinti pénzügyi fedezet összege (Ft-ban):
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[7. § (3) bekezdés b) pontja] (+/—):
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
Az elszámolás után az Országos Választási Irodát megillet´ó összeg:
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
Az elszámolás után a megyéket megillet´ó összeg:
Ebb´ól: személyi juttatások (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: munkaadókat terhel´ó járulékok (tényleges felhasználás szerint):
Ebb´ól: dologi kiadások (tényleges felhasználás szerint):
KÖZPONTI

KIADÁSOK

Helyi m´úködési — nem normatív — feladatok támogatása:
Helyi felhalmozási feladatok támogatása:
Központi m´úködési feladatok:
Központi felhalmozási feladatok:

Dátum:..........................................................................
P. H.
..........................................................................
aláírás

Készült: 2 példányban
Kapja: 1 példányt az Országos Választási Iroda vezet´óje
1 példányt a BM közgazdasági helyettes államtitkár
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A népjóléti miniszter
9/1998. (III. 20.) NM
rendelete
a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének
meggátlása érdekében szükséges intézkedésekr´ól
és a sz´úr´óvizsgálat elrendelésér´ól szóló
5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról
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letének I. csoport vény nélkül is kiadható gyógyszerek
1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
(1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények
Megnevezés

,,
+

Az egészségügyr´ól szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-ának
(1)—(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

Kiszerelés

Fluimucil 100 granulátum 1 g
Fluimucil 200 granulátum 1 g
Huma-Ibuprofen 200 mg filmtabl.
Materna béta-karotinnal filmtabl.
Materna béta-karotinnal filmtabl.
Multi-Tabs 1—10 éves gyermekeknek
rágótabl.
Sialin-Sigma oldat (m´únyál)

)

20× 1 g
20× 1 g
20×
30×
100×
30×
1× 5 ml szóróü.
+100 ml tart.
flak.’’

1. §
A szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének
meggátlása érdekében szükséges intézkedésekr´ól és a sz´úr´óvizsgálat elrendelésér´ól szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM
rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletének I. pontja a
következ´ó 4. alponttal egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi
4—6. alpontok számozása 5—7. alpontokra változik:
,,4. Az Országos Traumatológiai Intézet Központi Laboratóriuma: a 3. b) alpontban foglalt esetben, ha a szervkivételt (szövetkivételt) az Országos Traumatológiai Intézetben végzik.’’
2. §
A rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép hatályba,
egyidej´úleg az R. melléklete I. pontjának 6. alpontjában az
,,1—5. alpontokban’’ szövegrész helyébe az ,,1—6. alpontokban’’ szövegrész lép.
Dr. Kökény Mihály s. k.,
népjóléti miniszter

A népjóléti miniszter
10/1998. (III. 20.) NM
rendelete

2. §
Az R. 1. számú melléklet II. csoport csak vényre kiadható gyógyszerek 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
(1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények
Megnevezés

,,
++
++
+
+
+
SZ ++
+
+
+
++
+
+
+
SZ +
SZ +
SZ +
++
+
+
SZ ++
SZ ++

Alomide 0,1% szemcsepp
Atropinsulfat Astrapin 1,0 mg/ml inj.
Atropinsulfat Astrapin 1,0 mg/ml inj.
Atrovent 0,025% inhalációs oldat
Berodual inhalációs oldat
Berotec 0,1%-os inhalációs oldat
Celestone 4 mg/ml inj.
Clarinase tabl.
Colpo-Cleaner Jód pezsg´ótabl.
hüvelyöblít´ó oldat készítéséhez
Depo Provera 150 mg inj.
Doxypharm—100 filmtabl.
Huma-Captoril 12,5 mg tabl.
Huma-Captoril 25 mg tabl.
Huma-Captoril 50 mg tabl.
Leucovorin 30 mg/3 ml inj.
Leucovorin 50 mg/5 ml inj.
Leucovorin 15 mg tabl.
Mephamesone—4 inj.
Merckformin 850 mg filmtabl.
Merckformin 850 mg filmtabl.
Methotrexat ,,Lederle’’ 2,5 mg tabl.
Methotrexat ,,Lederle’’ 10 mg tabl.

a gyógyszerek rendelésér´ól és kiadásáról szóló
3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról
A gyógyszertárak létesítésér´ól és m´úködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

Kiszerelés

A gyógyszerek rendelésér´ól és kiadásáról szóló 3/1995.
(II. 8.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellék-

1× 5 ml
5× 1 ml
10× 1 ml
1× 20 ml
1× 20 ml
1× 20 ml
1× 1 ml
10×
10×
1× 1 ml
200×
100×
100×
100×
1×
1×
10×
3× 1 ml
30×
100×
100×
30× ’’

3. §
Az R. 1. számú mellékletének II. csoport csak vényre
kiadható gyógyszerek 3. pontja az alábbi szövegrésszel
egészül ki:
(3. Immunbiológiai készítmények
Megnevezés

1. §

)

,,

+
+

Di-Te elleni tisztított és adszorbeált
oltóanyag feln´óttek részére
Di-Te elleni tisztított és adszorbeált
oltóanyag feln´óttek részére

Kiszerelés

1× 0,5 ml
10× 0,5 ml’’

)
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4. §

Megnevezés

+

Az R. 1. számú mellékletének II. csoport csak vényre
kiadható gyógyszerek 5. pontja az alábbi szövegrésszel
egészül ki:

+
+

(5. Fekv´óbeteg-gyógyintézeti háttérrel rendelkez´ó szakambulancián alkalmazható gyógyszerek
Megnevezés

,,

+
+
+

Kiszerelés

Ubretid 0,5 mg/ml inj.
Ubretid 5 mg tabl.
Ubretid 5 mg tab.

+

)

+

5× 1 ml
20×
50× ’’

+
+

5. §

+
+

Az R. 2. számú mellékletének kizárólag fekv´óbeteggyógyintézeti — esetenként gondozóintézeti — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

+
+

(1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények
Megnevezés

,,
++
++
++
++
++
+
++
++
++
++
++
++
+
+
+
+
+

+
Kiszerelés

Alveofact 50 mg/1,2 ml szuszpenzió
injekcióhoz
Atropinsulfat Astrapin 1,0 mg/ml inj.
Fludara inj.
5-FU ,,Lederle’’ 250 mg inj.
5-FU ,,Lederle’’ 500 mg inj.
5-FU ,,Lederle’’ 1000 mg inj.
Hepa-Merz infúzió koncentrátum
Leucovorin Ca 25 mg inj.
Methotrexat Lachema 20 mg inj.
Methotrexat ,,Lederle’’ 5 mg/2 ml inj.
Methotrexat ,,Lederle’’ 50 mg/2 ml inj.
Methotrexat ,,Lederle’’
500 mg/20 ml inj.
Methotrexat ,,Lederle’’
1000 mg/40 ml inj.
Methotrexat ,,Lederle’’
5000 mg/200 ml inj.
Standacillin 250 mg por inj.-hoz
Standacillin 500 mg por inj.-hoz
Standacillin 1 g por inj.-hoz
Standacillin 2 g por inj.-hoz
Vancomycin 500 mg inj.

)

1×
100× 1 ml
5× 50 mg
1× 5 ml
1× 10 ml
1× 20 ml
10×
10 poramp.
10× 2 ml
1×
1×

Megnevezés

1×

,,

1×
100×
100×
100×
50×
10× ’’

(3. Immunbiológiai készítmények

+

5%-os Electrolyt-szegény Biotest
H uman Albumin infúzió

1× 50 ml

1× 250 ml
1× 500 ml
10× 10 ml
1× 50 ml
1× 100 ml
1× 20 ml
10× 10 ml
200 ml
1× 50 ml
1× 100 ml
1× 250 ml
1× 500 ml
5 ml
20 ml
50 ml’’

(1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Az R. 2. számú mellékletének kizárólag fekv´óbeteggyógyintézeti — esetenként gondozóintézeti — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

,,

5%-os Electrolyt-szegény Biotest
H uman Albumin infúzió
5%-os Electrolyt-szegény Biotest
H uman Albumin infúzió
5%-os Electrolyt-szegény Biotest
H uman Albumin inj.
20%-os Electrolyt-szegény Biotest
H uman Albumin infúzió
20%-os Electrolyt-szegény Biotest
H uman Albumin infúzió
20%-os Electrolyt-szegény Biotest
H uman Albumin inj.
20%-os Electrolyt-szegény Biotest
H uman Albumin inj.
Intraglobin F
5%-os Isotonias Biotest Human
Albumin infúzió
5%-os Isotonias Biotest Human
Albumin infúzió
5%-os Isotonias Biotest Human
Albumin infúzió
5%-os Isotonias Biotest Human
Albumin infúzió
Varitect
Varitect
Varitect

)

Az R. 3. számú mellékletének vényen nem rendelhet´ó
— orvosi rendel´ók, gondozóintézetek és fekv´óbeteggyógyintézetek részére beszerezhet´ó — gyógyszerek
1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

1×

Kiszerelés

+
+
+

Kiszerelés

7. §

6. §

Megnevezés

1998/22. szám

)

Isodex infúzió (infúziós üvegpalackban)
Isodex infúzió m´úanyag flakonban
Isodex infúzió m´úanyag zsákban
Isodex infúzió m´úanyag zsákban
Ringer infúzió m´úanyag zsákban
Ringer infúzió m´úanyag zsákban
Salsol A infúzió m´úanyag flakonban
Salsol A infúzió m´úanyag zsákban
Salsol A infúzió m´úanyag zsákban
Salsol A infúzió m´úanyag zsákban
Visipaque 150 mg/ml röntgen
kontrasztanyag
Visipaque 150 mg/ml röntgen
kontrasztanyag
Visipaque 270 mg/ml röntgen
kontrasztanyag
Visipaque 270 mg/ml röntgen
kontrasztanyag
Visipaque 270 mg/ml röntgen
kontrasztanyag
Visipaque 270 mg/ml röntgen
kontrasztanyag

Kiszerelés

500 ml
1× 500 ml
1× 500 ml
1× 1000 ml
500 ml
1000 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
10× 50 ml
6× 200 ml
10× 20 ml
10× 50 ml
10× 100 ml
6× 200 ml

)
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Megnevezés

Visipaque 320 mg/ml
kontrasztanyag
Visipaque 320 mg/ml
kontrasztanyag
Visipaque 320 mg/ml
kontrasztanyag
Visipaque 320 mg/ml
kontrasztanyag

Kiszerelés

röntgen
röntgen
röntgen
röntgen

)

I.

10× 20 ml

A területfejlesztési koncepció jöv´óképe

10× 50 ml

A területfejlesztési koncepció jöv´óképe olyan térszerkezet felé törekvés, amelyben:
— az európai államok közösségében Magyarország
kulturális örökségének, földrajzi adottságainak és a nemzetgazdaság fejlettségének megfelel´óen összeköt´ó híd szerepét tölti be kelet—nyugat és észak—dél között;
— a különböz´ó társadalmi-gazdasági adottságú térségek eltér´ó, sajátos fejl´ódési pályáikon intenzív munkamegosztásban, egymással összhangban és nem alárendelten
fejl´ódnek;
— mérsékl´ódnek a területi egyenl´ótlenségek, a hátrányos helyzet´ú, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, jelent´ós munkanélküliséggel sújtott térségek köre
csökken;
— Budapest Közép-Európa egyik meghatározó, dinamikusan fejl´ód´ó központja, intenzív együttm´úködésben régiójával és harmonikus munkamegosztásban az országgal;
— az ország régiói a szomszéd országok határmenti
térségeivel közösen az európai és határmenti együttm´úködés f´ó szervez´ói, a régiók egyúttal a megyék közötti szoros
kooperáció színterei a fejlesztéspolitikában;
— az ország urbanizációs tengelyei, közlekedési folyosói szervesen kapcsolódnak az európai térszerkezetbe, dinamikus elemei a területi fejl´ódésnek;
— új fejlesztési súlypontok (innovációs és vállalkozási
központok, ipari parkok, vállalkozási övezetek) teszik kiegyensúlyozottá a területi szerkezetet;
— a városhálózat kiegyenlített, valamennyi településb´ól elérhet´ók a városi intézmények közszolgáltatásai, a
szellemi és oktatási központok decentralizált rendszere
biztosítja a térségi fejl´ódés hajtóer´óit;
— a településrendszer meghatározó szintje a kistérségi
együttm´úködés, többirányú a munkamegosztás az egyes
települések között;
— a települések között az alapvet´ó közszolgáltatások
kiépítettségében és színvonalában lév´ó különbségek csökkennek;
— a kiemelt üdül´ókörzetek a nemzetközi és a hazai,
különleges, min´óségi turizmus els´ódleges fogadóterületei,
a táj és a környezet fokozott védelmével, a sajátos vonzástényez´ók kiaknázásával, a szükséges infrastruktúra kiépítésével;
— az egyéb, kiváló idegenforgalmi adottságokkal, vonzer´óvel rendelkez´ó, de elmaradott területek bekapcsolódnak
a turizmusba a komplex infrastruktúra kiépítésével;
— meghatározó a környezet min´ósége, az adottságok
hasznosítása során els´óbbséget élvez a természeti er´óforrások védelme, és az er´óforrásokkal való fenntartható gazdálkodás;
— a természetvédelem alatt álló területek a természeti
és táji értékek meg´órz´ói, az identitástudat és a generációs
felel´ósség kifejez´ói.

10× 100 ml
6× 200 ml’’

8. §
Ez a rendelet 1998. április 1-jén lép hatályba.
Dr. Kökény Mihály s. k.,
népjóléti miniszter

III. rész
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HATÁROZATOK

Az Országgy´úlés határozatai
Az Országgy´úlés
35/1998. (III. 20.) OGY
határozata
az Országos Területfejlesztési Koncepcióról*
Az Országgy´úlés a területfejlesztésr´ól és a területrendezésr´ól szóló 1996. évi XXI. törvény alapján
— az összehangolt nemzeti területfejlesztési politika
kialakítása,
— a térségi — regionális, megyei, kistérségi — és helyi
közösségek területfejlesztési kezdeményezéseinek összhangja,
— az egyes térségek fejlesztési koncepcióinak, programjainak kidolgozásához információk biztosítása,
— az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés el´ósegítése, valamint
— a határmenti együttm´úködésekben rejl´ó kölcsönös
el´ónyök hasznosítása
érdekében az Országos Területfejlesztési Koncepcióról a
következ´ó határozatot hozta:

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. március 10-i ülésnapján
fogadta el.
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II.

A területfejlesztési politika országos céljai és irányelvei
Az Országgy´úlés — a területfejlesztési és területrendezési törvény elfogadásával megteremtve a decentralizált
intézményrendszer kereteit — szükségesnek tartja az intézményrendszer m´úködése során a területfejlesztés szerepl´ói partnerségen alapuló együttm´úködésének deklarálását, a lehetséges területi fejl´ódési változatok közül a
kiegyensúlyozott fejl´ódési modell érvényesítését.
1. A területfejlesztés átfogó céljai a területfejlesztésr´ól és a
területrendezésr´ól szóló törvény alapján
a) az ország egészén:
— a polgárok és a nemzet kulturális, anyagi jólétének
megteremtése,
— a szociális piacgazdaság kiépítésének el´ósegítése,
— a tartós gazdasági növekedés, a versenyképesség javítása, és a fenntartható fejl´ódés feltételeinek megteremtése,
— az innováció térbeli terjedésének el´ósegítése, a települések, a megyék, a régiók forrásszervez´ó erejének növelése, továbbá a fejlesztésekhez hozzájárulási képességük
növelése,
— a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelel´ó térbeli szerkezet kialakítása, az ország térszerkezete,
településrendszere harmonikus fejl´ódésének el´ósegítése;
b) a területi egyenl´ótlenségek mérséklése:
— a régiók,
— a megyék,
— a f´óváros és a vidék,
— a városok és a községek
között,
— a fejlett és az elmaradott térségek, illetve települések, továbbá Kelet- és Nyugat-Magyarország között, az
életkörülményekben, a gazdasági, az oktatási, a kulturális,
az egészségügyi, a szociális és az infrastrukturális feltételekben, illetve
— a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, a társadalmi esélyegyenl´óség biztosítása érdekében.
2. Az országos területfejlesztési koncepció irányelvei az
országegészére
a) A szociális piacgazdaság elveivel összhangban érvényesíteni kell a társadalmi szolidaritást és a hosszú távú
gazdasági érdekeket a központi források területileg differenciált elosztásánál, a piacgazdaságba való bekapcsolódás
lehet´óségét és érdekeltségét biztosító mértékben.
b) A fenntartható fejl´ódés elveit érvényesíteni kell az
er´óforrás-gazdálkodásban, a gazdaságfejlesztésben és a területfejlesztési koncepciókban.
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c) Az innováció térbeli terjedésének el´ósegítése érdekében:
— ösztönözni kell a kutatásfejlesztés tevékenységet és
annak decentralizálására irányuló törekvéseket,
— a megfelel´ó szellemi és termelési háttérrel rendelkez´ó településeken ki kell alakítani az innováció intézményes
feltételeit,
— javítani kell a kommunikációs kapcsolatokat a szellemi és termelési központok, illetve térségeik között.
d) A társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelel´ó térbeli szerkezet kialakítása, az ország térszerkezete,
településrendszere harmonikus fejl´ódésének el´ósegítése
érdekében törekedni kell:
— a kiegyensúlyozott fejl´ódési modell érvényesítésére,
a kulturális, oktatási, közlekedéspolitikai, energetikai,
környezetvédelmi, népjóléti és szociális programok, valamint a nemzetközi egyezményekb´ól és határozatokból fakadó kötelezettségek összehangolásával,
— a túlzottan Budapest központú térszerkezet oldására a növekedésre alkalmas központok fejlesztésével,
— a sugaras szerkezet´ú m´úszaki infrastrukturális hálózatok gy´úr´ús, illetve transzverzális elemekkel való kiegészítésére,
— az országos és regionális energiaellátás biztonságát
szolgáló országos energiahálózatok kiépítésére.
e) A különböz´ó természeti és földrajzi adottságú térségekben az er´óforrások fenntartható hasznosítását biztosító fejlesztéspolitikát kell érvényre juttatni, különösen
— az agglomerálódó térségekben,
— az egyes üdül´ókörzetekben,
— a természetvédelem alatt álló területek térségében,
— a környezeti szempontból veszélyeztetett térségekben,
— a határmenti térségekben.
3. Az országos területfejlesztési koncepció irányelvei a területi egyenl´ótlenségek mérséklése érdekében
A gazdaság értéktermel´ó képességének függvényében,
területileg differenciált módon többlettámogatást kell biztosítani a területfejlesztés rendelkezésére álló központi
forrásokból, a hátrányos helyzet´ú térségek felzárkóztatása,
fejlesztése érdekében, figyelembe véve a megyéken belüli
térségi különbségeket is.
A hátrányos helyzet´ú kistérségek a területfejlesztés kedvezményezett térségei, ezek:
— a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek,
— az ipari szerkezetátalakítás térségei,
— a mez´ógazdasági vidékfejlesztés térségei,
— a tartósan, jelent´ós munkanélküliséggel sújtott térségek.
E térségek besorolásáról és ezek felülvizsgálatáról az
Országgy´úlés külön határoz.
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4. Hosszú távú fejlesztési célok és prioritások térségenként

d) A tartósan, jelent´ós munkanélküliséggel sújtott térségekben:
— a foglalkoztatást el´ósegít´ó fejlesztések, speciális, a helyi gazdaság fejl´ódését el´ósegít´ó célprogramok, részfoglalkoztatás, közmunka programok kidolgozása és támogatása,
— oktatás, átképzés fejlesztése,
— otthoni és nappali szociális ellátások fejlesztése
mentálhigiénés programokkal.

4.1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzet´ú térségekben

4.2. Fejlesztési prioritások a különböz´ó természeti és
földrajzi adottságú térségekben

A további válságterületek kialakulásának megakadályozása érdekében figyelemmel kell kísérni az országon, illetve az egyes megyéken belül a társadalmi-gazdasági folyamatokat, tartós válsághelyzet kialakulása veszélye esetén
az érintett térségeket a kedvezményezett térségek közé
kell sorolni.

a) Társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott
térségekben:
— a munkahelyteremt´ó beruházások, a küls´ó t´óke bevonásának ösztönzése,
— a gazdaság fejl´ódését el´ósegít´ó infrastruktúra fejlesztése,
— a térség bels´ó fejl´ódési lehet´óségeit el´ósegít´ó programok ösztönzése,
— a humán er´óforrások fejl´ódését el´ósegít´ó fejlesztések, programok,
— a szociális és egészségügyi alapellátás feltételeinek
javítása,
— az üdülés-idegenforgalmi adottságokra, vonzer´óre
alapozott komplex fejlesztések támogatása, továbbá
— a térség besorolása szerint az adott térségtípusnál
felsorolt célok megvalósítása.
b) Az ipari szerkezetátalakítás által érintett térségekben:
— a gazdasági szerkezet átalakításának és a küls´ó t´óke
bevonásának ösztönzése,
— az ipari szerkezetváltás és innováció el´ósegítése,
— a szerkezetváltást el´ósegít´ó képzési és átképzési
programok szervezése,
— az infrastruktúra hiányosságainak pótlása, különös
tekintettel a környezet védelmét szolgáló beruházásokra.
c) A mez´ógazdasági vidékfejlesztés térségeiben:
— a mez´ógazdasági termelés szerkezetének és integrációjának meger´ósítése, beleértve a termékfeldolgozás és
forgalmazás szövetkezéseit, vállalkozásait és a kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztéseket,
— a kedvez´ótlen mez´ógazdasági adottságú térségekben gazdálkodók támogatása,
— a mez´ógazdaságban foglalkoztatottak kiegészít´ó tevékenységének támogatása, az alternatív munkalehet´óségek b´óvítése,
— a mez´ógazdasághoz köt´ód´ó szociálpolitikai programok kiszélesítése,
— a helyi társadalom fejl´ódését, önszervez´ódését el´ósegít´ó programok kidolgozása és támogatása,
— a környezet, a természet, a táj védelmének el´ósegítése.

a) A területrendezés eszközeivel a táj védelmének, a táj
terhelhet´óségének megfelel´ó területfelhasználás kialakítása.
b) Az agglomerálódó térségekben különösen az egészséges környezet, a m´úvi és természeti környezet egyensúlyának és összhangjának megteremtését célzó területfelhasználás kialakítása, az extenzív növekedés mérséklése.
c) Az egyes üdül´ókörzetekben a min´óségi, környezetbarát turizmus és infrastruktúrájának fejlesztése.
d) A természetvédelem alatt álló területek térségében
a természet meg´órzését és a környezet állapotát javító
fejlesztések, különösen:
— az ökoturizmus infrastrukturális feltételeinek kialakítása,
— a természetvédelemmel összhangban lév´ó mez´ógazdasági termelés kialakítása.
e) A környezeti szempontból veszélyeztetett térségekben a károsító hatások mérséklése és megel´ózését el´ósegít´ó fejlesztések, különösen:
— a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a
megfelel´ó hulladék-elhelyezés és a szennyvizek tisztítása,
— a légszennyezés mérséklése érdekében a települési
— valamint a védett területeket — elkerül´ó és tehermentesít´ó útszakaszok kiépítése,
— az országos kármentesítési program végrehajtása.
f) A határmenti térségekben a határmenti együttm´úködést el´ósegít´ó fejlesztések, különösen:
— a közös és az Európai Unió által támogatott területfejlesztési programok és ezen belül az idegenforgalmi fejlesztések koordinálása,
— a közös vállalkozások, az ipari parkok és vállalkozói
övezetek együttm´úködése,
— a határátkel´óhelyek mennyiségi és min´óségi fejlesztése,
— a kooperációban megvalósuló környezetvédelmi célú fejlesztések,
— az információs infrastruktúra fejlesztése.
5. Az eszközrendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok
5.1. A területfejlesztési politika céljait a gazdaságpolitika egészében kell érvényesíteni:
— az éves költségvetések kialakításában, az ágazati és
területfejlesztési programokban, valamint a jogalkotási
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tevékenység során figyelembe kell venni a Koncepcióban
megfogalmazott feladatokat;
— a területfejlesztési célkit´úzések elérése érdekében a
különböz´ó elkülönített állami pénzalapokat, fejlesztési
célel´óirányzatokat és egyéb állami eszközöket, pénzügyi
kedvezményeket összehangolva kell m´úködtetni és felhasználni, különös tekintettel a központi támogatások térségenkénti és fejlesztési célonkénti halmozódására;
— az államháztartás reformja és ezen belül az önkormányzati szabályozás továbbfejlesztése során többek között er´ósíteni kell a területi kiegyenlítés követelményét,
indokolt esetben növelni kell a decentralizált döntési körben m´úköd´ó eszközöket és a térségi forrásokat;
— ki kell dolgozni a területfejlesztést szolgáló forráselosztás koordinációjának rendszerét;
— tovább kell fejleszteni az elbírálási, pénzügyi és
számviteli rendszert, annak érdekében, hogy a fejlesztési
javaslatok megítélése megalapozottabbá, a területfejlesztési pénzeszközök felhasználása átláthatóbbá, ellen´órizhet´óbbé és nyilvánosabbá váljon;
— a programfinanszírozásra fokozatosan át kell térni,
a fejlesztési támogatásoknál prioritást kell biztosítani a
területfejlesztési programmal alátámasztott pályázatoknak;
— a regionális gazdaságfejlesztés el´ósegítésében növekv´ó szerepet kell vállalnia a Magyar Fejlesztési Banknak, illetve az általa és az önkormányzatok által alapított
regionális fejlesztési társaságok hálózatának. A bankrendszer fejlesztésével összhangban, az állam, az önkormányzatok, a kamarák és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány összefogásával el´ó kell segíteni olyan pénzügyi
szolgáltatások létrejöttét, amelyek hatékonyan segítik a
régiók fejlesztését.
5.2. A regionális intézményrendszer fejlesztése:
— a kiemelt térségek, melyek összehangolt tervezéséhez, rendezéséhez és fejlesztéséhez országos érdekek is
f´úz´ódnek a következ´ók:
= a Budapesti agglomeráció térsége;
= a kiemelt üdül´ókörzetek: a Balaton, a Velenceitó—Vértes, a Tisza-tó, a Mátra—Bükk, a Dunakanyar, a Mecsek—Villány, Sopron—K´ószeg-alja térsége;
= a több megyét érint´ó jelent´ós, illetve országhatáron átnyúló közös természetvédelmi területek:
a Hortobágy Nemzeti Park, a Fert´ó—Hanság
Nemzeti Park, az Aggteleki Nemzeti Park, a Duna—Dráva Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti
Park, a Körös—Maros Nemzeti Park, a Duna—
Ipoly Nemzeti Park, a Bükki Nemzeti Park;
— a regionális gazdaságfejlesztés érdekében a következ´ó térségekben vállalkozási övezetek kialakítása:
= Salgótarján, Ózd, Z emplén, Z áhony, Kunmadaras, Berettyóújfalu, Békéscsaba, Szeged—Makó,
Mohács—Baja, Barcs és Lenti térségében;
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— a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa hangolja össze a f´óváros és a környéki települések fejlesztési
elképzeléseit egymással, valamint az országos és regionális
koncepciókkal, programokkal;
— kiemelt feladat a Balaton és környéke összehangolt,
az idegenforgalom és a környezetvédelem szempontjait
egyaránt figyelembe vev´ó fejlesztése, az érintett önkormányzatok koordinált együttm´úködésével, a Balatoni Fejlesztési Tanács keretében;
— ösztönözni kell a megyei területfejlesztési tanácsok
regionális szint´ú együttm´úködését, valamint b´óvíteni a
regionális fejlesztési tanácsok tervez´ó és szervez´ó tevékenységét a nagyvárosok, a szomszédos tervezési és statisztikai régiókba átnyúló kistérségi társulások és területi kamarák képvisel´ói bevonásával;
— ki kell alakítani megyei információs rendszerek bázisán a régiók statisztikai megfigyelési rendszerét a következ´ó tervezési-statisztikai régiókra:
= Nyugat-Dunántúl: Gy´ór-Moson-Sopron megye,
Vas megye, Zala megye;
= Közép-Dunántúl: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye;
= Dél-Dunántúl: Baranya megye, Somogy megye,
Tolna megye;
= Közép-Magyarország: Budapest, Pest megye;
= Észak-Magyarország: Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye;
= Észak-Alföld: Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye;
— Dél-Alföld: Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye.
5.3. A területfejlesztési politika korszer´ú tervezési rendszerének kialakítása érdekében:
— az érintett minisztériumok alakítsák ki és egyeztessék térségi fejlesztési irányelveiket, és vegyék figyelembe
azokat a fejlesztési célú pénzeszközök felhasználása során,
egyeztessék az Országos Területfejlesztési Tanács keretében, és értékeljék a pénzeszközök területi felhasználását;
— dönt´óen a meglév´ó adatgy´újtési rendszerekre alapozva, korszer´ú területi információs és értékel´ó rendszert
kell kiépíteni és m´úködtetni, megfelel´ó anyagi és hatásköri
garanciákkal, központi pénzügyi és szakmai támogatás
mellett;
— az Európai Unió programkészítési gyakorlatának
figyelembevételével el´ó kell segíteni regionális szint´ú tervdokumentumok összeállítását a régiókban;
— er´ósíteni kell a területi tervezési szakemberek képzését, a hagyományos m´úszaki képzés mellett nagyobb
hangsúlyt fektetve a társadalmi-gazdasági és ökológiai ismeretekre, valamint a speciális területi finanszírozási ismeretekre;
— javítani kell a területi kutatások szervezettségét a
felmerül´ó kérdések megoldása és az új eredmények hasznosítása érdekében.
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III.

A területfejlesztési politika irányelvei a nemzetközi
integráció el´ósegítése érdekében
1. A magyar területi politika szorgalmazza:
— az egységes Európa megteremtésének feltételeként
az Európai Unió társadalmi és gazdasági kohéziót központba állító területi politikájának kiterjesztését egész
Európára, Európa világgazdasági szerepének er´ósítése és
az európai stabilitás érdekében;
— a határmenti térségek összehangolt fejlesztését, támogassa az Európai Unió kiterjesztése mellett az egész
Európát magában foglaló területfejlesztési stratégia kidolgozását Közép- és Kelet-Európára;
— az egyes térségek, különösen az elmaradott területek er´óteljesebb bekapcsolását az európai tér- és gazdaságszerkezetbe.
2. Szorgalmazni kell a közép-európai együttm´úködést:
— kormányzati szinten a Közép-Európai Kezdeményezés keretében a területfejlesztés terén a fejlesztéspolitikák összehangolása érdekében;
— a szomszédos országokkal kialakított, illetve létrehozandó kétoldalú együttm´úködések keretében, különösen a gazdaságfejlesztés, a természeti értékek és az er´óforrások közös védelme terén;
— az egyes térségek és települések szintjén, különösen
a határmenti térségekben, közös területfejlesztési koncepciók kidolgozása és megvalósítása vonatkozásában.
3. Ki kell használni Magyarország kedvez´ó földrajzi fekvését Nyugat- és Kelet-Európa között:
— a f´óváros szubregionális központi funkcióinak fejlesztésével;
— a Duna menti kooperációk er´ósítésével;
— a tudás- és technológiaátadásban rejl´ó lehet´óségek
felhasználásával;
— a személy- és áruforgalomból adódó fejlesztési és
kooperációs lehet´óségek kiaknázásával;
— a versenyképes, sajátos kínálatot nyújtó idegenforgalmi, természeti adottságokra építve.

IV.
A területfejlesztés szempontjából legfontosabb
ágazati prioritások
1. A környezetvédelem területén:
— a területfejlesztés egyik legfontosabb célja a megfelel´ó életmin´óséghez szükséges környezeti állapotjellemz´ók fenntartása és javítása különösen a környezetszennyezéssel veszélyeztetett térségekben;
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— a környezeti állapot optimális megtartása érdekében rendszeresen vizsgálni és értékelni kell a közlekedési
folyósoknak, a pénzügyi és kereskedelmi hálózatoknak, a
multinacionális cégeknek, az energiaszállító-rendszereknek, a tranzitforgalomnak az egyedülálló Kárpát-medencei ökoszisztémára gyakorolt hatását;
— a területfejlesztés a természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, a bioszféra sokszín´úségének
megtartása mellett menjen végbe;
— a területfejlesztési terveket ésszer´ú és harmonikus
környezet-igénybevétellel kell kialakítani és megvalósítani; ennek feltétele a természeti er´óforrásokkal való gazdálkodásnál a fenntartható fejl´ódés elveinek érvényesítése,
valamint a lételemnek tekintett környezeti tényez´ók (leveg´ó, víz, term´óföld) és ezek állapotjellemz´ói esetében a
szükséges állapot hosszú távú fenntartása.
2. A humán infrastruktúra területén:
— az egészségügyi fejlesztés f´óbb irányai: a háziorvosi
és házi gyermekorvosi rendszer továbbfejlesztése, a járóbeteg-szakellátás meger´ósítése és a lakossághoz közelebb
történ´ó telepítése, az egészségügyi ellátás elérhet´óségének
javítása, az akut, valamint az ápolási feladatok intézményes elkülönítése, a betegellátás esélyegyenl´óségének javítása, az egészségmeg´órzés, betegségmegel´ózés intézményrendszerének fejlesztése;
— a szociális ellátó rendszer fejlesztése során els´ódleges feladat az egységes színvonalú, országos szint´ú és széles
kör´ú szociális alapellátás kiépítése, ami a rászorulók számára lehet´óvé teszi a közvetlen lakókörnyezetben, illetve
a lakóhelyhez elérhet´ó közelségben történ´ó problémakezelést;
— a területfejlesztés kedvezményezett térségeiben, az
aprófalvas térségekben továbbra is támogatni kell a szociális válságkezel´ó programok, a szociális földprogramok,
valamint a falugondnoki hálózat m´úködését és kiterjesztését;
— a közoktatási rendszernek biztosítania kell az esélyegyenl´óséget. Nem fordulhat el´ó, hogy a közoktatásról
szóló törvényben meghatározott alapvet´ó szolgáltatások
ne legyenek hozzáférhet´ók annak következtében, hogy az
adott településen nem m´úködik óvoda vagy iskola;
— a kulturális és m´úveltségi színvonal emelése érdekében a kulturális intézményrendszer fejlesztése;
— a regionális egyetemi központokban az innováció
teljes vertikumának (alap- és alkalmazott kutatások, termék- és folyamatfejlesztés, termelési innováció, értékesítési szolgáltatások) fejlesztése szükséges az intézményi
széttagoltság csökkentésével és az egyetemi integrációval;
— a fejlett térségekben is támogatni szükséges a képzési, szakképzési és utánképzési kezdeményezéseiket a
korszer´ú technológia átvételének intézményes rendszerét;
— a lakáspolitika feladata a lakásépítés és -felújítás
élénkítése, önfinanszírozó lakásrendszer kialakítása a lakástakarékossági formák támogatásával, és a saját er´ób´ól
nem piacképes rétegek és csoportok támogatása. Megkü-
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lönböztetett kezelést igényel a lakásállomány rehabilitációja, az iparosított építésmóddal épített lakóövezetek felújítása, valamint a m´úemléki, illetve m´úemlék jelleg´ú lakóépületek felújítása.
3. Az ipar területén:
— legfontosabb az ipari térségekben szükséges szerkezetváltás el´ósegítése, a fejlett, korszer´ú technológiák gyors
elterjesztésével, az innováció és a kutatásfejlesztési tevékenység a küls´ó t´ókebevonás ösztönzésével és a humán
er´óforrások célirányos képzésével, átképzésével;
— az ipar korszer´úsítése érdekében az elmaradt beruházásokat pótolni kell, ezért a beruházási rátát évi
20—25 százalék körüli értéken szükséges tartani;
— állami eszközökkel segíteni kell az ipar beszállítói
kapcsolatrendszereinek kialakítását és a feldolgozóipar
modernizációját a versenyképesség javítása érdekében;
— kiemelten kell támogatni az ipari együttm´úködéseket a szomszédos országokkal;
— az északkelet-magyarországi régióban szükséges további szerkezetváltás megvalósítását a nemzetközi szerz´ódésekkel és kötelezettségvállalásokkal összhangban állami
— és helyi — eszközökkel kiemelten kell támogatni;
— kiemelten támogatni kell a közép- és kisvállalkozások elterjedését.
4. Az agrárgazdaság területén:
— az ország kiemelked´óen jó mez´ógazdasági adottságainak kihasználása;
— az agrár- és vidékfejlesztési politikában kiemelt szerepet kell kapnia az Európai Unió és a Vidéki Térségek
Európai Kartája elvei érvényesítésének;
— a különböz´ó adottságú térségekben a terület- és
vidékfejlesztési célok megfogalmazásakor különös figyelmet kell fordítani a vidéki népesség agrárgazdasághoz köt´ód´ó foglalkoztatására és életszínvonalának javítására a
népesség helybentartása céljából;
— a vidéki népesség képzése, oktatása, általában a szellemi színvonal emelése, a vidéki életközösségek hagyományainak újraélesztése a fejlesztési programok hatékony
megvalósítása érdekében;
— a falvak és tanyák megújítása, figyelemmel arra, hogy
a külterületi fejlesztések feleljenek meg a mez´ógazdaság
termelési funkciójának is;
— a természeti er´óforrások hasznosításában érvényesüljön a fenntartható fejl´ódés elve, a környezetkímél´ó,
környezetbarát technológiák és eljárások elterjesztése, különösen a környezetileg érzékeny területeken;
— az agrárgazdaság versenyképessége érdekében er´ósítend´ó a term´óhely adottságaihoz jobban igazodó földhasznosítás, a kedvez´ó adottságú területeken meg kell
teremteni a profitorientált termelés feltételeit;
— a történelmi borvidékek térségfejlesztési szempontú
rekonstrukciója;
— az egyedi termékek el´óállításához kapcsolódó feldolgozás és értékesítés, az ehhez szükséges infrastruktúra
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megteremtése a teljes termékpályát átfogó fejlesztési
programok szerint;
— a kedvez´ótlen adottságú területeken kiemelten kell
támogatni az adottságokhoz illeszked´ó földhasznosítást,
különösen az erd´ótelepítést és talajvéd´ó gyepesítést, továbbá a nagy él´ómunka igény´ú, de egyébként versenyképes
ágazatok fejlesztését, a falusi népesség számára alternatív
foglalkoztatási lehet´óségek elterjesztését.
5. Az idegenforgalom területén:
— az idegenforgalmi területfejlesztésben kétpólusú
fejlesztéspolitika szükséges az alábbiak szerint:
= az idegenforgalmilag frekventált, bevezetett ,,kiemelt üdül´ókörzetek’’-ben fokozott állami szerepvállalással a min´óségi turizmus komplex fejlesztése,
= a kiváló adottságokkal, idegenforgalmi vonzer´óvel rendelkez´ó, de elmaradott térségek általános,
valamint idegenforgalmi infrastruktúra- és szolgáltató hálózatának gyorsított ütem´ú fejlesztése
állami támogatással és preferenciák biztosításával;
— az idegenforgalom állami területi irányításának,
koordinációjának hatékonyabbá tétele érdekében szükséges az egész országot lefed´ó idegenforgalmi területi intézményrendszer létrehozása, a meglév´ó rendszer korszer´úsítése és továbbfejlesztése keretében, a hatósági, szakhatósági és kamarai feladatok, valamint a nonprofit, szolgáltatás jelleg´ú tevékenység egyértelm´ú szétválasztásával.
6. A m´úszaki infrastruktúra, ezen belül
6.1. A közlekedés területén:
— fel kell gyorsítani a gyorsforgalmi úthálózat építését
és a vasúthálózat korszer´úsítését, a dunai és tiszai víziút
fejlesztését a régiók elérhet´óségének javítására és az ország kedvez´ó földrajzi elhelyezkedése el´ónyeinek kihasználására;
— nagyobb szerepet kell kapnia a regionális szerepkör
ellátására alkalmas repül´óterek részben vállalkozási alapú
fejlesztésének;
— a környezetszennyezés mérséklése céljából a kombinált fuvarozás, a vízi és vasúti szállítás részarányát növelni
kell; az alkalmas, a nemzetközi forgalomban meghatározó
jelent´óség´ú határátkel´ók térségében logisztikai központokat kell kialakítani;
— folytatni kell a településeket tehermentesít´ó és elkerül´ó útszakaszok létesítésének programját;
— tovább kell javítani a tömegközlekedés min´óségét és
színvonalát;
— az Európai Unió közlekedéspolitikájával összhangban a Magyarországon áthaladó európai közlekedési folyosókhoz (IV., V., V/C., VII., X/B. számú) kapcsolódó
közlekedési útvonalak fejlesztése.
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6.2. A vízgazdálkodás területén:
— a vízkárelhárítási létesítmények fejlesztése;
— a vezetékes ivóvíz min´óségének javítása;
— az EU ajánlásainak megfelel´ó szennyvízelvezetési,
-tisztítási színvonal elérése;
— a víziközm´ú infrastruktúra területi aránytalanságainak csillapítása;
— az ivóvízbázisok hatékonyabb védelme;
— az Alföld vízgazdálkodási problémáinak megoldását
el´ósegít´ó intézkedések meghozatala, a talajvízszint-sülylyedés megállítása és vízvisszatartás megoldása a Duna—
Tisza közi homokhátságon.
6.3. Az energiaellátás területén:
— az energiaellátás biztonságának meg´órzése, ezen
belül
= az egyoldalú importfüggés mérséklése, a primer
és szekunder energiahordozói beszerzés diverzifikálás gazdasági technikai feltételeinek megteremtése,
= a stratégiai készletek növelése;
— az energiatakarékosság növelése az abszolút energiafelhasználás csökkentése érdekében;
— az energiafelhasználás hatékonyságának növelése és a
GDP-re vetített fajlagos energiafelhasználás csökkentése a
nemzetgazdaság versenyképességének javítása érdekében;
— a megújuló energiaforrások hasznosításának elterjesztése;
— a környezetvédelmi és területhasználati szempontok érvényesítése;
— a regionális és a megyei területfejlesztési tanácsok
dolgozzák ki a régiók, illetve a megyék hosszú távú energiaellátási koncepcióját a Magyar Energiapolitika hosszú
távú koncepciójának, valamint a területfejlesztés és területrendezés követelményeinek figyelembevételével.
V.
A területfejlesztési politika feladatai az ezredfordulóig
1. Az ország nyugati és keleti régiói közötti fejlettségi,
életszínvonal és életmin´óségbeli különbségek növekedésének
lefékezése, lehet´óség szerint megállítása
Ennek érdekében:
— Északkelet-, Kelet-Magyarország és Dél-Dunántúl
bekapcsolása az országos és nemzetközi kommunikációs
(közlekedési, hírközlési) rendszerek hálózatába;
— a legsúlyosabb helyzetben lév´ó megyék (BorsodAbaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád) kiemelt kormányzati programjai kidolgozásának és megvalósításának felgyorsítása;
— a területfejlesztési céltámogatáson belül a súlypont
áthelyezése a gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre;
— a hazai és a külföldi m´úköd´ót´óke elmaradott térségekbe vonzása érdekében a jogi, gazdasági és m´úszaki
feltételek javítása.
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2. Válságban lév´ó ipari és agrárkörzetek szerkezetváltásának el´ósegítése
Ennek érdekében:
— az ipari parkok fejlesztését szolgáló célprogram
folytatása, a vállalkozási övezetek országos hálózata és az
ipar beszállítói rendszerei kiépítésének megkezdése, a helyi és térségi együttm´úködésen alapuló kezdeményezések
ösztönzése;
— a nemzeti agrárprogrammal összhangban komplex
vidékfejlesztési programok kidolgozása és megvalósításuk
elkezdése;
— a vállalkozói feltételeket javító komplex tájrehabilitációk folytatása, illetve megkezdése;
— országos képz´ó- és átképz´ó programok kidolgozása
és beindítása;
— szükség szerinti szociális támogatás biztosítása az
átmeneti id´ószakra.
3. Települések között az alapvet´ó közszolgáltatások kiépítettségében és színvonalában lév´ó különbségek csökkentésének felgyorsítása
Ennek érdekében:
— a területi kiegyenlítés követelményének er´ósítése az
önkormányzati szabályozásban, és a kiegyenlít´ó támogatások decentralizált döntési rendszerének kialakítása;
— a címzett és céltámogatások jelenlegi rendszerének
átalakítása a támogatási rendszerek korszer´úsítésével
összhangban.
4. A nemzetközi együttm´úködésben rejl´ó lehet´óségek kihasználása
Ennek érdekében:
— a kétoldalú kormányközi és az Európai Unió által
támogatott:
= osztrák—magyar határmenti együttm´úködés
folytatása,
= a már jóváhagyott román—magyar területfejlesztési program megvalósításának elkezdése, és
középtávú programként való folytatásának el´ókészítése;
= a szlovén—magyar, az osztrák—szlovén—magyar, az osztrák—szlovák—magyar és az ukrán—
magyar területfejlesztési együttm´úködések beindítása;
— a meglév´ó regionális együttm´úködések (Alpok-Adria, Kárpátok Eurorégió) hatékonyabb kihasználása;
— új térségi együttm´úködések (Alföld—Bánát—Vajdaság, Tisza—Maros Eurorégió) kialakításának el´ósegítése;
— az Európai Unió tagállamai válságövezeteinek felszámolása és átalakítása területén elért tapasztalatainak
átvétele.
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5. Az ország egypólusú településszerkezetének oldása, különös tekintettel a piacgazdaság követelményeire
Ennek érdekében:
— az innováció térbeli terjedése szempontjából meghatározó centrumok fejlesztésének megkezdése;
— a vidéki vállalkozási, fels´óoktatási és akadémiai
szakmai, kutató-fejleszt´ó bázisok együttm´úködési feltételeinek kialakítása;
— az Európai Unió tapasztalatainak figyelembevételével a f´óvároshoz nem köt´ód´ó országos hatáskör´ú hivatali
és szakmai szervezetek, intézmények vidéki központokba
való áttelepítési lehet´óségeinek vizsgálata.
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szerveinek meger´ósítése az egyes statisztikai-tervezési régiókban;
— a decentralizált döntési körben m´úköd´ó eszközök
arányának növelése;
— az átláthatóság és a hatékonyság érvényesítése érdekében az el´ózetes, a közbens´ó és az utólagos ellen´órzés,
illetve hatékonyságmérés beépítése a programkészítésbe;
— az ellen´órzés független, illetve a hatékonyságértékelés — szükség szerinti mértékben önálló — intézményrendszerének kialakítása.

VI.
6. A területfejlesztés intézmény- és eszközrendszerének továbbfejlesztése
Ennek érdekében:
— a területfejlesztési önkormányzati társulások m´úködésének el´ósegítése;
— a területfejlesztés központi kormányzati intézményrendszere m´úködési tapasztalatainak áttekintése, alkalmassá tenni a területfejlesztésr´ól és a területrendezésr´ól
szóló törvény és a Koncepcióban szerepl´ó feladatok öszszehangolt ellátására és irányítására;
— az Európai Unióban alkalmazott tervezési, finanszírozási, programkészítési és megvalósítási gyakorlat elsajátítása és alkalmazásának bevezetése;
— az Európai Unió strukturális alapjaihoz kapcsolódó
cél-, eszköz- és intézményrendszer, valamint ezek megvalósítása feltételrendszerének kidolgozása;
— a területfejlesztést szolgáló állami eszközök koordinált rendszerének kialakítása;
— a Koncepció és a középtávú gazdaságpolitikai program figyelembevételével a központi fejlesztési támogatások teljes rendszerét integráló átfogó fejlesztési program
kidolgozása;
— az ország Európai Unióhoz való csatlakozása feltételezett id´ópontjára a Koncepció alapján középtávú területfejlesztési program kidolgozása Nemzeti Fejlesztési
Program keretében, a 2002—2006 közötti id´ószakra a
Koncepcióban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével az EU által társfinanszírozható programok rendszerére;
— a Nemzeti Fejlesztési Program kidolgozása során
az ágazatok térségi prioritásainak, fejlesztési céljainak,
továbbá a régiók, a regionális fejlesztési tanácsok által
kialakított, fejlesztési prioritásainak egyidej´ú érvényesítése;
— a programkészítés során a fejlesztési támogatások
átlátható, demokratikus, partnerségen alapuló tervezése,
az ágazati és térségi fejlesztési célok visszacsatoláson alapuló tervezési mechanizmusainak kiépítése;
— a programtervezés intézményi, személyi és anyagi
feltételeinek megteremtése központi és térségi szinten,
ezzel összhangban a regionális fejlesztési tanácsok munka-

Záró rendelkezések
1. Az Országgy´úlés felkéri a Kormányt, hogy
a) törvényel´ókészít´ó és végrehajtó tevékenységében
érvényesítse az elfogadott elveket és hosszú távú prioritásokat;
b) intézkedjék a megállapított célok és prioritások
megvalósítási feltételeinek megteremtésér´ól, valamint a
lehet´óségek figyelembevételével a szükséges eszközökr´ól,
azok koordinált felhasználásáról;
c) legkés´óbb 1999. december 31-ig terjessze az Országgy´úlés elé az Országos Területrendezési Tervet;
d) kísérje figyelemmel kistérségi, megyei és regionális
szinten a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális térbeli
kapcsolatrendszer alakulását, és az összegzett tapasztalatokról — különös tekintettel a kialakított régiók lehatárolására — 2000. december 31-ig tájékoztassa az Országgy´úlést;
e) tekintse át a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok viszonyát a középszint´ú közigazgatáshoz, valamint a
régiók új szerepkörét a közigazgatás korszer´úsítési programjában.
2. Az Országgy´úlés felkéri a regionális és megyei területfejlesztési tanácsokat, hogy az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszked´óen a kistérségi fejlesztési
programok figyelembevételével készítsék el hosszú távú
fejlesztési koncepciójukat és középtávú programjaikat.
3. Az Országgy´úlés felkéri a helyi önkormányzatokat, a
gazdasági kamarákat, a területfejlesztésben érdekelt szakmai érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy sajátos
eszközeikkel segítsék a Koncepció megvalósítását.
Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Boros László s. k.,

Dr. Tóth Tihamér s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje
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AzAlkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
8/1998. (III. 20.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következ´ó
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jegyzést készíthet, illet´óleg másolatot kérhet.’’ Az Inytvr.
2. § (1) bekezdése szerint pedig: ,,Az ingatlan-nyilvántartás
nyilvános, ha törvény kivételt nem tesz, és hitelesen tanúsítja a feltüntetett adatokat, továbbá a bejegyzett jogok és
tények fennállását.’’
3. Az Alkotmány 61. §-a biztosítja a közérdek´ú adatok
megismerésének jogát. Az Alkotmánybíróság 15/1995.
(III. 13.) AB határozata szerint az ingatlan-nyilvántartás
adatai közérdek´ú adatok. A közhiteles és nyilvános ingatlan-nyilvántartás a tulajdonhoz való jog egyik biztosítéka
(ABH 1995, 90.). Az Alkotmány 13. § (1) bekezdése pedig
garantálja a tulajdonhoz való jogot.

II.

határozatot:
Az Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvér´ól szóló 1959. évi IV. törvény 116. § (2) bekezdésének ,,ha jogszabály kivételt nem tesz’’ szövegrésze
alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti indítványt elutasítja.
Az Alkotmánybíróság az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1972. évi 31. törvényerej´ú rendelet 33. § (2) bekezdése
alkotmányosságának vizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
I.
1. Az indítványozó álláspontja szerint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér´ól szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 116. § (2) bekezdésének ,,ha jogszabály kivételt nem tesz’’ szövegrésze a közérdek´ú adatok
hiteltérdeml´óségének alkotmányos követelményét, valamint az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében garantált hitelesen nyilvántartott tulajdonhoz f´úz´ód´ó jogok érvényesülését sérti, ezért alkotmányellenes.
Ugyancsak alkotmányellenes az, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényerej´ú rendelet (a továbbiakban: Inytvr.) 33. § (2) bekezdése szerint jogszabály
kivételt tehet az ingatlan-nyilvántartásba bárki által történ´ó betekintés és feljegyzés készítésének joga alól, mert ez
a korlátozás csorbítja a közérdek´ú adatok megismeréséhez
f´úz´ód´ó alkotmányos alapjogot.
2. A Ptk. 116. § (2) bekezdése szerint: ,,Az ingatlan-nyilvántartás — ha jogszabály kivételt nem tesz — a tulajdonjog és más jogosultságok fennállását hitelesen tanúsítja.’’
A Ptk. 685. § a) pontja értelmében a Ptk. alkalmazásában
minden esetben — így a 116. § (2) bekezdése szempontjából is — jogszabálynak min´ósül a törvény és a kormányrendelet.
Az Inytvr. 33. § (2) bekezdése úgy rendelkezett, hogy:
,,Az ingatlan-nyilvántartást — jogszabályban meghatározott kivétellel — bárki megtekintheti, és tartalmáról fel-

Az Alkotmánybíróság az indítványt — az alábbiak szerint — megalapozatlannak találta:
1. A személyes adatok védelmér´ól és a közérdek´ú adatok
nyilvánosságáról, illet´óleg ezeknek az alkotmányos jogoknak törvényi biztosításáról az 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) rendelkezik. E törvény 2. §
3. pontja szerint közérdek´ú adat az állami vagy önkormányzati szerv kezelésében lev´ó, a személyes adat fogalma
alá nem es´ó és a törvényben meghatározott kivételek körébe nem tartozó adat. Miként azt az Alkotmánybíróság a
15/1995. (III. 13.) AB határozatában megállapította, az
ingatlan-nyilvántartás adatai közérdek´ú adatok, az ingatlan-nyilvántartás közhitel´ú nyilvántartás (ABH 1995,
89—90.). Az ingatlan-nyilvántartás — mint a nemzeti ingatlanvagyon leltára — egyebek között csak akkor tudja
betölteni rendeltetését, ha az a közhitelesség és a nyilvánosság elve alapján m´úködik. Az ingatlan-nyilvántartás
közhitelessége és nyilvánossága — az Alkotmánybíróság
határozata szerint — az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében
deklarált tulajdonhoz való jog — közelebbr´ól az ingatlantulajdonhoz való jog — egyik garanciája.
Az ingatlan-nyilvántartásra tehát mint közhitel´ú nyilvántartásra vonatkozik az Alkotmány 61. § (1) bekezdése,
és irányadó az Avtv. 19. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés is, amelyek szerint a közérdek´ú adatok vonatkozásában lehet´óvé kell tenni, hogy a közérdek´ú adatot bárki
megismerhesse. A közérdek´ú adatokhoz való hozzáférhet´óség alkotmányos követelménye azonban nem jelent
egyúttal feltétlen alkotmányos garanciát a közérdek´ú adatok közhitelességére. A közérdek´ú adatok hitelességét és
a valósággal való megegyezését már külön törvényi rendelkezések biztosítják.
Ilyen az ingatlan-nyilvántartás közhitelességét garantáló szabály az ingatlan-nyilvántartásról szóló — 1999.
január 1-jén hatályba lép´ó — 1997. évi CXLI. törvény
(a továbbiakban: Inytv.) 5. §-a, amely törvényi rendelkezés
egyúttal az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak
— tehát a tulajdonhoz való jognak — is törvényi biztosítéka. És ilyen szabályt tartalmaz a még hatályos Inytvr. 2. §
(1) bekezdése, amely szerint az ingatlan-nyilvántartás hitelesen tanúsítja a feltüntetett adatokat, továbbá a bejegyzett jogok és tények fennállását.
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Ám az Alkotmány 13. § (1) bekezdéséb´ól sem következik kényszerít´óen a nyilvántartás adatainak feltétlen hitelessége, mert a tulajdonhoz való jognak, mint alapjognak
az alkotmányi biztosítása — ideértve az ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot is — nem feltétlenül és nem kizárólag
az ingatlan-nyilvántartás hatályos rendszere útján valósítható meg. Az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) alapvet´óen jogtechnikai konstrukció, intézmény, amely az ingatlantulajdonra és ingatlanforgalomra vonatkozó hatályos
jog szerint az ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog, használati és más jogok nyilvántartására, valamint fontosabb tények és körülmények feltüntetésére szolgál, s´ót az ingatlanra vonatkozó egyes jogok keletkezésének az alapja is,
de magának e rendszernek a létezése közvetlenül az Alkotmányból nem vezethet´ó le. Az Alkotmányból mindössze
az következik, hogy a jogalkotónak olyan rendszert kell
m´úködtetnie, amelyb´ól az ingatlanra vonatkozó különböz´ó jogok és tények — az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében
biztosított alapjog érvényesüléséhez — hozzáférhet´óvé,
megismerhet´óvé válnak. Téves ezért az indítványozónak az
az álláspontja, hogy a támadott felhatalmazás önmagában
sérti a felhívott alkotmányi rendelkezéseket és ezért alkotmányellenes.
2. A továbbiakban az Alkotmánybíróság rámutat arra,
hogy a nyilvántartás közhitelessége az ingatlan-nyilvántartás fontos — nélkülözhetetlen — alapelve. Ez az alapelv
nem jelenti azonban az ingatlan-nyilvántartás közérdek´ú
adatainak kétségtelen és kivételt nem t´úr´ó valódiságát,
hitelét. A közhitelesség meghatározóan harmadik személyekkel szemben érvényesül´ó elv és tágabb értelemben
annyit jelent, hogy ha valamely jogot, tényt vagy körülményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, harmadik
személy nem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról
nem tudott. Sz´úkebb értelemben pedig az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének szempontja abban fejez´ódik
ki, hogy az ingatlan-nyilvántartást a jóhiszem´ú és ellenérték fejében jogot szerz´ó személy javára — az ellenkez´ó
bizonyításáig — valónak kell elfogadni. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak a valósággal való megegyezése tehát
csak az ellenkez´ó bizonyításáig áll fenn, mert hisz ingatlanra vonatkozó jogok és tények az ingatlan-nyilvántartáson
kívül is keletkezhetnek. Így a valósággal való egyez´óség
szempontja, amely a közhitelességnek csak egyik — korlátozottan érvényesül´ó — vonatkozása, a tulajdonhoz való
alkotmányos alapjogból közvetlenül nem vezethet´ó le.
3. Mindazonáltal hangsúlyozottan utal az Alkotmánybíróság arra, hogy a közérdek´ú adatok megismeréséhez f´úz´ód´ó alkotmányos alapjog csak akkor és annyiban min´ósül
valóságos jognak, ha a közérdek´ú adatok tartalmilag megfelelnek a közhitelesség garanciális törvényi feltételeinek.
Így az a törvényi rendelkezés, amely törvénynél alacsonyabb szint´ú jogforrásnak felhatalmazást ad arra, hogy
kivételt tegyen a közhitelesség elve alól, csak abban a
keretben alkotmányos, amelyben a felhatalmazás alapján
meghozott konkrét jogszabály nem érinti a közhitelesség
lényeges tartalmát, vagyis ha az nem sérti az ingatlan-nyilvántartás közhitelességét abban a körben, amely körben az
az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében deklarált tulajdonhoz való jog egyik garanciális biztosítéka.
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A Ptk. 116. § (2) bekezdésének támadott konstrukciója
tehát alkotmányosan nem jelent korlátlan felhatalmazást
a jogalkotó számára a tekintetben, hogy az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége alól bármilyen vonatkozásban kivételt tegyen. Mivel a közhitelesség nemcsak jogokra, hanem tényekre, egyéb adatokra is vonatkozik, nincs alkotmányos akadálya például annak, hogy a törvényhozó —
akár alacsonyabb szint´ú jogforrásban, így kormányrendeletben — az egyes ingatlanadatok hitelessége, például az
ingatlanok térmértéke tekintetében — kivételt állapítson
meg. Ilyen kivételt tartalmaz például az Inytv. 5. §-ának
(6) bekezdése, amely szerint külön jogszabály meghatározhatja az ingatlan térmértékét, területnagyságát, határvonalait, amely jogszabályi rendelkezés fennállása esetén
nem az ingatlan-nyilvántartásba vett adat, hanem a külön
jogszabályi meghatározás lesz az irányadó. A jogalkotó
feladata meghatározni, és felel´óssége eldönteni, hogy az
ingatlan-nyilvántartás hitelessége alól — a Ptk. 116. §
(2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján — milyen
kivételeket állapít meg. Minthogy azonban a felhatalmazás
alkotmányosan nem tekinthet´ó korlátlannak, az Alkotmánybíróság feladata esetenként annak eldöntése, hogy a
jogalkotó a konkrét jogszabállyal nem lépte-e túl a felhatalmazás alkotmányos kereteit, és ezért az nem min´ósül-e
alkotmányellenesnek.
A kifejtettekre tekintettel — annak hangsúlyozásával,
hogy a Ptk. 116. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás
alkotmányosan az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége
alól csak sz´úkkör´ú kivételeket enged — az Alkotmánybíróság a támadott törvényi rendelkezést önmagában nem
találta alkotmányellenesnek, viszont nyomatékosan utal
arra, hogy a felhatalmazás alapján megalkotásra kerül´ó
jogszabályok alkotmányosságát esetr´ól-esetre egyedileg
fogja vizsgálni és eldönteni.
4. Az Inytvr. 33. § (2) bekezdését — az indítvány benyújtását követ´óen — az adóazonosító jel, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel és a személyi azonosító használatával
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 1996. évi
LXVI. törvény 16. §-a 1996. szeptember 1-jei hatállyal
akként állapította meg, hogy: ,,Az ingatlan-nyilvántartást
bárki megtekintheti, és tartalmáról — az 5/A. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel — feljegyzést készíthet, illetve
másolatot kérhet.’’ Az Inytvr. 5/A. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétel szerint csak a személyi azonosító az,
amely — az érintett kivételével — nem juthat a betekint´ó
tudomására, és a kiadott másolat általában nem tartalmazhatja a személyazonosító jelet. Az Inytvr. hatályos szövege
szerint tehát a betekintés, a feljegyzés készítésének és a
másolat kérésének joga — a személyazonosító jelt´ól eltekintve — külön jogszabályban már nem korlátozható. Hasonló rendelkezést tartalmaz az 1999. január 1-jén hatályba lép´ó Inytv. 4. § (2) bekezdése, amely szerint az ingatlannyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül
megismerhet´ó: azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést
készíthet, vagy hiteles másolatot kérhet. Az Inytv. 91. §
(3) bekezdés a) pontja szerint az Inytvr. a törvény hatálybalépésével hatályát veszti.
Mivel az Inytvr. 33. § (2) bekezdése az indítvány el´óterjesztését követ´óen tartalmilag megváltozott, és e változás
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folytán az indítványban kifogásolt alkotmányossági kérdés
okafogyottá vált, az Alkotmánybíróság az indítvány e része
tárgyában az eljárást megszüntette.
Dr. Sólyom László s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

Dr. Bagi István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

Dr. Németh János s. k.,

el´óadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 300/B/1995/3.

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK
A munkaügyi miniszter
közleménye

a szakképesítések központi programjairól (tanterveir´ól)
A szakképzésr´ól szóló, módosított 1993. évi LXXVI.
törvény 4. §-a (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak
alapján az alábbi szakképesítések központi programjai
(tantervei) kiadásra kerültek:
31 5272 01 B´óripari szabász
Jóváhagyási szám: 2953/97. III. 23.
52 5411 02 B´órvegyipari és sz´órmeipari technikus
31 5244 08 M´úanyagfeldolgozó
31 5274 05 Textilfest´ó és -kikészít´ó
Jóváhagyási szám: 3151/97. III. 23.
52 5499 08 M´úszaki üzletszervez´ó technikus
Jóváhagyási szám: 3152/97. III. 23.
31 5282 01 Biolaboráns
Jóváhagyási szám: 3339/97. III. 23.
51 5243 01 Ívnyomó gépmester
Jóváhagyási szám: 3340/97. III. 23.
31 5278 03 Nyomdai fénymásoló
Jóváhagyási szám: 3359/97. III. 23.
31 5278 07 Szitanyomó
Jóváhagyási szám: 3360/97. III. 23.
31 5243 05 Papírgyártó és -feldolgozó
Jóváhagyási szám: 3439/97. III. 23.
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31 5244 06 Kozmetikai termékgyártó szakmunkás
Jóváhagyási szám: 3475/97. III. 23.
51 5224 02 Távközlési m´úszerész
Jóváhagyási szám: 4146/97. III. 23.
51 5278 03 Nyomóforma-készít´ó
Jóváhagyási szám: 4310/97. III. 23.
51 5278 05 Tekercsnyomó gépmester
Jóváhagyási szám: 4407/97. III. 23.
31 5291 02 Csipkekészít´ó
Jóváhagyási szám: 4574/97. III. 23.
31 5292 08 Kerámiakészít´ó
Jóváhagyási szám: 4575/97. III. 23.
51 5233 06 Mechatronikai m´úszerész
Jóváhagyási szám: 4602/97. III. 23.
31 5244 02 Gumigyártó és -feldolgozó
Jóváhagyási szám: 4665/97. III. 23.
51 7899 02 Fényképész
Jóváhagyási szám: 4668/97. III. 23.
33 5222 01 Bányaelektro-lakatos
Jóváhagyási szám: 4720/97. III. 23.
31 5216 13 K´ófaragó
Jóváhagyási szám: 4762/97. III. 23.
52 5443 03 Anyagmozgató épít´ógépész-technikus
Jóváhagyási szám: 4764/97. III. 23.
33 5286 01 Optikaiüveg-csiszoló
Jóváhagyási szám: 4766/97. III. 23.
31 5236 01 Ipari- és kereskedelmih´út´ógép-szerel´ó
Jóváhagyási szám: 4767/97. III. 23.
31 5220 02 Szilikátipari anyagel´ókészít´ó
Jóváhagyási szám: 4791/97. III. 23.
33 5222 02 Bányavillamossági szerel´ó
Jóváhagyási szám: 4864/97. III. 23.
33 5251 01 Bányagépész
Jóváhagyási szám: 4866/97. III. 23.
21 5291 02 Késes és köször´ús
Jóváhagyási szám: 4867/97. III. 23.
52 3435 02 Igazgatási ügyintéz´ó-ügykezel´ó
Jóváhagyási szám: 4872/97. III. 23.
51 5222 01 Felvonószerel´ó
Jóváhagyási szám: 4948/97. III. 23.
51 5223 03 Informatikai m´úszerész
Jóváhagyási szám: 4949/97. III. 23.
52 3432 01 Pénzügyi ügyintéz´ó (közhasznú szociális
és társadalombiztosítási szakon)
Jóváhagyási szám: 4950/97. III. 23.
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54 3436 03 Mérlegképes könyvel´ó (államháztartási
szakon)
Jóváhagyási szám: 4952/97. III. 23.
31 5244 05 K´óolaj-feldolgozó
Jóváhagyási szám: 5001/97. III. 23.
52 5422 03 Villamosgép és -berendezési technikus
Jóváhagyási szám: 5002/97. III. 23.

1998/22. szám

Az Országos Választási Bizottság
2/1998. (III. 14.) számú
állásfoglalása
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazással
élve az ajánlószelvények kitöltése tárgyában a következ´ó
állásfoglalást adja ki:

51 5223 02 Háztartás-elektronikai m´úszerész
Jóváhagyási szám: 5129/97. III. 23.
33 5212 04 Szikvízgyártó
Jóváhagyási szám: 5130/97. III. 23.
52 3435 01 Európai üzleti asszisztens
Jóváhagyási szám: 5183/97. III. 23.
52 5499 01 Automatizálási technikus (gépipari szakirány)
Jóváhagyási szám: 5379/97. III. 23.
51 3439 01 Szállítmányozási ügyintéz´ó
Jóváhagyási szám: 5474/97. III. 23.
52 7010 03 Közlekedésüzemviteli légiközlekedési technikus
Jóváhagyási szám: 5822/97. III. 23.
A szakképesítések központi programjait a Nemzeti
Szakképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az
NSzI Dokumentációs Osztály
1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
levélcímre lehet megküldeni.

A Ve. 46. § (1) bekezdése értelmében jelöltet ajánlani
ajánlószelvényen lehet. A Ve. 47. § (2) bekezdése szerint
az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti lakcímét, személyi azonosítóját, saját kez´ú aláírását, az ajánlott személy családi és utónevét, valamint a jelöl´ó szervezet
nevét, illet´óleg a független jelölés tényét. Az országgy´úlési
képvisel´ók választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény
5. §-ának (2) bekezdése értelmében az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább hétszázötven választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.
Az idézett rendelkezések úgy értelmezhet´ók, hogy az
ajánlószelvény érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kez´ú aláírás. A többi adat az
ajánló választópolgár által — indokolt esetben jelenlétében és felkérése alapján — más módon pl. gépírással) is
rávezethet´ó az ajánlószelvényre.
A nevének saját kez´ú aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) választópolgár az ajánlószelvényt a választási iroda vezet´óje, tagja,
valamint bíróság, közjegyz´ó el´ótt láthatja el kézjegyével. A
választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezet´óje vagy tagja, valamint a bíróság,
illet´óleg a közjegyz´ó hitelesíti.
A választópolgárnak az ajánlási szelvény kitöltése során
kinyilvánított akaratát a legmesszebbmen´ókig tiszteletben
kell tartani.

Kiss Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

munkaügyi miniszter

az Országos Választási Bizottság elnöke
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