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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
44/2001. (III. 23.) Korm.
rendelete
a közszféra 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítésér´ól
A Kormány a 2000. évi gazdasági folyamatok, valamint
a ténylegesen megvalósult keresetkiáramlás figyelembevételével a következ´óket rendeli el:

1. §
(1) E rendelet hatálya
a) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerér´ól szóló 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény
szerinti, az 1. számú mellékletben részletezett ágba, ágazatba,
alágazatba, szakágazatba (a továbbiakban: ágazatba) sorolt
— költségvetési szervekre,
— humán szolgáltatás keretében teljes összeg´ú állami
normatív támogatásban részesül´ó, a Magyar Köztársaság
2001. és 2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII.
törvény 33. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott intézményekre,
— a kulturális javak védelmér´ól és a muzeális intézményekr´ól, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm´úvel´ódésr´ól szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kiadott m´úkö-
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dési engedéllyel rendelkez´ó, illetve nyilvános könyvtári
jegyzékben szerepl´ó egyházi gy´újteményekre és a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér´ól szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján nyilvános
magánlevéltárnak min´ósül´ó egyházi levéltárakra,
b) a fels´óoktatási intézmények közoktatási feladatokat
ellátó gyakorlóintézményeire, valamint a büntetés-végrehajtás szervezetére
(a továbbiakban: intézményekre), illetve azok munkavállalóira terjed ki.
(2) A helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények
esetében az (1) bekezdésben foglaltakat a munkavállalóknak
a Pénzügyminisztérium által kibocsátott, ,,A költségvetési
szervek részletes költségvetési el´óirányzatainak összeállítására szolgáló nyomtatvány-garnitúrák kitöltéséhez’’ cím´ú,
2001. évi tájékoztatóban megjelent szakfeladatrend szerinti
szakfeladati besorolása szerint kell figyelembe venni.

2. §
Az egyszeri kereset-kiegészítés fedezetének számítási
alapjául szolgáló létszám a munkaügyi statisztikai kérd´óívek kitöltésénél alkalmazott útmutató el´óírásai szerinti
— a 2000. december 31-i állapotnak megfelel´ó — statisztikai állományi létszámmal egyezik meg, az alábbiak kivételével:
— a szakmunkásként bérezett szakmunkástanulók,
— a foglalkoztatott diákok,
— a más munkáltatótól kirendelt (kölcsönvett) munkavállalók,
— a sorkatonai kötelezettség keretében polgári szolgálatot ellátók,
— a közhasznú, illetve közcélú munkán foglalkoztatottak,
— a központi költségvetési szerveknél saját bevétel terhére foglalkoztatottak.

3. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó, az 1. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti intézmények kötelesek az ´óket megillet´ó,
a 2. számú melléklet szerinti — ágazatonként meghatározott — egy f´óre számolt összeg és a 2. § szerint számolt
intézményi létszám szorzatának megfelel´ó összeget
(a továbbiakban: egyszeri kereset-kiegészítés) a munkavállalóik számára kifizetni.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó, az 1. § (1) bekezdés
b) pontjában említett gyakorlóintézmények kötelesek a
2. számú mellékletben a 80.1, 80.2, 80.4 ágazatokra meghatározott egy f´óre számolt összeg és a 2. § szerint számolt
intézményi létszám szorzatának megfelel´ó összeget
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(a továbbiakban: egyszeri kereset-kiegészítés) a munkavállalóik számára kifizetni.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó, az 1. § (1) bekezdés
b) pontjában említett büntetés-végrehajtás szervezet köteles a 2. számú mellékletben a 75.24, 75.25 ágazatokra meghatározott egy f´óre számolt összeg és a 2. § szerint számolt
szervezet létszám szorzatának megfelel´ó összeget (a továbbiakban: egyszeri kereset-kiegészítés) a munkavállalói számára kifizetni.

4. §
(1) Az intézmény gondoskodik az egyszeri keresetkiegészítés munkavállalók közötti felosztásáról. Ennek
során köteles egyeztetést folytatni az intézménynél képviselettel rendelkez´ó szakszervezetekkel, azok hiányában a
közalkalmazotti tanáccsal (közalkalmazotti képvisel´óvel).
(2) Amennyiben az intézmény besorolása szerinti ágazatban az ágazat szerint illetékes miniszter és a reprezentatív ágazati szakszervezet(ek) ágazati szint´ú megállapodást kötöttek az egyszeri kereset-kiegészítésnek a munkavállalók közötti felosztásáról, az intézmény köteles figyelembe venni a megállapodásban foglaltakat. A megállapodást a Magyar Közlöny mellékletében és az ágazat hivatalos értesít´ójében közzé kell tenni.

5. §
(1) Az egyszeri kereset-kiegészítés fedezetét — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — a Kormány biztosítja,
amely tartalmazza a munkáltatói közterheket is.
(2) Nem biztosítható fedezet a kiadási el´óirányzataikat
teljes egészében saját bevételeikb´ól fedez´ó központi költségvetési szerveknek.
(3) Az egyszeri kereset-kiegészítés fedezetét az év végén
jelentkez´ó pénzügyi problémák lezárásáról szóló
2333/2000. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak alapján létrehozott központi letéti számlán szerepl´ó
összeg képezi.
(4) Az intézmény — helyi önkormányzati intézmények
esetében a fenntartó helyi önkormányzat — a kapott
összeget államháztartáson kívülr´ól származó pénzeszközként tartja nyilván.

6. §
(1) Az egyszeri kereset-kiegészítés fedezetét intézményenként, valamint helyi önkormányzati intézmények esetén önkormányzatonként a 2. számú melléklet szerinti
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— ágazatonként meghatározott — egy f´óre számolt összeg
és a 2. §-ban említett intézményi létszám szorzataként,
továbbá azt a munkáltatói közterhekkel növelten a Pénzügyminisztérium állapítja meg.
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7. §

(1) Az intézmény legkés´óbb 2001. április 10-ig — a havi
illetményfizetést´ól elkülönítetten — gondoskodik a munkavállalókra megállapított egyszeri kereset-kiegészítés kifizetésér´ól.

(2) A Pénzügyminisztérium intézkedik arról, hogy az
egyszeri kereset-kiegészítés fedezete
a) a központi és a társadalombiztosítási költségvetési
szervek esetében közvetlenül,
b) a helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében a fenntartó önkormányzatok közrem´úködésével,
c) a humán szolgáltatás keretében teljes összeg´ú normatív költségvetési támogatásban részesül´ó intézmények
esetében a Belügyminisztérium közrem´úködésével a közigazgatási hivatalok útján,
d) az egyházi gy´újtemények és levéltárak esetében a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közrem´úködésével
2001. március 23-ig eljusson az intézményekhez, illetve a
b) pont szerinti esetben a helyi önkormányzatokhoz. Az
a) pont szerinti esetben a fejezetek felügyeletét ellátó szerveknek intézkedniük kell a felügyeletük alá tartozó intézményeket érint´ó többletbevétellel összefügg´ó el´óirányzatmódosításokról.

(3) Az intézménynek a kifizetett egyszeri kereset-kiegészítés tömegét a 2001. évi Országos Statisztikai Adatgy´újtési Programról szóló 173/2000. (X. 18.) Korm. rendeletben elrendelt 1109. számú ,,Havi gazdaságstatisztikai jelentés’’ M Munkaügyi Adatok lapján — a táblázatok alatt
— a következ´ó bontásban külön is jelentenie kell:

(3) Az 5. § (2) bekezdésében megjelölt szervek esetében
a fedezet a fejezeti tartalék bevonásával, illetve a jogszabályban meghatározott el´óirányzat-átcsoportosítás keretei
között biztosítható.

......... ezer Ft.

(2) Az egyszeri kereset-kiegészítés a költségvetési rend
szerint egyéb, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásnak min´ósül. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a munkaviszonyból származó kereset részét képezi.

F´óállású, teljes munkaid´óben fizikai
foglalkozásúak:
F´óállású, teljes munkaid´óben szellemi
foglalkozásúak:
F´óállású, nem teljes munkaid´óben fizikai foglalkozásúak:
F´óállású, nem teljes munkaid´óben
szellemi foglalkozásúak:

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a helyi
önkormányzat az intézményét 2001. március 27-ig értesíti
az ´ót megillet´ó összegr´ól, és az intézmény által megállapított kifizetési id´óponthoz igazodóan intézkedik az egyszeri
kereset-kiegészítés fedezetének a folyósításáról az intézmény részére.

.......... ezer Ft
.......... ezer Ft
.......... ezer Ft

8. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 44/2001. (III. 23.) Korm. rendelethez
Jegyzék azokról az ágazatokról, amelyekbe sorolt intézményekre az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint
terjed ki a rendelet hatálya
Ágazat
jele

A
D
E
F
H
I
70.20
70.32
72
74

megnevezése

Mez´ógazdaság, vadgazdálkodás, erd´ógazdálkodás
Feldolgozóipar
Villamosenergia-, gáz-, g´óz-, melegvízellátás
Épít´óipar
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Számítástechnikai tevékenység
Gazdasági tevékenységet segít´ó szolgáltatás
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Ágazat
jele

megnevezése

75.1
75.21
75.24
75.25
75.3
80.1
80.2
80.4
90
92.1
92.2
92.31
92.32
92.33
92.34
92.4
92.5
92.6
92.7
93

Általános közigazgatás, irányítás
Külügyek
Közbiztonság, közrend
T´úzvédelem
Kötelez´ó társadalombiztosítás
Alapfokú oktatás
Középfokú oktatás
Feln´ótt- és egyéb oktatás
Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
Film-, videogyártás
Rádió-televízió m´úsorszolgáltatás
Alkotó- és el´óadóm´úvészetb´ól a helyi önkormányzati intézmények
M´úvészeti kiegészít´ó tevékenységb´ól a helyi önkormányzati intézmények
Vidámparki szórakoztatásból a helyi önkormányzati intézmények
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás
Hírügynökségi tevékenység
Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
Sporttevékenység
Egyéb szabadid´ós tevékenység
Egyéb szolgáltatás

2. számú melléklet a 44/2001. (III. 23.) Korm. rendelethez
Az egyszeri kereset-kiegészítés egy f´óre számolt összege ágazatonként
Ágazat jele

70.20, 70.32, 75.1, 75.21, 75.3

75.24, 75.25
80.1, 80.2, 80.4

92.31*, 92.32*, 92.33*

92.34, 92.5
A, D, E, F, H, I, 72, 74, 90, 92.1, 92.2,
92.4, 92.6, 92.7, 93
* Csak helyi önkormányzati intézmények.

Ágazathoz tartozó szakfeladatok jele (csak helyi önkormányzati
intézmények esetében alkalmazandó)

Egy f´óre számolt összeg
(forint)

5514 kezdet´ú szakfeladatok
70 kezdet´ú szakfeladatok
751 kezdet´ú szakfeladatok a 7516 kezdet´ú szakfeladatok és a 751768 szakfeladat kivételével
7516 kezdet´ú szakfeladatok
5513 kezdet´ú szakfeladatok
5523 kezdet´ú szakfeladatok
751768 számú szakfeladat
801 kezdet´ú szakfeladatok
802 kezdet´ú szakfeladatok
804 kezdet´ú szakfeladatok
805 kezdet´ú szakfeladatok
9216 kezdet´ú szakfeladatok
9217 kezdet´ú szakfeladatok
921914 számú szakfeladat
9218 kezdet´ú szakfeladatok
923 kezdet´ú szakfeladatok
Az el´óz´ó csoportokba nem tartozó valamennyi szakfeladat a 851 és 853 kezdet´ú szakfeladatok kivételével

24 303

12 893
23 869

27 996

19 617
13 739
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter
9/2001. (III. 23.) MeHVM
rendelete
a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe
tartozó üdül´ók igénybevételének rendjér´ól
A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének kialakításáról, valamint a Miniszterelnökség Központi
Üdülési és Oktatási F´óigazgatóság létrehozásáról és feladatairól szóló 129/1999. (VIII. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R .) 7. §-ának (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) az R . mellékletében meghatározott költségvetési
szervekre;
b) az a) pont szerinti szerveknek az integrált üdültetésben részt vev´ó közszolgálati munkavállalóira, nyugdíjasaira, illet´óleg a velük együtt üdül´ó hozzátartozóikra;
c) az integrált üdültetési rendszerhez csatlakozott szervekre a csatlakozásról szóló külön megállapodás szerint
[a továbbiakban az a) és c) pont együtt: igénybe vev´ó intézmény];
d) a c) pont szerinti szervek által beutaltakra [a továbbiakban a b) és d) pont együtt: igénybe vev´ó];
e) a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
F´óigazgatóságára (a továbbiakban: F´óigazgatóság).

2. §
Fogalmak és értelmez´ó rendelkezések
(1) E rendelet alkalmazásában
a) igényjogosult személy: az 1. §-ban meghatározott
szervek közszolgálati munkavállalója és nyugdíjasa;
b) közszolgálati munkavállaló: az igénybe vev´ó intézmények köztisztvisel´ói, közalkalmazottai, ügykezel´ói és fizikai alkalmazottai;
c) hozzátartozó: az igényjogosulttal együtt üdül´ó házastárs, élettárs, jegyes, testvér, egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó,
a mostoha és nevel´ó szül´ó;
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d) üdültetési intézmény: a közigazgatási üdültetés intézményhálózatának önálló üdül´óegysége, sporttelepe, továbbképzési központja, valamint a F´óigazgatóság által
szerz´ódések (megállapodások) alapján igénybe vett — más
szervezetek által m´úködtetett — intézménye (üdül´ó, vendégház, szálláshely, illetve egyéb bérlemény);
e) kontingens: az a fér´óhelymennyiség, amely az igénybe
vev´ók részére rendelkezésre áll;
f) kontingens elosztáson alapuló szervezett üdültetés: az
üdültetési intézményben az igényjogosultak részére az
e tevékenység szervezésére és ellátására kijelölt — szabályozott szakmai és felügyeleti rendben m´úköd´ó — szervezet által központi úton, tervszer´úen és összehangoltan biztosított fér´óhelyeknek és alapszolgáltatásoknak az igénybevétele, heti beutaló rendszerben történ´ó biztosítása;
g) nem szervezett üdültetés, pihenés: a közigazgatási
üdültetési intézményhálózat szabad — a kontingens elosztáson alapuló szervezett üdültetéssel le nem kötött —
fér´óhelyeinek és az engedélyezett kereskedelmi üdül´ói
fér´óhelyeknek, az igénybe vev´ó személy vagy szervezet által
a meghatározott szabályok szerinti, önálló kezdeményezésre vagy más egyéb módon való igénybevétele;
h) fér´óhely: az üdültetési intézmény befogadóképességének ágyban kifejezett természetes mér´ószáma;
i) el´ószezon: a nyári f´ószezont megel´óz´ó két hét;
j) f´ószezon: a nyári f´ószezon — az iskolai tanév befejezését követ´ó els´ó turnusváltástól, az utószezon kezdetéig
tartó id´ószak —, a húsvéti ünnepek id´ószaka, a naptári év
utolsó hete, valamint az új év els´ó hete;
k) utószezon: az augusztus 20-át követ´ó turnusváltás
utáni két hét;
l) kedvezményes térítési díj: az üdültetési intézményhálózat egységeiben az üdül´ói alapszolgáltatásokért az
igényjogosultak és a velük együtt üdül´ó hozzátartozók által
a 3. § (1) és (3) bekezdésében felsorolt üdültetési formák
igénybevétele esetén fizetett díjtétel, amelyet a F´óigazgatóság javaslata alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente állapít meg;
m) felár: a kedvezményes térítési díjhoz hozzáadandó
érték összege, amely az egyszemélyes elhelyezés, hétvégi
vagy hét közbeni egy- vagy többnapos igénybevétel esetén
kerül alkalmazásra. A felár csak egy jogcímen, a mindenkori legmagasabb felár alkalmazásával számolható fel;
n) beutalójegy: az igényjogosult számára, az intézmény
igazolása alapján, a F´óigazgatóság által kiállított és jóváhagyott, üdülési fér´óhely biztosítására szolgáló nyomtatvány, amely egyben ellenértéket magában foglaló számla is
(ez tartalmazza az üdül´ó címét, az üdülés id´ópontját, az
üdülésben résztvev´ók felsorolását és hozzátartozói min´óségét, a térítési díjat és a befizetés igazolását);
o) az üdül´ó kategóriája: az üdültetési intézmény szolgáltatásai szerinti besorolás.
(2) Az egyes id´ószakok pontos id´ópontja/id´ótartama
évente turnusbeosztásban kerül meghatározásra.
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3. §
Üdültetési formák

(1) Belföldi egyéni és családos üdültetés, az üdültetés
alapvet´ó formája, amely az arra alkalmas intézményekben,
az igényjogosultak által e rendeletben meghatározott szabályok szerint vehet´ó igénybe.
(2) Belföldi gyermeküdültetés, a F´óigazgatóság által
szervezett üdültetés, önállóan üdültethet´ó, 6—18 éves
korú gyermekek számára.
(3) Hétvégi és hétközi üdültetés a nem szervezett üdültetés speciális formája, az igényjogosultak által, az üdültetési intézményeknek hétvégi és hétközi üdülés, pihenés
céljából történ´ó igénybevétele, el´ózetes egyeztetés alapján,
a fér´óhely-kapacitás függvényében.
(4) Külföldi egyszer´úsített csere- és bérleményes üdültet és a F´óigazgatóság által kötött kétoldalú vagy többoldalú
szerz´ódés alapján, központilag szervezett üdültetési forma.
(5) A kedvezményes térítési díjú üdültetést az igényjogosultak és a velük együtt üdül´ó hozzátartozók — a nyári
f´ószezonban évente összesen 2 hét id´ótartamra vehetik
igénybe.

4. §
Üdültetési szolgáltatások
(1) Az üdül´ó a kontingens elosztáson alapuló szervezett
üdültetés során az igényjogosult és vele együtt üdül´ók
részére üdül´ói alapszolgáltatásként:
— az üdültetési intézményhálózat egységeiben szállodai elhelyezést és/vagy
— éttermi vendéglátást teljes panzióval
biztosít.
(2) A nem szervezett üdültetést igénybe vev´ók részére
nyújtható szolgáltatások köre:
— szállodai elhelyezés,
— éttermi vendéglátás,
— külön igénybe vett szolgáltatások térítés ellenében.

5. §
Az üdülés igénybevételének rendje
(1) Az integrált üdültetési rendszer m´úködtetése, az
üdültetés szervezése az igénybe vev´ó szervek közrem´úködésével a F´óigazgatóság feladata.
(2) A kontingens elosztáson alapuló szervezett üdültetés
biztosítása érdekében a F´óigazgatóság, a nyári el´ó-, f´ó- és
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utószezon fér´óhelyeit az igénybe vev´ó intézmények között
létszámarányosan — minden év november 30. napjáig —,
hetes turnusokra osztja fel. A létszám meghatározásánál az
el´óz´ó évi költségvetés által jóváhagyott központi közigazgatási létszám az irányadó, amelyet az igénybe vev´ó intézmény közöl az üdültetést megel´óz´ó év október 31-éig a
F´óigazgatóság f´óigazgatójával.
(3) Az üdültetési kontingens visszaigazolásáról — minden évben március 31-éig — az igénybe vev´ó szerv köteles
gondoskodni. Az ezen id´ópontig vissza nem igazolt kontingens felhasználásáról a F´óigazgatóság jogosult dönteni.
(4) Az igénybe vev´ó intézmények gondoskodnak arról,
hogy az üdülési beutalásban csak az intézmény közszolgálati munkavállalói vagy nyugdíjasai részesüljenek; biztosítják dolgozóik és a F´óigazgatóság között az üdüléssel kapcsolatos információcserét, az igényjogosultság igazolását,
valamint az egyéb szükséges adatszolgáltatást.
(5) Az igényjogosult hozzátartozója nem rendelkezik
önálló üdülési joggal és önálló elhelyezési igénnyel.
(6) A nyugdíjas igényjogosultságának igazolásáról az
utolsó munkahelye (illetve jogutód munkáltatója) gondoskodik.
(7) Az üdülési kedvezményes térítési díj befizetése
határidejének meghatározásáról a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter évente a kedvezményes térítési díjak
megállapításával egyidej´úleg intézkedik, figyelemmel arra,
hogy a befizetéseket az üdülés megkezdése el´ótt legkés´óbb
30 nappal teljesíteni kell. Az alkalmazandó kedvezményes
heti térítési díjakat és alkalmazandó kedvezményeket, fizetési feltételeket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(8) Az üdül´ók kategóriába sorolását a 2. számú melléklet
tartalmazza.

6. §
Az üdülés lemondása
(1) Az igényjogosult, valamint a gyermeküdültetésben
résztvev´ók akadályoztatása miatt az üdültetési szolgáltatás
visszamondása esetén els´ósorban új id´ópontot kell felajánlani az adott üdülési szezonban, az e rendszerben m´úködtetett üdül´ók valamelyikében.
(2) Amennyiben az igényjogosult a felajánlott szolgáltatást nem tudja elfogadni, a kedvezményes térítési díj meghatározott hányada visszafizetése iránt az alábbi határid´ók
és visszatérítési feltételek alkalmazása mellett kell intézkedni, a következ´ók szerint:
a) a befizetett térítési díj 80% -át kell visszafizetni
22—30 nappal az üdülés megkezdése el´ótti lemondás esetén,
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b) a befizetett térítési díj 50% -át kell visszafizetni
15—21 nappal az üdülés megkezdése el´ótti lemondás esetén,
c) a befizetett térítési díj 20% -át kell visszafizetni 7—14
nappal az üdülés megkezdése el´ótti lemondás esetén.
(3) A térítési díj visszafizetésér´ól az igényjogosult írásbeli kérelmére a F´óigazgatóság intézkedik.
(4) Az üdülés megkezdése el´ótt 7 napon belüli lemondáskor — vis maior kivételével — a térítési díj visszafizetésére nincs lehet´óség.
(5) Ha az igénybe vev´ó a teljes térítési díjat a befizetési
határid´ót követ´ó 3 napon belül a F´óigazgatóság felhívása
ellenére nem fizeti be, az az üdülés lemondásának min´ósül.
Ebben az esetben az 1. számú melléklet szerint megállapított és befizetett el´óleg 50%-ának visszatérítésér´ól a
F´óigazgatóság kérelemre gondoskodik. Az el´óleg további
50%-a kezelési költségként a F´óigazgatóságot illeti meg.
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7. §
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lév´ó ügyekre is alkalmazni
kell.
(2) A F´óigazgatóság f´óigazgatója felhatalmazást kap,
hogy külön szabályzatot adjon ki az üdül´ók m´úködésére, a
fér´óhelyek értékesítésére.
(3) 2002. január 8. napjától az üdül´ók kategóriába sorolását és az adott év térítési díjait minden év február 15-éig
a Hivatalos Értesít´óben is közzé kell tenni.
Dr. Stumpf István s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter

1. számú melléklet a 9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelethez
A 2001. évben alkalmazandó kedvezményes heti térítési díjak
A) F´ószezonban (2001. június 20.—2001. augusztus 21-ig), valamint a húsvéti, a karácsonyi és a szilveszteri ünnepek
turnusaiban
Egész évben f´ószezoni ár érvényesül Sopronban, Bagolyirtáson, Lovasberényben, Noszvajon.

Kate gória

A
A
B
C
X

Igényjogosult
és közeli
hozzátartozói (1)

10 év alatti gyermek
50%-os kedvezménynyel, féladagos
ellátással (1/a)

Az (1) kategóriába
nem tartozó
hozzátartozók (2)

Az (1) és (2) kategóriába nem tartozó
személyek (3)
(ha az igényjogosulttal
együtt utazik)

100%

50%

150%

200%

26 250
18 450
23 100
22 050
11 550

35 000
24 600
30 800
29 400
15 400

21 000
17 850
16 800
10 500

28 000
23 800
22 400
14 000

Ellátás

Teljes panzió
Sopron (csak szállás+reggeli)
Teljes panzió
Teljes panzió
Alsóörs (csak szállás)

17 500
12 300
15 400
14 700
7 700

8 750
6 150
7 700
7 350
3 850

B) El´ó- és utószezoni térítési díj (június 6—20-ig és augusztus 21.—szeptember 4-ig)
A
B
C
X

Teljes panzió
Teljes panzió
Teljes panzió
Alsóörs (csak szállás)

14 000
11 900
11 200
7 000

7 000
5 950
5 600
3 500
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C) A hétvégi és hétközbeni igénybevétel napi térítési díjai
F´ószezoni hétvégi és hétközbeni igénybevétel napi térítési díjai
1 éjszakára

Kategória
Szállás reggelivel

2—3 éjszakára

Félpanzió

Teljes panzió

Szállás reggelivel

Félpanzió

4—5 éjszakára
Teljes panzió

Szállás reggelivel

Félpanzió

Teljes panzió

A

2200

2650

3100

2100

2550

3000

2000

2450

2900

B

1900

2350

2800

1800

2250

2700

1700

2150

2600

C

1800

2250

2700

1700

2150

2600

1600

2050

2500

X Alsóörs
(csak szállással)

1100

900

,

1000

1 éjszakára

Kategória
Szállás reggelivel

2—3 éjszakára

Félpanzió

Teljes panzió

Szállás reggelivel

Félpanzió

4—5 éjszakára
Teljes panzió

Szállás reggelivel

Félpanzió

Teljes panzió

A

1700

2150

2600

1600

2050

2500

1500

1950

2400

B

1400

1850

2300

1300

1750

2200

1200

1650

2100

C

1300

1750

2200

1200

1650

2100

1100

1550

2000

X Alsóörs
(csak szállással)

1000

800

,

900
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El´ó- és utószezon hétvégi és hétközbeni igénybevétel napi térítési díjai

Szezonon kívüli hétvégi és hézközbeni igénybevétel napi térítési díjai
1 éjszakára
Kategória
Szállás

2—3 éjszakára

Szállás
reggelivel

Félpanzió

Teljes panzió

Szállás

Szállás
reggelivel

Félpanzió

4—5 éjszakára
Teljes panzió

Szállás

Szállás
reggelivel

Félpanzió

Teljes panzió

1250

1500

1950

2400

1150

1400

1850

2300

1050

1300

1750

2200

B

950

1200

1650

2100

850

1100

1550

2000

750

1000

1450

1900

C

850

1100

1550

2000

750

1000

1450

1900

650

900

1350

1800

X Alsóörs
(csak szállással)

1000

900

800

,
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Tájékoztató a táblázatokban foglalt kedvezményes
térítési díjak alkalmazásához
Kedvezmények
— A 3 éven aluli gyermekek térítésmentesen üdülhetnek, ellátásukról a szül´ó gondoskodik.
— Az igényjogosult születési sorrendben 3. és további
együtt üdül´ó gyermeke térítésmentesen üdülhet.
Felár
— Egyágyas elhelyezés esetén 500 Ft felár fizetend´ó.
Fizetési feltételek
25% el´óleg fizetend´ó a kontingens elfogadásával egyidej´úleg 2001. március 31-ig. A kedvezményes térítési díj fennmaradó 75%-át legkés´óbb az üdülés megkezdése el´ótt 30
nappal kell befizetni.
Értelmez´ó rendelkezések a térítési díj táblázataihoz
1. (1) kategória: az igényjogosult és közeli hozzátartozói
(házastárs, élettárs, jegyes, gyermek 10—18 éves korig,
18 év feletti nappali tagozaton fels´óoktatási tanulmányok
folytatásáról tanulmányi igazolással rendelkez´ó, közös háztartásban él´ó eltartott gyermek, maximum 25 éves korig).
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2. (2) kategória: az (1) kategóriába nem tartozó hozzátartozók [18 év feletti, az (1) kategóriában meghatározott
feltételeknek nem megfelel´ó gyermek, szül´ó, nagyszül´ó,
unoka, testvér].
3. (3) kategória: az (1) és a (2) kategóriába nem tartozó,
az igényjogosulttal együtt üdül´ó más személyek.
4. A heti turnus meghosszabbítására üres szálláshely
esetén van lehet´óség, ez esetben a további igényelt napok
az 1. számú melléklet C) táblázatának térítési díjaival fizetend´ók.
5. A turnus vacsorával indul és ebéddel zárul. Külön
étkezés rendelésére van lehet´óség. Az érkezés napján az
igényjogosult részére ebédet 450 Ft bruttó térítési díj ellenében biztosít az üdül´ó. Nem igényjogosult esetében a
táblázatok szerinti felárak alkalmazandók a külön étkezés
igénybevételénél.
6. Félpanziós ellátásra csak a hétvégi vagy hétközbeni
igénybevételnél van lehet´óség.
7. A hétvégi vagy hétközbeni igénybevétel esetén 50%-os
kedvezményt élvez a táblázatban az (1/a) kategóriába sorolt igényjogosult gyermek, 50% -os felárat fizet a
(2) kategóriába sorolt hozzátartozó és 100% -os felárat
fizet az (1) és (2) kategóriába nem tartozó személy.

2. számú melléklet a 9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelethez
Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási F´óigazgatóság
2001. évi üdül´ók kategória besorolása
A)
2. sz. üdül´ó Sopron
3. sz. üdül´ó R évfülöp
4. sz. üdül´ó Bagolyirtás
6. sz. üdül´ó Balatonszéplak
7. sz. üdül´ó Tihany
8. sz. üdül´ó Balatonszemes
10. sz. üdül´ó Pünkösdfürd´ó
12. sz. üdül´ó Noszvaj
13. sz. üdül´ó Lovasberény
29. sz üdül´ó Tihany
41. sz. üdül´ó Balatonboglár

Az A min´ósítési üdül´ószobák jellemz´óje
egy- vagy többágyas szoba, zuhanyzóval,
televízióval, h´út´ószekrénnyel

B)
3. sz. üdül´ó R évfülöp
4. sz. üdül´ó Bagolyirtás
7. sz. üdül´ó Tihany
30. sz. üdül´ó Balatonlelle

A B min´ósítés´ú üdül´ószobák jellemz´óje
átlagos, eseteként három- vagy annál többágyas elhelyezés, közös vagy esetenként önálló zuhanyzóval

C)
27. sz. üdül´ó Balatonszéplak
32. sz. üdül´ó Alsóörs
39. sz. üdül´ó Balatonlelle

A C min´ósítés´ú üdül´ószobák jellemz´óje
turista szint´ú szobák, közös vagy esetenként önálló zuhanyzó két- vagy többágyas elhelyezéssel
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Az oktatási miniszter
11/2001. (III. 23.) OM
rendelete
a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók
részére szervezett szakképzéssel teljesít´ó,
hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának
feltételeir´ól és az elszámolás szabályairól szóló
48/1999. (XII. 26.) OM rendelet
módosításáról
A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény
15. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
— a szakképesítésért felel´ós miniszterekkel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

1. §
A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezett szakképzéssel teljesít´ó, hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának feltételeir´ól és az elszámolás szabályairól szóló 48/1999. (XII. 26.) OM rendelet (a továbbiakban: R .) 2. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. § (1) A hozzájárulásra kötelezett, a szakképzésr´ól
szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)
52. §-ában el´óírt képzési szerz´ódés, illet´óleg tanulmányi
szerz´ódés alapján megszervezett, a megyei (f´óvárosi) szakképzési bizottság által elfogadott szakképzés költségeivel
(kiadásaival) a hozzájárulás alapjának legfeljebb 0,5 százaléka mértékéig akkor csökkentheti bruttó kötelezettségét,
ha a következ´ó feltételeknek együttesen megfelel:
a) a képzés a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeir´ól szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet
szerint történik;
b) a 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet 2. § (3) bekezdése
szerinti képzési programot benyújtották;
c) a képzést a megyei munkaügyi központ regisztrációjában szerepl´ó, tanúsítvánnyal rendelkez´ó szervezi;
d) a képzés az OKJ-ban szerepl´ó képesítést ad, illetve
megfelel az Szt. 1. § (1) bekezdés a)— e) pontjaiban foglaltaknak, a nyelvi képzés, ha az a szakmai képzés részét
képezi és a nyelvi képzés id´ótartama a teljes képzési óraszám 75%-át nem haladja meg, továbbá az Szt. szerinti
mesterképzés és -vizsgáztatás;
e) a képzés minimális id´ótartama 15 óra, és nem kevesebb, mint 3 nap;
f) a képzésre a Magyar Köztársaság területén kerül sor.
(2) Nem szükséges az (1) bekezdés b) pont szerint el´óírt
képzési program benyújtása, ha a képzés a 10. § a) pontjában meghatározott küls´ó képzésként valósul meg, ha a
képzést a megyei munkaügyi központ regisztrációjában
szerepl´ó, tanúsítvánnyal rendelkez´ó szervezi.’’
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2. §

Az R . 3. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,3. § (1) A hozzájárulásra kötelezettnek az elszámolási
kérelmet a képzés megkezdésének tárgyévében a megyei
(f´óvárosi) szakképzési bizottsághoz kell benyújtania a bizottság által meghatározott ügyrend szerint. A megyei
(f´óvárosi) szakképzési bizottságok regionális címlistáját az
1. számú melléklet, a kérelem formanyomtatványának
mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza. A kérelemre
vonatkozó adatokat a 2. és a 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Egy elszámolási kérelemhez több képzési adatlap is
csatolható. Az adatlap mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A hozzájárulásra kötelezett a saját felel´ósségére
megkezdheti a képzést a szakképzési bizottság döntése
el´ótt is. Ha a kötelezett a képzést a bizottság elfogadó
döntésének hiányában kezdi meg és a bizottság a kérelmet
elutasítja, akkor a hozzájárulási kötelezettséget a képzés
költségeivel nem csökkentheti.
(4) Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki ugyanazt
a képzést ugyanazzal a képz´ó intézménnyel bonyolítja az
ország különböz´ó pontjain, csak a hozzájárulásra kötelezett székhelye szerinti megyei (f´óvárosi) szakképzési bizottsággal kell engedélyeztetnie a képzést, amennyiben a
hozzájárulásra kötelezett székhelye szerinti megyei (f´óvárosi) szakképzési bizottság által kiadott engedély hiteles
másolatát a képzés helyszíne szerinti megyei (f´óvárosi)
szakképzési bizottságnak a képzés megkezdésének évében
bemutatja.
(5) A kérelemhez mellékelni kell a képzést szervez´ók
45/1999. (XII. 13.) OM rendelet 24. §-a szerinti tanúsítványának eredeti vagy annak cégszer´úen hitelesített másolatát. Mellékelni kell továbbá a képzés szükségességének
tartalmi indokolását, valamint a 45/1999. (XII. 13.) OM
rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti képzési programot,
valamint a kérelem alapjául szolgáló dokumentumok eredeti vagy cégszer´úen hitelesített másolatát. Nem szükséges
a képzési program benyújtása, ha a képzés a 10. § a) pontjában meghatározott küls´ó képzésként valósul meg, ha a
képzést a megyei munkaügyi központ regisztrációjában
szerepl´ó, tanúsítvánnyal rendelkez´ó szervezi.’’

3. §
Az R . 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A kérelmet a szakképzési bizottság a benyújtástól
számított 60 napon belül elbírálja. A bizottság az elutasító
döntését köteles megindokolni. A döntésr´ól a bizottság
8 napon belül értesíti a képzési program benyújtóját. A bizottság a kérelem elbírálásához szakért´ót is igénybe
vehet.’’
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4. §

7. §

Az R . 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § A benyújtott kérelmekr´ól a szakképzési bizottság
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetésére vonatkozó
szabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza. A bizottság
a nyilvántartásról félévenként jelentést köteles szolgáltatni
az Oktatási Minisztérium Szakképzési Támogatások
F´óosztálya részére minden évben az els´ó félévr´ól július 20.,
az egész évr´ól a tárgyévet követ´ó január 20. napjáig a
nyilvántartás egészére vonatkozóan.’’

Az R . 10. §-a az alábbi d) ponttal egészül ki:
(10. § E rendelet alkalmazásában)
,,d) áthúzódó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett a megyei (f´óvárosi) szakképzési bizottság
egyszeri engedélye alapján több naptári évet érint´óen
valósít meg.’’

8. §
Az R. az 1—5. számú mellékletekkel egészül ki.

5. §
9. §
Az R . 6. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Áthúzódó képzés esetén a hozzájárulásra kötelezettek a képzés költségeit a hatályos számviteli szabályoknak megfelel´óen a képzés tárgyévében érvényes pénzügyi
el´óírásoknak megfelel´óen számolhatják el.’’

6. §
Az R . 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,8. § Az elszámolható kiadások körét az 5. számú melléklet tartalmazza.’’

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) A megyei (f´óvárosi) szakképzési bizottságokhoz a
kihirdetés napja el´ótt benyújtott kérelmekkel kapcsolatos
folyamatban lév´ó eljárások határidejére a benyújtás id´ópontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A 2000. évi jelentés benyújtásának határideje 2001.
április 15. napja.
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

1. számú melléklet a 11/2001. (III. 23.) OM rendelethez
[1. számú melléklet a 48/1999. (XII. 26.) OM rendelethez]
Regionális címlista:
OKÉV Közép-magyarországi Területi Iroda

1052 Budapest, Városház u. 7.

OKÉV Nyugat-dunántúli Területi Iroda

9024 Gy´ór, Bem tér 15.

OKÉV Észak-alföldi Területi Iroda

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A

OKÉV Dél-dunántúli Területi Iroda

7400 Kaposvár, Szántó I. u. 5.

OKÉV Dél-alföldi Területi Iroda

6720 Szeged, Pet´ófi sugárút 3.

OKÉV Észak-magyarországi Területi Iroda

3530 Miskolc, Városház tér 5.

OKÉV Közép-dunántúli Területi Iroda

8200 Veszprém, Óváros tér 21.
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2. számú melléklet a 11/2001. (III. 23.) OM rendelethez
[2. számú melléklet a 48/1999. (XII. 26.) OM rendelethez]
Elszámolási kérelem
a saját munkavállaló részére szervezett szakképzéssel teljesített szakképzési hozzájárulás költségeinek
elszámolására a 48/1999. (XII. 26.) OM rendelet alapján (sokszorosítható)

.

Dátum: 200...

.

/SZ A/

Iktatószám:

/200...

Csatolt képzési adatlap I/A/db

1. Név (Cég/Egyéni vállalkozó): ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

2. R övidített cégnév: .......................................................................................................................................................

(ir.sz.)

3. Cím (székhely):

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

4. Telephely(ek): ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

-

5. Adószám:

-

6. Statisztikai számjel:
törzsszám: az adószám els´ó

szakágazat,

gazdálkodási megye

nyolc számjegye

f´ószakma/kód

forma

7. Az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszám:

-

-

Számlavezet´ó bank neve: .........................................................................................................................................

8. Bankszámlaszám:

-

-

Számlavezet´ó bank neve: .........................................................................................................................................
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9. Csatolt okiratok

Eredeti

2173
Hitelesített

1. Az állami adóhatósághoz történ´ó bejelentkezés adatlapja
2.* Cégbejegyzést elrendel´ó végzés vagy cégkivonat,
ezek hiányában az alapító okirat, társasági szerz´ódés,
alapszabály vagy vállalkozói igazolvány
3. A képzést szervez´ó(k) tanúsítványa(i)

Név:

Tanúsítvány (db)

Cím:

............................................. ..............................................................
............................................. ..............................................................
4. Küls´ó vagy vegyes képzés esetén
a képz´óvel kötött szerz´ódés

5. Csatolt programok száma:

db

db

6. Programonként a képzés(ek) szükségességének
tartalmi indoklása

7. Csatolt Képzési adatlap(ok) (I/A.)
száma:

db

8. Nyilatkozat a képzési, illetve a tanulmányi
szerz´ódések megkötésének vállalásáról

Tudomásul veszem, hogy az általam becsatolt iratok az elévülési id´ón belül a döntést hozónál (SZB/OSZT)
kerülnek meg´órzésre, amely szervezetek azokat kötelesek a titoktartásra vonatkozó szabályok szerint kezelni.
...................................................., 200 ... év ...................................... hó .................... nap

..........................................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszer´ú aláírása
P. H.
* Jelölje aláhúzással a csatolt okiratot!
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3. számú melléklet a 11/2001. (III. 23.) OM rendelethez
[3. számú melléklet a 48/1999. (XII. 26.) OM rendelethez]
Képzési adatlap
(képzésenként kérjük kitölteni)

.

Dátum: 200..
/SZ A/

.

. s.sz. Elszámolási kérelem

. s.sz. adatlap

/200...

1. A képzés megnevezése: ...........................................................................................................................................

2. OKJ-s képzés esetén azonosító szám:
(nem OKJ-s képzés esetén a hozzá legközelebb álló OKJ-s képzés azonosító száma)
3. A munkakör(ök) megnevezése, amelyre a képzés alkalmassá tesz: ...................................................................
.........................................................................................................................................................................................
FEOR szám:
4. A szakképzés besorolása
4.1. A szakképzés a szakképzési törvény 1. §-ának (1) bekezdése szerint:
4. a) a szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés
4. b) állam által elismert (OKJ-s) szakképesítést adó
4. c) valamely munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység
gyakorlásához szükséges szakképesítés megszerzése
4. d) a szakmai tevékenység magasabb szint´ú
gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítása
4. e) a hátrányos helyzet´úeket, a megváltozott
munkaképesség´úeket rehabilitáló képzés
4. f) az elhelyezést, a vállalkozást segít´ó képzés
4.2. Mesterképzés
4.3. Mestervizsgáztatás
A szakmai képzés részét képez´ó nyelvi képzés, óraszám:
a nyelvi képzés aránya % -ban:
szint: ...................... nyelv: ...............................
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.

5. Képzési id´ótartam, óraszám:

2175

.

napok száma:

6. A képzésben részt vev´ó saját munkavállaló száma:

.

7. A képzés összes költsége (Ft):

8. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség (0,5% ) terhére elszámolni kívánt
összes költség (Ft):
(tájékoztató adat)
Dátum: 200 ..

.

.

/SZ A/

. s.sz. Elszámolási kérelem

. s.sz. adatlap

/200 ..

9. A képzés fajlagos költsége (Ft/f´ó/óra):
(tájékoztató adat)
10. A képzés típusa:
(a megfelel´ót kérjük bekarikázni)

bels´ó 0

küls´ó 1

vegyes 2

11. A képzés programja a munkaügyi központ által
regisztrált
nem regisztrált

12. A szakképzést folytató szervezet
neve:
....................................................................................................................................................................................
címe:
.....................................................................................................................................................................................
A 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet szerinti nyilvántartási száma:

-

/

Képzési helyszín(ek) címe:
....................................................................................................................................................................................
13. A képzés tervezett indítása: .......... év

............................................ hó

zárása: .......... év

............................................ hó

14. A képzés szükségességének rövid indoklása:
...................................................., 200.. év ...................................... hó .................... nap
..........................................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszer´ú aláírása
P. H.
A Szakképzési Bizottság döntése:
....................................................................................................
....................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................
...................................................., 200.. év ...................................... hó .................... nap
..........................................................................................
a Szakképzési Bizottság elnöke
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4. számú melléklet a 11/2001. (III. 23.) OM rendelethez
[4. számú melléklet a 48/1999. (XII. 26.) OM rendelethez]
………………….... Megye
Nyilvántartás (éves összesítés)

adószáma

megnevezése

nyilvántartási száma

megnevezése

szintje

tanulmányi
területe

év

hó

nap

év

hó

A képzés
összes költsége

A szakképzési bizottság döntése***

A képzésben részt vev´ó saját munkavállalók száma

A képzés tervezett befejezési id´ópontja

A képzés megkezdésének ideje

A szakmai képzés részét képez´ó nyelvi képzés óraszáma

A képzés óraszáma

A szakmai képzésre jellemz´ó FEOR kód

A szakképzés
azonosítója

A képzés jellege**

A szakképzést
folytató szervezet

A képzés formája*

A szakképzés megnevezése

A szakképzési hozzájárulási
kötelezettség terhére
elszámolni
kívánt
képzési
költség
(Ft-ban)

A szakképzési hozzájárulási
kötelezettség terhére
elszámolásra
elfogadott
képzési
költség
(Ft-ban)

nap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

A gazdasági
szervezet

A szakmai képzés helyszíne (irányítószáma)

A megyei/f´óvárosi szakképzési bizottság kötelez´ó nyilvántartása a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget a saját munkavállalóik képzésére fordítók kérelmér´ól és az elbírálás eredményér´ól

9.
10.
11.
12.

A táblázatot a szakképzési bizottsághoz benyújtott 2. Elszámolási kérelem és a 3. Képzési adatlap alapján kérjük kitölteni.
A táblázat az összesen sorral zárul.
*
**

A nyilvántartást készít´ó neve: .................................................................. telefonszáma: .............................................
(nyomtatott bet´úvel)
Kelt: ...................................... 200... év ..................... hó ................... nap
................................................................
Szakképzési Bizottság elnöke
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A képzés formája: bels´ó képzés (0), küls´ó képzés (1), vegyes képzés: (2).
A képzés jellege: szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés [4. a)]; állam által elismert (OKJ) szakképesítést adó [4. b)]; valamely munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához
szükséges szakképesítés [4. c)]; szakmai tevékenység magasabb szint´ú gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítása [4. d)]; hátrányos helyzet´úek, megváltozott munkaképesség´úek rehabilitációs képzése
[4. e)]; elhelyezkedést, vállalkozást segít´ó képzés [4. f)]; mesterképzés (4.2.); mestervizsgáztatás (4.3.).
*** A képzés: elfogadott (E), elutasított (N), formai hiba miatt elutasított (H).
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5. számú melléklet
a 11/2001. (III. 23.) OM rendelethez

3. §-a és 7. §-a alkotmányellenes, ezért ezeket a rendelkezéseket megsemmisíti.

[5. számú melléklet
a 48/1999. (XII. 26.) OM rendelethez]

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

A hozzájárulásra kötelezettek — saját munkavállalóik
számára a szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvényben el´óírt képzési szerz´ódés, illetve a Munka Törvénykönyve által el´óírt tanulmányi szerz´ódés alapján biztosított képzések költségeinek a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére történ´ó elszámolásakor — az alábbi kiadásokat
vehetik figyelembe:
1. Küls´ó képz´ó intézmény által lebonyolított képzés díja
2. Az oktatók részére fizetett juttatás és annak — a
kifizet´ót terhel´ó — járulékai.
3. Külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj.
4. A képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei.
5. Az elméleti, gyakorlati képzés során felhasznált
anyagok igazolt költségei.
6. Munkaruha, véd´óruha költségei.
7. Tananyagfejlesztés igazolt költségei.
8. Egyéb, a képzés megszervezésével, lebonyolításával,
értékelésével kapcsolatos költségek (igazolt bérleti díjak,
posta- és adminisztrációs költségek).
9. Alkalmassági vizsgálat költsége.
10. A képzéssel összefügg´ó igazolt utazási és szállásköltségek, amennyiben a képzés nem a munkáltató telephelyén
történik.

III. rész

HATÁROZATOK

AzAlkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
9/2001. (III. 23.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következ´ó

INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó beadványában a növényfajták állami
elismerésér´ól, valamint a vet´ómagvak és vegetatív szaporítóanyagok el´óállításáról és forgalmazásáról szóló 1996. évi
CXXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) végrehajtására kiadott, a növényfajták állami elismerésér´ól szóló 88/1997.
(XI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: R .) 3. és 7. §-ai
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint az R. kifogásolt el´óírásai
ellentétesek a Tv. rendelkezéseivel, ezért sértik az Alkotmány 7. § (2) bekezdését azáltal, hogy a jogalkotásról szóló
1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy az alacsonyabb szint´ú jogszabály nem
lehet ellentétes a magasabb szint´ú jogszabállyal.
Az indítvány szerint az R . 3. §-a az állami elismerhet´óség
körét a Tv. hatályát megállapító 2. § b) pontjában meghatározott fajtákon kívül kiterjesztette a fajra és a nemzetségre is, ezáltal b´óvítette a fajtajogosultak, s ebb´ól következ´óen a fajtahasználati díjra jogosultak körét is. Megállapítása
szerint ,,a fajtánál tágabb kör védelme elvezet oda, hogy
bárki állami elismertetésben részesíthet természetes rendszertani egység szaporításából származó, nem az ember
által alkotott, hanem a természetben szabadon megterm´ó
fajokat is, miután csupán a fajta az ember által nemesített
mesterséges rendszertani egység.’’
Az indítványozó szerint az R . 7. §-a ellentétes a Tv. 3. §
10. pontjában meghatározott értelmez´ó szabállyal. A Tv.
e rendelkezése alapján ugyanis a fajtajogosult a fajtával
kizárólag rendelkez´ó személy vagy szervezet, az R. kifogásolt 7. §-a pedig ezzel ellentétben kimondja, hogy az ellenkez´ó bizonyításáig fajtajogosultnak kell tekinteni azt is, aki
a növényfajtát állami elismerésre bejelentette. Álláspontja
alapján az R . 7. §-ából az következik, hogy a nemzetközi
forgalomban széleskör´úen és megkötöttség nélkül felhasználható, szabadalmi oltalommal nem védett fajták hazai
bejelent´ói fajtajogosultként léphetnek fel. A hazai fajtajogosultak ebben az esetben a fajtahasználati díj ellenében
semmiféle szolgáltatást nem nyújtanak.

határozatot:

II.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a növényfajták
állami elismerésér´ól szóló 88/1997. (XI. 28.) FM rendelet

1. Az Alkotmány 7. § (2) bekezdése szerint: ,,A jogalkotás rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásá-
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hoz a jelen lév´ó országgy´úlési képvisel´ók kétharmadának
szavazata szükséges.’’
Az Alkotmány 37. § (3) bekezdése alapján: ,,A Kormány
tagjai feladatuk ellátása körében rendeletet adhatnak ki.
Ezek azonban törvénnyel vagy a Kormány rendeletével és
határozatával nem lehetnek ellentétesek.’’
2. A Jat. 1. §-a a következ´ó el´óírásokat tartalmazza:
,,(1) A jogalkotó szervek a következ´ó jogszabályokat
alkotják:
a) az Országgy´úlés törvényt,
b)
c) a Kormány rendeletet,
d) a miniszterelnök és a Kormány tagjai (a továbbiakban együtt: miniszter) rendeletet,
e)
f) az önkormányzat rendeletet.
(2) E rangsornak megfelel´óen az alacsonyabb szint´ú
jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szint´ú jogszabállyal.’’
3. A Tv. indítvánnyal kapcsolatos rendelkezései:
,,2. § A törvény hatálya kiterjed
a) a genetikai anyagok meg´órzésére,
b) a szántóföldi, kertészeti, erdészeti, gyógy-, f´úszer- és
dísznövény-fajták állami elismerésére, fajtafenntartására,
ezek vet´ómagjának és vegetatív szaporítóanyagának továbbszaporítására, min´ósítésére, forgalmazására és felhasználására,
c) az a)— b) pontokban meghatározott tevékenységet
folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkez´ó gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: szervezet) és természetes személyekre.’’
,,3. § E törvény alkalmazásában
2. Fajta: azonos rendszertani egységhez tartozó, egy
genotípus vagy genotípusok kombinációja által meghatározott tulajdonságokkal jellemezhet´ó, más populációtól
megkülönböztethet´ó, egynem´ú és tulajdonságaiban állandó növények összessége.
3. Állami elismerés: hivatalos vizsgálatok és eljárások
rendszere, amelynek eredményeként a növényfajta a Nemzeti Fajtajegyzékbe bejegyzésre kerül.
4. Nemzeti Fajtajegyzék: az állami elismerésben részesített fajták lényeges adatait tartalmazó közhitel´ú nyilvántartás.
10. Fajtajogosult: a fajtával kizárólagosan rendelkez´ó
természetes személy vagy szervezet.’’
,,6. § (1) Állami elismerésben az a növényfajta részesíthet´ó, amely
a) más növényfajtától megkülönböztethet´ó, egynem´ú,
állandó,
b) bejegyezhet´ó fajtanévvel rendelkezik, továbbá
c) jogszabályban meghatározott növényfajok fajtái esetében megfelel´ó gazdasági értéke is van.
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(2) A növényfajta
a) megkülönböztethet´ó, ha egy vagy több alaktani vagy
egyéb mérhet´ó tulajdonsága tekintetében határozottan
eltér a közismert növényfajtáktól,
b) egynem´ú, ha egyedeinek lényeges fajtajellemz´ói azonosak,
c) állandó, ha az egymást követ´ó szaporítások után vagy
a szaporítási ciklusok végén a lényeges fajtajellemz´ók változatlanok.’’
,,14. § (4) A fajta használatáért a fajtajogosultat a felhasználóval kötött szerz´ódésben meghatározott mérték´ú
díjazás illeti meg. A fajta használatáért fizetett díjból a fajta
nemesít´ójét, illetve annak örökösét és fenntartóját a fajtajogosulttal kötött külön megállapodás szerinti fajtajutalék
illeti meg.’’
,,29. § (5) E törvény felhatalmazza a földm´úvelésügyi
minisztert, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) az állami elismerés eljárási rendjét — különösen a
kísérleti vizsgálatokat —, a növényfajták ideiglenes engedély alapján való szaporításának, továbbá a fajtafenntartás
eredményessége ellen´órzésének feltételeit,
b) a vet´ómag- és szaporítóanyag-min´ósítés eljárási
rendjét, a mintavétel szabályait,
c) a vet´ómag-el´óállítók által végzett saját jogú
vet´ómagmin´ósítés személyi és tárgyi feltételeit,
d) a továbbszaporítás és az árutermelés céljára szolgáló
szántóföldi, kertészeti, sz´ól´ó-, gyümölcs-, dísznövényerdészeti növényfajták vet´ómagja és szaporítóanyaga el´óállításának, feldolgozásának, kiszerelésének és forgalmazásának személyi és tárgyi feltételeit,
e) a vet´ómag-szaporítási zárt körzetek kialakításának
feltételeit,
f) a törzsültetvények és a faiskolák létesítésének feltételeit,
g) a génmeg´órzési feladatokat, a genetikai anyagok védelme szempontjából jelent´ós növényfajokat, továbbá
azok átadásának feltételeit és díjait, kijelölje a genetikai
anyagok meg´órzéséért felel´ós intézményeket, valamint
ezek eljárási rendjét,
h) az állami elismerés, a vet´ómag- és szaporítóanyagmin´ósítés díjtételeit,
i) a min´óségvédelmi bírság mértékét és kiszabásának
rendjét.’’
4. Az R . vizsgált szabályai:
,,3. § Állami elismerésben részesíthet´ó az a szabadelvirágzású fajta, faj- és fajtahibrid, szintetikus fajta, vonal,
beltenyésztett vonalak hibridje, klón, szubklón, klóntípus,
klóncsoport, klónkeverék, magterm´ó klón összeállítás, faj
és nemzetség, valamint minden, ami cultivarnak elfogadható (a továbbiakban: fajta), és amely megfelel az el´óírt
feltételeknek.’’
,,7. § Az ellenkez´ó bizonyításáig fajtajogosultnak kell tekinteni azt, aki a növényfajtát állami elismerésre bejelenti.’’
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Az indítvány megalapozott.
A földm´úvelésügyi miniszter az R .-t a Tv. 29. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján adta ki. A Tv.
e rendelkezése — a Jat. 15. § (1) bekezdésének megfelel´óen — meghatározza a felhatalmazás tárgyát és kereteit
is. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítvány alapján azt vizsgálta, hogy a jogalkotónak az R. kifogásolt
el´óírásai megalkotására volt-e törvényi felhatalmazása, s
azok összhangban állnak-e a Tv. irányadó rendelkezéseivel.
1. Az R . 3. §-a meghatározza az állami elismerésben
részesíthet´ó növények körét. E rendelkezés értelmében az
állami elismerésben részesíthet´ó növényfajták körébe tartozik a faj és a nemzetség is. Az indítványozó az R .
e rendelkezésével összefüggésben azt kifogásolja, hogy az
az állami elismerhet´óség körét törvényellenesen kiterjesztette a Tv. hatályában meghatározott növényfajtákon kívül
a fajra és nemzetségre is, ezáltal b´óvítette a fajtajogosultak
és a fajtahasználati díjra jogosultak körét.
A Tv. idézett 2. §-a állapítja meg a törvény hatályát.
A Tv. 2. § b) pontja alapján a törvény hatálya a szántóföldi,
kertészeti, erdészeti, gyógy-, f´úszer-, dísznövény-fajták állami elismerésére terjed ki. A Tv. e rendelkezése értelmében tehát csak a növényfajták tartoznak a törvény hatálya
alá. Ez következik a Tv. idézett értelmez´ó rendelkezéseib´ól
is. A Tv. 3. §-a a törvény hatályának megfelel´óen a fajta
fogalmát határozza meg, a fajról, valamint a nemzetségr´ól
nem szól. Az állami elismerés eljárásának tárgya is csak
növényfajta lehet, s az kerülhet bejegyzésre a Nemzeti
Fajtajegyzékbe is.
A Tv. ismertetett 6. §-a pedig részletesen meghatározza,
hogy mely növényfajták részesíthet´ók állami elismerésben.
Az R . 3. §-a tehát b´óvítette a Tv.-ben meghatározott
állami elismerhet´óség körét, s ezáltal — az R . 7. §-ában is
foglaltakra figyelemmel — b´óvült a fajtajogosultak és a
fajtahasználati díjra jogosultak köre is.
A Tv. nem hatalmazta fel a földm´úvelésügyi minisztert
az állami elismerhet´óség körének meghatározására. A Tv.
idézett 29. § (5) bekezdésének a) pontja az állami elismerés eljárási rendjének szabályozására, a h) pontja pedig az
állami elismerés díjtételeinek megállapításaira adott csak
felhatalmazást.
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy a jogalkotó az R . 3. §-át felhatalmazás nélkül, a Tv.
2. §-ával, 6. §-ával és 29. § (5) bekezdésével ellentétesen
állapította meg. Ezért az R. e rendelkezése ellentétes a Jat.
1. § (2) bekezdésével és sérti az Alkotmány 37. § (3) bekezdését.
2. Az R . kifogásolt 7. §-a szerint az ellenkez´ó bizonyításáig fajtajogosultnak kell tekinteni azt is, aki a növényfajtát állami elismerésre bejelenti.
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A Tv. 3. § 10. pontja az értelmez´ó rendelkezések körében meghatározza a fajtajogosult fogalmát, amely szerint
az a fajtával kizárólagosan rendelkez´ó személy vagy szervezet.
Az R . 7. §-a alapján tehát — az ellenkez´ó bizonyításáig — már a bejelent´ó személy vagy szervezet is fajtajogosultnak min´ósül az állami elismerés és a Nemzeti Fajtajegyzékbe bejegyzés el´ótt, és gyakorolhatja az e jogosultsághoz f´úz´ód´ó, a Tv.-ben megállapított jogokat. Az R. e
kifogásolt rendelkezése tehát a fajtajogosultak Tv.-ben
meghatározott körét b´óvítette.
A Tv. 29. § (5) bekezdés a) pontja a földm´úvelésügyi
minisztert csak az állami elismerés eljárási rendje szabályainak megállapítására hatalmazta fel. A fajtajogosultak
meghatározása, körének b´óvítése nem az állami elismerés
eljárási rendje tárgykörébe tartozó szabályozás.
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy a jogalkotó az R . 7. §-át felhatalmazás nélkül, a Tv.
3. § 10. pontjával és 29. § (5) bekezdésével ellentétesen
határozta meg. Ezért az R. e rendelkezése ellentétes a Jat.
1. § (2) bekezdésével és sérti az Alkotmány 37. § (3) bekezdését.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a rendelkez´ó
részben foglaltak szerint határozott.
Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben való közzététele az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény 41. §-án alapul.
Dr. Bihari Mihály s. k.,

Dr. Strausz János s. k.,

alkotmánybíró

el´óadó alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 529/B/1998.

A Kormány határozatai
A Kormány
1025/2001. (III. 23.) Korm.
határozata
a beregi térségben 2001. év tavaszán keletkezett árvízi
károk enyhítésér´ól
1. A Kormány
— köszönetet mond a természeti csapást elszenvedett
települések lakosságának a helytállásáért, a védekezés
során és a károk enyhítése terén tanúsított magatartásáért;
— elismerését fejezi ki az önkormányzatok polgármestereinek, képvisel´ó-testületeinek, tisztségvisel´óinek és
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köztisztvisel´óinek, a védelmi bizottság tagjainak, a katasztrófavédelmi és más rendvédelmi szerveknek, a honvédség
és a különleges ment´ószolgálatok személyi állományának,
a vízügyi szervek dolgozóinak az er´ófeszítésért; áldozatos
munkájuknak is köszönhet´ó, hogy a katasztrófa emberéletet nem követelt;
— külön megköszöni a kitelepített lakosságot és javait
befogadó települések önkormányzatainak és az ott él´óknek az áldozatvállalását;
— nagyra értékeli azt, hogy az ország polgárai összefogtak a bajbajutottak megsegítésére;
— köszönetét fejezi ki az együttérz´ó és segít´ó karitatív
és társadalmi szervezeteknek, valamint az egyházaknak,
gazdasági társaságoknak, illetve az adakozó magánszemélyeknek.
2. A Kormány tudomásul veszi a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Védelmi Bizottság szervezésében végrehajtott els´ódleges felmérések eredményét, mely szerint
— az önkormányzati tulajdonban lév´ó kötelez´ó és más,
a közösségi fontos feladatokhoz kapcsolódó építményekben keletkezett — biztosításból és egyéb módon meg nem
térül´ó — károk értéke 244,1 M Ft, az építmények helyreállításának és újjáépítésének teljes költsége 1353,2 M Ft;
— az egyéb nem önkormányzati (egyházi, közszolgáltatást ellátó személyi, stb.) tulajdonban lév´ó más építményekben, létesítményekben, a nemzeti kulturális örökség
részét képez´ó m´úemlékekben keletkezett károk értéke
286,8 M Ft, helyreállításuk önkormányzati támogatásának
teljes költsége 445,7 M Ft;
— a személyi tulajdonban lév´ó lakás céljára szolgáló
épületekben keletkezett károk értéke 2851,1 M Ft, központi szervezés´ú helyreállításuk költsége 5903,2 M Ft;
— a nem állami, vagy önkormányzati tulajdonba tartozó, nem lakás céljára szolgáló (gazdasági stb.) épületekben
keletkezett károk értéke 505,2 M Ft, helyreállításuk költsége 1141,6 M Ft;
— a mez´ógazdasági károk értéke 6100 M Ft;
— az állami kezelésben lév´ó vízkár-elhárítási létesítményekben, els´órend´ú árvízvédelmi m´úvekben, közút- és vasúthálózatban keletkezett károk helyreállításának költsége
7560,3 M Ft;
— az önkormányzati utakban, hidakban és kapcsolódó
m´útárgyakban, valamint kompokban keletkezett károk
helyreállításának költsége 1499,3 M Ft;
a keletkezett károk értéke mindösszesen 15 046,8 M Ft,
helyreállításuk költsége mindösszesen 24 903,3 M Ft.
3. A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy
a) az elpusztult vagy megrongálódott lakásokat legalább a veszélyhelyzet bekövetkeztét megel´óz´ó min´óség és
komfortfokozat szerint újjáépíti. Ennek 100%-os fedezetét a költségvetésb´ól biztosítja;
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b) az önkormányzati kötelez´ó feladatok ellátásához
szükséges épületeket, utakat (tulajdoni, kezel´ói formáiktól
függetlenül), hidakat, egyéb m´útárgyakat és kompokat a
veszélyhelyzetet megel´óz´ó használhatósági szinten helyreállítja. Ehhez a fedezetet 100%-ban a költségvetésb´ól biztosítja.
4. A Kormány az újjáépítéssel kapcsolatos soron kívüli
feladatokat az alábbiakban határozza meg:
a) A katasztrófát követ´ó újjáépítés és helyreállítás során a közbeszerzésr´ól szóló 1995. évi XL. törvény 6. §-ának
h) pontját kell alkalmazni.
b) Amint az árvízi helyzet lehet´óvé teszi azonnal és
fokozott ütemben meg kell kezdeni a romok eltakarítását.
Az ez irányú munkálatokban — az 1993. évi CX. törvény
22. § (1) bekezdésének h) pontja, valamint 23. §-a alapján — a honvédség is részt vesz.
c) Az újjáépítés során a települések hagyományos szerkezetét és faluképét meg´órizve el kell érni azt, hogy a kor
követelményeinek megfelel´ó infrastruktúra és élettér alakuljon ki. Ennek megtervezése 100%-ban a központi költségvetést terheli.
d) A belügyminiszter — az érintett miniszterek bevonásával — dolgozza ki a károsult építmények újjáépítéséhez,
helyreállításához szükséges finanszírozás elveit.
e) A gazdasági miniszter az e területen lév´ó önkormányzatoknak a lakásépítés ösztönzésére rendelkezésre
álló keretb´ól kiemelt részesedést nyújtson.
f) A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter vizsgálja meg a mez´ógazdasági károk természetben történ´ó
pótlásának lehet´óségét.
g) A honvédelmi miniszter az újjáépítés megtörténtéig
a visszaköltözni nem tudó családoknak ajánljon fel ideiglenes elhelyezést a környez´ó térség üres, arra alkalmas
honvédségi épületeiben.
h) Az oktatási miniszter a károsult iskolák megsemmisült tanszereinek és tankönyveinek pótlásához adjon támogatást.
i) A szociális és családügyi miniszter
— biztosítsa a lehet´óségét annak, hogy akik az érintett
településeken él´ók közül — írásos nyilatkozatukkal alátámasztottan — nem az épületek helyreállítását, hanem a
környéken lév´ó szociális intézményekben való elhelyezésüket kérik, azok igénye teljesüljön. Az esetleges fér´óhelyb´óvítéssel kapcsolatos költségeket a központi költségvetés
100%-ban megtéríti;
— a közmunkaprogramok finanszírozására rendelkezésre álló összegekb´ól az újjáépítést kiemelten támogassa.
5. A károk felmérése a Kormányzati Koordinációs
Bizottság elnöke által kiadott kárfelmér´ó lapon történik.
Ezen a tulajdonos (kezel´ó) aláírásával igazolja az általa
bejelentett adatok valódiságát. Az igénybejeletésen szerepeljen annak tudomásulvétele is, hogy a valótlan adatközlés csalást, magánokirat hamisítást vagy egyéb b´úncselekményt valósíthat meg.
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6. A közigazgatási szervek, a védelmi bizottság, a Helyreállítási és Újjáépítési Bizottság az intézkedéseit a veszélyhelyzettel érintett térség országgy´úlési képvisel´ójével,
valamint a települések polgármestereivel egyeztesse.
7. A Kormány tudomásul veszi, hogy a veszélyhelyzet
2001. március 21-én, 12 órakor megsz´únik. A veszélyhelyzet kihirdetésér´ól és az ennek során teend´ó intézkedésekr´ól szóló 40/2001. (III. 6.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében
a veszélyhelyzet alatt tett intézkedésekr´ól a 2001. március
26-ával kezd´ód´ó héten a Kormány tájékoztatja az Országgy´úlést és a köztársasági elnököt.
8. A Tiszán levonuló árvíz kapcsán elrendelt védekezés
költségeit a továbbiakban is els´ósorban a megyék vis maior
kereteib´ól kell finanszírozni; az azt meghaladó költségeket
a költségvetés megtéríti.
9. Ez a határozat a közzétele napján lép hatályba.
Budapest,2001. március 20.
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Oktatási Minisztérium
közlemé nye
a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók
részére szervezett szakképzéssel teljesít´ó,
hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának
feltételeir´ól és az elszámolás szabályairól szóló
48/1999. (XII. 26.) OM rendelet végrehajtásához kiadott
OM közlemény visszavonásáról
Az Oktatási Minisztérium a Magyar Közlöny 2000. évi
14. számában megjelent ,,A szakképzési hozzájárulást a
saját munkavállalók részére szervezett szakképzéssel teljesít´ó, hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának
feltételeir´ól és az elszámolás szabályairól szóló 48/1999.
(XII. 26.) OM rendelet végrehajtásához’’ cím´ú közleményt
a 11/2001. (III. 23.) OM rendelet hatálybalépésének napjával egyidej´úleg visszavonja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Szakképzési Támogatások F´óosztálya
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

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

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

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

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

cégszer´ú aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt m´úköd´ó
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

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

cégszer´ú aláírás
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TiszteltEl´ófizet´ók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében lev´ó lapokra szóló el´ófizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell
változást bejelenteniük a 2001. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra
szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezését követ´óen intézkedünk. Fontos, hogy az
el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási
megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó,1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668).

A 2001. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´ó
Határozatok Tára
Hivatalos Értesít´ó
Ifjúsági és Sport Értesít´ó
Igazságügyi Közlöny
Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny
(az Ipari és Kereskedelmi Közlöny jogutóda)
Környezetvédelmi Értesít´ó
Közlekedési és Vízügyi Értesít´ó
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás

48 720 Ft/év
9 408 Ft/év
2 352 Ft/év
12 768 Ft/év
51 408 Ft/év
12 432 Ft/év
9 072 Ft/év
11 424 Ft/év
7 392 Ft/év
2 352 Ft/év
8 064 Ft/év
12 096 Ft/év
7 056 Ft/év
12 096 Ft/év
9 744 Ft/év
10 080 Ft/év
4 704 Ft/év

Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Statisztikai Közlöny
Szociális és Munkavédelmi Közlöny
(a Szociális és Munkaügyi Közlöny jogutóda)
Turisztikai Értesít´ó
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

2 352 Ft/év
12 096 Ft/év
3 024 Ft/év
15 792 Ft/év
11 424 Ft/év
6 720 Ft/év
9 072 Ft/év
6 048 Ft/év
3 696 Ft/év
6 384 Ft/év
5 712 Ft/év
1 344 Ft/év
2 352 Ft/év
3 024 Ft/év
3 360 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó cím´ú lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendel´ólapon.
Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.
Éves el´ófizetési díja 2352 Ft áfával. A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gy´újteménye 2001. évi éves el´ófizetési díjai:
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft
64 000 Ft
80 000 Ft

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

96 000 Ft
112 000 Ft
128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—2000. évfolyamai jelennek meg CD-n az eredeti külalak meg´órzésével, de könnyen
kezelhet´óen. A halmozott évfolyamok ára 14 000 Ft.
Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhet´ó el a www.mhk.hu címen. További
információ kérhet´ó a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

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