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MAGYAR KÖZLÖNY

I. rész

SZEMÉLYI RÉSZ

Magyarországnak az új évezredbe szabad, független és
demokratikus államként történõ belépéséhez való hozzájárulásáért, valamint a Magyar Köztársaság érdekeinek
következetes, hathatós képviseletéért és érvényesítéséért
Lennart Meri volt észt köztársasági elnöknek a
MILLENNIUMI

EMLÉKÉREM

kitüntetést adományozom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
47/2002. (III. 26.) Korm.
rendelete
a kormányzati elektronikus aláírási rendszer
kiépítésével összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról
1. §
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a Hírközlési Fõfelügyeletnek az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 151/2001. (IX. 1.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
[A 2. § (1) bekezdésének a)— d) pontjait tartalmazó kérelemhez a 2. § (2) bekezdésének a)— d) pontjában felsoroltakon túlmenõen a minõsítési eljárás lefolytatása végett csatolni kell:]
,,d) a szolgáltatóval szemben az elektronikus aláírással
kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekrõl szóló 16/2001. (IX. 1.)
MeHVM rendelet 19—32. §-ában meghatározott követelményeknek való megfelelõséget igazoló — külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ, független
szakértõ által kiadott — szakvéleményt.’’

2002/39. szám
2. §

Az információs társadalom megvalósításával összefüggõ
feladatokról, az informatikai kormánybiztos feladat- és
hatáskörérõl szóló 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R .) a 2. §-át követõen az alábbi 2/A. §-sal
egészül ki:
,,2/A. § (1) Az informatikai kormánybiztos a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter irányításával és az illetékes miniszterekkel együttmûködve
a) koordinálja a közigazgatás központi elektronikus
aláírási infrastruktúrájának (a kormányzati elektronikus
aláírási rendszernek, a továbbiakban: KEAR -nak) kialakítását;
b) javaslatot tesz a Kormánynak a központi költségvetési szervek által igénybe vehetõ elektronikus aláíráshoz
kapcsolódó szolgáltatások körére és azok igénybevételének módjára.
(2) Az informatikai kormánybiztos a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter irányításával
a) felügyeli a KEAR mûködését;
b) jóváhagyja a KEAR megvalósításához szükséges,
valamint a KEAR megvalósítását és mûködését közvetlenül érintõ árubeszerzéseket, építési beruházásokat és szolgáltatás megrendeléseket;
c) gyakorolja elõzetes egyetértési jogát a KEAR részét
képezõ kormányzati szolgáltató vezetõjének kinevezésekor;
d) jóváhagyja a KEAR részét képezõ kormányzati hitelesítés-szolgáltató, valamint a kormányzati regisztrációs
rendszer mûködési szabályzatait;
e) ellenõrzi a KEAR mûködését, évente jelentést készít
a Kormánynak a KEAR mûködésérõl; a KEAR részét
képezõ kormányzati hitelesítés-szolgáltatótól, valamint a
KEAR részét képezõ kormányzati regisztrációs rendszer
mûködtetésében részt vevõ szervektõl és szervezetektõl
jelentést és felvilágosítást kérhet.
(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti jóváhagyást megelõzõen az informatikai kormánybiztos az elektronikus
aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltatók hatósági felügyeletét ellátó szervnek a mûködési szabályzatokat véleményezésre megküldi. Minõsített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozó mûködési szabályzatot csak az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltatók hatósági felügyeletét ellátó
szerv egyetértése alapján hagyhat jóvá.’’

3. §
Az R . 4. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(4) A Kormánybiztosság a feladatkörében elõkészíti a
törvény-, kormányrendelet-, kormányhatározat- és miniszteri rendelet-tervezeteket, továbbá a miniszteri irányelvek,
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illetõleg tájékoztatók tervezeteit, gondoskodik azok tárcaközi egyeztetésérõl, ellátja a miniszter parlamenti tevékenységével összefüggõ szakágazati feladatokat; — a
miniszter eltérõ rendelkezése hiányában — gondoskodik a
hírközlési és informatikai célfeladatok költségvetésének
tervezésével, végrehajtásával és a beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hírközlési intézmények ilyen
irányú tevékenységének szakmai irányításáról.’’

4. §
Jelen rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
48/2002. (III. 26.) Korm.
rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 3. §-a a következõ (2)—(4) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a § jelenlegi szövege (1) bekezdésre
változik:
,,(2) A magasabb vezetõi beosztás ellátására való megbízás öt évre adható, amely több alkalommal meghosszabbítható.
(3) Az egészségügyi közintézmények orvosigazgatói és
ápolási igazgatói részére szóló vezetõi megbízás öt évre
adható. A megbízás több alkalommal meghosszabbítható.
(4) Az intézményvezetõ, az orvosigazgató, az ápolási
igazgató és a gazdasági vezetõ képesítési követelményei
tekintetében külön jogszabály rendelkezései irányadóak.’’

2. §
Az R . 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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,,4. § (1) Pályázati eljárás lefolytatása esetén az állást az
Egészségügyi Közlönyben meg kell hirdetni. A pályázat
benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap, amennyiben jogszabály vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója ennél rövidebb
határidõt nem ír elõ. A határidõ azonban ebben az esetben
sem lehet 15 napnál rövidebb.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
— az egészségügyi intézmény megnevezését;
— a betöltendõ munkakör és beosztás, illetõleg a vezetett szervezeti egység megnevezését;
— az ellátandó feladatok ismertetését;
— a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét,
valamint elbírálásának határidejét,
— a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elõírt és egyéb
szükséges valamennyi feltételt;
— a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatást;
— az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást;
— az állás betöltésének idõpontját;
— a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.
(3) A pályázatokat a megbízó által esetenként összehívott elõkészítõ bizottság (a továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság tagjai között kell lennie:
— a megbízónak vagy képviselõjének;
— a közalkalmazotti tanács tagjának, ennek hiányában
a közalkalmazotti képviselõnek;
— a szakma szerint illetékes Kamara, ennek hiányában
érdekképviseleti szövetség, illetõleg egyesület képviselõjének.
(4) A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázó(ka)t személyesen meghallgatja. A bizottsági meghallgatásról jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a bizottság tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára
vonatkozó véleményét.
(5) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét
követõ 30 napon belül kell lefolytatni, és annak eredményérõl valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.
(6) Amennyiben a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati eljárás során nem él kinevezési jogával, a pályázati
eljárást meg kell ismételni.’’

3. §
Az R . 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,5. § Pályázati eljárás lefolytatásával kell betölteni:
a) a magasabb vezetõi, orvosigazgatói, ápolási igazgatói, gazdasági igazgatói,
b) az osztályvezetõ fõorvosi, intézetvezetõ fõgyógyszerészi, illetve intézeti fõgyógyszerészi
beosztást, ideértve a megbízás meghosszabbítását is.
A bizottságnak a b) pontban felsorolt esetben a szakma
szerint illetékes Kamara és az illetékes szakmai kollégium(ok) véleményét is be kell szereznie. Ebben az esetben
a pályázat lefolytatásának határideje a szakmai kollégium
véleményét követõ 30 nap.’’
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4. §

Ez a rendelet 2002. március 31-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követõen meghirdetésre kerülõ pályázati
eljárások tekintetében kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,

2002/39. szám

viselõ az MKI OMI-nál, a többi közigazgatási szervnél
alkalmazott köztisztviselõ, valamint a polgármester a közigazgatási szerv székhelye, illetõleg mûködési területe szerint illetékes szakvizsgaszervezõnél mûködõ bizottság
elõtt — a közigazgatási szakvizsga e rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott vizsgaszabályzatának figyelembevételével — tesz szakvizsgát.’’

miniszterelnök

4. §

A Kormány
49/2002. (III. 26.) Korm.
rendelete
a közigazgatási szakvizsgáról szóló
35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 80. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közigazgatási szakvizsgáról
szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendeletet (a továbbiakban:
R.) a következõk szerint módosítja:
1. §
Az R . 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,1. § (1) A közigazgatási szakvizsgára kötelezettnek az
e rendeletben szabályozott közigazgatási szakvizsgán
(a továbbiakban: szakvizsga) kell számot adnia elméleti és
gyakorlati ismereteirõl. A foglalkoztatási jogviszonyban
álló fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, megyei
közgyûlés elnöke és helyettese, a polgármester és alpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) e rendelet
7. § (4) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén
szakvizsgát tehet.’’

Az R . 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, illetve új (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) E rendelet alkalmazása szempontjából köztisztviselõ, illetve közigazgatási szerv alatt más jogviszonyban
álló szakvizsgázót, illetve munkáltatóját is érteni kell.
(4) A felsõfokú iskolai végzettségû polgármester önkéntes jelentkezés alapján, saját költségére tehet szakvizsgát
— polgármesteri tisztségének megszûnéséig — a munkahely szerint illetékes vizsgaszervezõnél, ha legalább 3 év
közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási alapvizsgával
rendelkezik, vagy az alól iskolai végzettsége alapján mentesül. Jelentkezési lapját a munkáltatónak nem kell záradékolnia, de a vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a
polgármesternek igazolnia kell. E rendelkezés alkalmazásában közigazgatási gyakorlat szempontjából a Ktv. 72. §
(7) bekezdésében foglaltak irányadóak, illetve közigazgatási gyakorlatnak minõsül a polgármesteri jogviszonyban
töltött idõ is.’’

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2. §
Az R . 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(4) A választható vizsgatárgy kiválasztásához — a közigazgatási államtitkár és fõjegyzõ, jegyzõ, körjegyzõ, megyei jogú város kerületi hivatalvezetõje, a polgármester
kivételével — a közigazgatási szerv hivatali szervezete vezetõjének egyetértése szükséges.’’

3. §
Az R . 4. §-a (5) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(5) A központi közigazgatási, valamint a Ktv. 1. §
(2) bekezdése szerinti szerveknél alkalmazott köztiszt-

A Kormány
50/2002. (III. 26.) Korm.
rendelete
az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének
és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól
Az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá
egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról szóló
2001. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
13. §-ának (3) bekezdésében, a kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
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1. §

E rendelet hatálya az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (a továbbiakban: OEP) által finanszírozott valamennyi járóbeteg-szakellátást, fekvõbeteg-szakellátást,
illetve egyéb szakellátást (a továbbiakban együtt: szakellátás) nyújtó, valamint szakellátás finanszírozását kérelmezõ
egészségügyi szolgáltatóra és a szolgáltató fenntartójára/tulajdonosára terjed ki, amennyiben kapacitásmódosítás, illetve többletkapacitás befogadását kéri.

2. §
E rendelet alkalmazásában
a) többletkapacitás:
aa) a Tv. 2. §-ában foglaltakhoz képest órában, illetve
ágyszámban mért, az e rendelet hatálybalépését megelõzõ
napon finanszírozott, valamint befogadási nyilatkozattal
rendelkezõ dialízis kezelõhelyek mértékéhez képest kapacitásnövekedést eredményezõ szakellátást nyújtó egészségügyi kapacitás,
ab) a Tv. 2. §-ában foglaltakhoz képest az egészségügyi
szolgáltatás tekintetében olyan új eljárás, vagy a szolgáltatónál új eljárás, vagy a szolgáltatónál befogadásra javasolt
új eszköz, amely az adott egészségügyi szolgáltatás magasabb összegû elszámolását, teljesítménynövekedést vagy
korábban el nem számolható teljesítés elszámolását teszi
lehetõvé, ideértve a tételes elszámolás alá esõ egyszerhasználatos eszközöket is;
b) kapacitáslekötés módosítás:
ba) a szakellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás kapacitásszerkezetének változása nélkül bekövetkezõ
tulajdonosváltás, gazdálkodási-mûködési forma változás,
továbbá a mûködtetõ, illetve a szolgáltató személyének
és/vagy nevének változása, ideértve a feladat-ellátási és a
feladat-átvállalási szerzõdést,
bb) az egészségügyi szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások egy részére vonatkozóan bekövetkezõ
tulajdonosváltás, gazdálkodási-mûködési forma változás,
továbbá a mûködtetõ, illetve a szolgáltató személyének
változása, ideértve a feladat-ellátási és a feladat-átvállalási
szerzõdést,
bc) a több egészségügyi szolgáltatóval rendelkezõ fenntartó/tulajdonos által a szolgáltatók közötti kapacitásátcsoportosítás,
bd) a kapacitásmennyiség növekedése nélküli szakmai
összetétel változás, ideértve a fekvõbeteg- és járóbetegszakellátás közötti kapacitásátcsoportosítás eseteit is, továbbá a kapacitásmennyiség csökkenése,
be) olyan eszközcsere, amely nem eredményezi a progresszivitás magasabb szintjét;
c) költséghatékonyabb megoldás:
ca) az ellátási színvonal csökkenése nélkül alacsonyabb
költséggel nyújtott egészségügyi szolgáltatás,
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cb) az az egészségügyi ellátás, amelyet a költségek emelkedése nélkül a korábban alkalmazott megoldáshoz képest
korszerûbb technikával vagy ellátásszervezéssel olyan módon nyújtanak, hogy az a biztosított számára kisebb fizikai
és/vagy pszichés megterheléssel jár, a gyógyulási idõ lerövidül, illetve a szövõdmények kockázata csökken,
cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékû költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz
képest jelentõs egészségnyereséget eredményez;
d) speciális ellátási igény: fogyatékosság, szociális, lelkiismereti, vallási vagy egyéb okból fakadó különleges, az
egészségügyi ellátást érintõ igények, illetve betegségek
együttes fennállásából következõ speciális szükségletek;
e) progresszív ellátás: a szakellátásban a munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló egészségügyi intézményrendszerre épülõ, a betegek egészségi állapota által
indokolt szinten a szolgáltatás differenciáltságának megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel nyújtott legmagasabb
szintû ellátás;
f) részfeladat: a teljes egészségügyi szakfeladaton belül
szakmailag, területileg vagy idõben elkülöníthetõ és önállóan ellátható egy vagy több egészségügyi szolgáltatás.

3. §
(1) A többletkapacitásként befogadásra kerülõ kapacitás várható éves teljesítményének finanszírozott összege
nem haladhatja meg:
a) a költségvetési törvényben a befogadás évére vonatkozóan meghatározott célelõirányzat, és
b) a befogadást megelõzõ év végéig megszûnõ szerzõdés következtében felszabaduló finanszírozás
együttes összegét.
(2) A 9—10. §-okban foglalt többletkapacitás befogadást az (1) bekezdés szerint rendelkezésre álló keretösszeg
terhére kell figyelembe venni.

4. §
(1) Többletkapacitás befogadása akkor kérhetõ, ha az a
Tv. 3. §-a (2) bekezdésének a)— e) pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel.
(2) A többletkapacitás befogadásának engedélyezését a
fenntartó — fenntartó hiányában a tulajdonos — az OEP-nek
a szolgáltatás teljesítési helye szerint illetékes területi szervéhez történõ pályázat benyújtásával kérheti. A pályázat
benyújtásának határideje: május 31.
(3) A pályázathoz csatolni kell
a) az 1. számú melléklet szerinti adatlapot,
b) a 2. számú mellékletben szereplõ szempontok szerinti
részletes szakmai és pénzügyi tervet,
c) a szolgáltató telephelye, illetve székhelye szerint illetékes Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat
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(a továbbiakban: ÁNTSZ ) megyei intézetének szakmai
tervre vonatkozó véleményét,
d) a vasútegészségügyi intézmények esetében a Vasutas
Társadalombiztosítási Igazgatóság szakmai véleményét,
valamint
e) a 2. § ab) pontja vonatkozásában az illetékes szakmai
kollégium véleményét.
(4) Az újnak minõsülõ és Magyarországon korábban
nem alkalmazott eljárás esetén — amennyiben a finanszírozásra vonatkozó külön jogszabályba foglaltaknak is megfelel — a pályázathoz csatolni kell az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának véleményét arra vonatkozóan, hogy az új eljárás alkalmazása Magyarországon etikai és szakmai szempontból
elfogadható.
(5) A külön jogszabályban meghatározott feladat-ellátási és feladat-átvállalási szerzõdés esetén az egészségügyi
szolgáltató a többletkapacitási pályázatához csatolja az
egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv elõzetes
hozzájárulását is.
(6) Az ÁNTSZ a (3) bekezdés c) pontja szerinti véleményét a pályázó ez irányú kérelmének beérkezésétõl számított 30 napon belül adja meg.
(7) Az OEP szeptember 1-jéig a pályázatokat és a (3) bekezdés b) pontja szerinti pénzügyi tervre vonatkozó szakmai véleményét eljuttatja a bírálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére.

5. §
(1) A pályázat elbírálásának elõkészítését Bizottság végzi.
(2) A Bizottság létszáma 11 fõ, ebbõl 3 fõt az Egészségügyi Minisztérium, 3 fõt és elnököt az OEP, 2 fõt az Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH), 2 fõt a
Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) delegál.
A Bizottság elnökét az OEP fõigazgatója jelöli ki.
(3) A Bizottság tagjait az egészségügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) bízza meg a pénzügyminiszter,
az OEP fõigazgatója és az országos tisztifõorvos javaslata
alapján. A megbízás egy évre szól.
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d) összefoglalót készít a befogadás évenkénti pénzügyi
kihatásáról pályázatonként és a támogatott pályázatok
összessége tekintetében;
e) javaslatot tesz a befogadásra javasolt kapacitás
és/vagy finanszírozás mértékére, valamint a finanszírozási
szerzõdés megkötésének idõpontjára és idõtartamára.

7. §
(1) A Bizottság határozatképességéhez 8 fõ jelenléte
szükséges. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt
vesz a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Kórházszövetség 1-1 képviselõje, továbbá elõterjesztõként az OEP adott
témáért felelõs munkatársa.
(2) A Bizottság döntését szavazással hozza, szavazategyelõség esetén az elnök dönt. Véleményeltérés esetén a
Bizottság tagja külön véleményét fenntarthatja. Az ülésen
a döntésrõl és a fenntartott külön véleményrõl jegyzõkönyv készül.
(3) A Bizottságot az OEP mûködteti, ülését úgy hívja
össze, hogy a megtárgyalandó anyagokat a Bizottság tagjainak az ülést megelõzõen legalább 3 munkanappal megküldi.
(4) Az OEP a Bizottság javaslatát szeptember 30-ig
felterjeszti a miniszternek.

8. §
(1) A miniszter október 15-ig megküldi a befogadásra
vonatkozó javaslatát a pályázatokkal együtt a pénzügyminiszternek.
(2) A pénzügyminiszter október 31-ig értesíti a minisztert a befogadással történõ egyetértésérõl, illetve annak
elutasításáról és az elutasítás indoklásáról.
(3) A miniszter és a pénzügyminiszter közös közleményt
ad ki a befogadott többletkapacitásokról és a 3. § (1) bekezdés szerinti keretösszegrõl. A közlemény pályázónként
tartalmazza a többletkapacitás mértékét, valamint a finanszírozási szerzõdés megkötésének idõpontját és idõtartamát.
(4) Az OEP a (3) bekezdés szerinti közlemény alapján
— külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével —
a finanszírozási szerzõdést megköti.

6. §
A Bizottság
a) álláspontja kialakításánál prioritást élveznek az
objektív ellátási szükségletek és a népegészségügyi célkitûzések alapján kiemelt feladatok;
b) vizsgálja, hogy a pályázat a 4. § (1) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelel-e;
c) figyelembe veszi
ca) a szakellátás külön jogszabályban foglalt irányadó
szakmai mutatóit,
cb) a 9—10. §-ok szerinti elõzetes és rendkívüli kapacitás befogadást;

9. §
(1) A címzett támogatásra és a központi költségvetésbõl
támogatott más beruházásra (a továbbiakban együtt:
támogatás) irányuló szakmai program benyújtása esetén
— amennyiben az többletkapacitás befogadási igényt eredményez — szükséges a többletkapacitás elõzetes befogadására pályázat benyújtása február 15-ig az OEP-hez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtására a 4. §
(1) és (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(3) Az OEP az 5. § szerinti Bizottságot összehívja.
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(4) A pályázat Bizottság általi véleményezésére a
6. §-ban foglaltak az irányadók.
(5) Az OEP a pályázatokat és a Bizottság javaslatát
felterjeszti március 15-ig a miniszternek.
(6) A miniszter március 31-ig megküldi a befogadásra
vonatkozó javaslatát a pályázatokkal együtt a pénzügyminiszternek.
(7) A pénzügyminiszter április 10-ig értesíti a minisztert
a befogadással történõ egyetértésérõl, illetve annak elutasításáról és az elutasítás indokolásáról.
(8) A döntésrõl a pályázót az OEP haladéktalanul értesíti.
(9) A (8) bekezdésben foglalt értesítést a pályázó a
támogatás kérésére irányuló szakmai programjához csatoltan nyújtja be.
(10) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti igény
elutasítása esetén az OEP a pályázó elõzetes kapacitásbefogadását törli. A támogatási igény elfogadása esetén a
beruházás megvalósulását követõ 30 napon belül az OEP
a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe véve finanszírozási szerzõdést köt az egészségügyi szolgáltatóval.
(11) Amennyiben a támogatás a kérelemben foglaltaktól eltérõen került elfogadásra, akkor ezen többletkapacitás befogadásához a Bizottság által újbóli állásfoglalás, ezt követõen miniszteri és pénzügyminiszteri egyetértés szükséges.
(12) Amennyiben a pályázó a pályázatában a mûködés
megkezdésére megjelölt határidõt követõ fél éven belül
— érvényes mûködési engedéllyel — nem kezdeményezi a
finanszírozási szerzõdés megkötését, az OEP a pályázó
elõzetes kapacitásbefogadását törli. Ilyen esetben a többletkapacitás befogadására ismételt pályázatot kell benyújtani.

10. §
(1) Többletkapacitás rendkívüli befogadása olyan váratlan esemény vagy elõre nem látható módon bekövetkezõ
ellátási szükséglet jelentkezése esetén kérhetõ, ha a megfelelõ ellátás biztosítása a meglévõ kapacitásokkal vagy
struktúramódosítással vagy átmeneti — a beutalást és elõjegyzést érintõ — rendelkezéssel nem oldható meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a fenntartó/tulajdonos a befogadásra irányuló pályázatot az OEP fõigazgatójához nyújtja be. A pályázathoz csatolni kell a 4. §
(3) bekezdésében elõírtakat.
(3) Az OEP a pályázat beérkezésétõl számított 8 napon
belül felterjeszti a pályázatot a miniszternek és csatolja a
pályázat éves pénzügyi kihatásáról készített véleményét,
valamint javaslatát a befogadásról.
(4) A miniszter a beérkezéstõl számított 8 napon belül
megküldi a befogadásra vonatkozó javaslatát a pályázatokkal együtt a pénzügyminiszternek.
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(5) A pénzügyminiszter 8 napon belül értesíti a minisztert a befogadással kapcsolatos egyetértésérõl, illetve
annak elutasításáról és az elutasítás indokolásáról.
(6) A miniszternek a pénzügyminiszterrel egyetértésben
hozott döntését követõen az OEP haladéktalanul finanszírozási szerzõdést köt a pályázóval.

11. §
(1) A 2. § ba) alpontja szerinti kapacitáslekötés módosítás iránti kérelmet a fenntartó/tulajdonos az OEP-nek a
szolgáltatás teljesítési helye szerint illetékes területi szervéhez nyújtja be.
(2) A kérelemhez csatolni kell a változást igazoló okirat(ok) hiteles másolatát.
(3) A kérelemrõl az OEP dönt, a fellebbezést az OEP
fõigazgatója bírálja el. A fenntartó/tulajdonos és az OEP a
kapacitáslekötési megállapodást a határozat jogerõre
emelkedésétõl számított 15 napon belül köti meg vagy
módosítja.

12. §
(1) A 2. § bb) alpontja szerinti kapacitáslekötés módosítás iránti kérelmet a fenntartó/tulajdonos az OEP-nek a
szolgáltatás teljesítési helye szerint illetékes területi szervéhez nyújtja be.
(2) A kérelemhez csatolni kell
a) az 1. számú melléklet szerinti adatlapot,
b) a 3. számú mellékletben foglaltak szerinti szakmai és
pénzügyi tervet,
c) a szolgáltató telephelye, illetve székhelye szerint illetékes ÁNTSZ megyei intézetének a szakmai tervre vonatkozó véleményét,
d) 11. § (2) bekezdés szerinti okiratokat.
(3) A kapacitáslekötés módosítása szempontjából a
részfeladatnak minõsülõ egészségügyi szolgáltatásokat
külön jogszabály tartalmazza.

13. §
(1) A 2. § bc), bd) és be) alpontja szerinti kapacitáslekötés módosítás esetén a kérelmet a fenntartó/tulajdonos az OEP-nek a szolgáltatás teljesítési helye szerint
illetékes területi szervéhez nyújtja be.
(2) A kérelemhez csatolni kell a 12. § (2) bekezdésének
a)—c) pontjában felsoroltakat.

14. §
(1) A külön jogszabályban meghatározott feladat-ellátási
és feladat-átvállalási szerzõdés esetén az egészségügyi szol-
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gáltató a kapacitáslekötés módosítási kérelméhez csatolja
az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv elõzetes hozzájárulását is.
(2) A 12—13. §-ok szerinti esetben az eljárás lefolytatásánál a 11. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

15. §
(1) A finanszírozási szerzõdést az OEP megszüntetheti,
ha a lekötött kapacitáson tartósan az OEP által nem finanszírozott ellátást nyújtanak.
(2) Megszûnik a kapacitáslekötés, ha a szolgáltató által
lekötött normatíván belüli kapacitásra e rendelet kihirdetéséig — feltételek hiányában — nem jött létre finanszírozási szerzõdés.
(3) A pályázat útján befogadott többletkapacitásra a
finanszírozási szerzõdéskötési jogosultság — a 9. § (12) bekezdésében foglaltak kivételével — érvényét veszti, ha a
szolgáltató a tényleges mûködést legkésõbb a pályázat benyújtását követõ év december 31-ig nem kezdi meg.
(4) A (2)—(3) bekezdésekben foglalt esetben a kapacitáslekötés, valamint a szerzõdéskötési jogosultság megszûnését követõen finanszírozási szerzõdés csak új pályázat
kedvezõ elbírálása után köthetõ.
(5) A kapacitáslekötés mértéke csökken, ha a fenntartó/tulajdonos
a) azt tartós kihasználatlanság miatt kéri, vagy
b) más módon biztosít hatékonyabb ellátást.

16. §
A népegészségügyi szempontból legfontosabb daganatos betegségek számának és halálozásának csökkentésére irányuló program keretében a külön jogszabályban
foglalt szûrõvizsgálatokra az OTH pályázatot írhat ki. Az
ezzel kapcsolatos befogadásra — a 17. § (2) bekezdésében
foglalt kivétellel — a 4—8. §-okban foglaltak az irányadók.

17. §
(1) Amennyiben a fenntartó/tulajdonos a Tv. 3. §-a
(2) bekezdésének d) pontja szerinti többletkapacitás befogadását kéri, akkor az e jogszabály szerinti eljárásban
a) az ÁNTSZ megyei intézetén az Országos Tisztifõorvosi Hivatalt,
b) az OEP-nek a szolgáltatás teljesítési helye szerint
illetékes területi intézetén az OEP-et
kell érteni.
(2) A 16. §-ban foglalt szûrõvizsgálatokra vonatkozóan
2002. évben
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a) az OTH a pályázat benyújtási határidejét követõ
30 napon belül a pályázatokat és annak elfogadására
vonatkozó szakmai véleményét az OEP-nek megküldi,
b) az OEP a pályázatokat és az OTH szakmai véleményét az 5. §-ban foglalt Bizottsághoz továbbítja,
c) a Bizottság a pályázatokat — annak az OEP-hez való
beérkezésétõl számított 20 napon belül — értékeli, ezt
követõen az OEP a Bizottság véleményét haladéktalanul
felterjeszti a miniszterhez,
d) a miniszter 15 napon belül megküldi a befogadásra
vonatkozó javaslatát a pályázatokkal együtt a pénzügyminiszternek,
e) a pénzügyminiszter 15 napon belül értesíti a minisztert a befogadással kapcsolatos egyetértésérõl, illetve azok
elutasításáról és annak indokolásáról,
f) a döntést követõen az országos tisztifõorvos közleményben teszi közzé a pályázat eredményét pályázónként,
mely tartalmazza a befogadásra kerülõ kapacitás mértékét,
a finanszírozási szerzõdés megkötésének idõpontját és idõtartamát,
g) az OEP az f) pont szerinti közlemény alapján a finanszírozási szerzõdést megköti.

18. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
1. §-a (2) bekezdésének g)—l) pontja, a 13. §-ának (2) bekezdése, a 13/A—13/D. §-a, a 3—4. számú melléklete,
b) a Vhr. módosításáról rendelkezõ 77/2001. (V. 9.)
Korm. rendelet 1. §-a és 3—5. §-a, valamint 1. és 2. számú
melléklete, továbbá a Vhr. módosításáról szóló 174/2001.
(IX. 26.) Korm. rendelet.
(2) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés e rendelet
kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba azzal, hogy a
folyamatban lévõ szerzõdéskötésnél is alkalmazni kell.
(3) A Vhr. 22. §-ának (2) bekezdése a következõ szövegrésszel egészül ki:
,,A szerzõdéshez — a pro família gyógyszer rendelés
kivételével — csatolni kell az orvos nyilatkozatát arról,
hogy nem végez rendszeres gyógyszerismertetõ tevékenységet.’’
(4) A 9. §-ban foglalt rendelkezést 2003. január 1. napjától kezdõdõen kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelethez

ADATLAP
többletkapacitás befogadásához és kapacitáslekötés módosításához

I. A KAPACITÁSVÁL TOZ TATÁS JEL L EGE

1. Többletkapacitás
a) járóbeteg-szakellátás
b) fekvõbeteg-szakellátás
c) új eljárás az egészségügyi szolgáltatás tekintetében
d) új eljárás az adott szolgáltatónál
e) új eszköz az adott szolgáltatónál
f) tételes elszámolás alá esõ egyszerhasználatos eszköz
g) kúraszerû ellátás
h) egynapos ellátás
i) dialízis kezelés
j) nappali kórházi ellátás

2. Kapacitásmódosítás
a) a kapacitásszerkezet változása nélkül a szolgáltató egészére vonatkozó
— tulajdonosváltás
— gazdasági-mûködési forma változás
— személy- vagy névváltozás
— feladat-ellátási, feladat-átvállalási szerzõdés
b) az egészségügyi szolgáltatások egy részére vonatkozó
— tulajdonosváltás
— gazdasági-mûködési forma változás
— mûködtetõ személynek és/vagy nevének változása
— szolgáltató személynek és/vagy nevének változása
— feladat-ellátási, feladat-átvállalási szerzõdés

2465

2466

MAGYAR KÖZLÖNY

2002/39. szám

c) szolgáltatók között átcsoportosítás (több eü. szolgáltatóval rendelkezõ fenntartó/tulajdonos által)
d) szakmai összetétel változás
e) eszközcserék
3. Kapacitáscsökkentés
a) tartós kihasználatlanság miatt
b) ellátást más módon biztosítja
4. Kapacitáslekötés megszûnése

II. A KAPACITÁSVÁL TOZ TATÁS JOGCÍME
1. A korábbinál költséghatékonyabb ellátás
2. Speciális ellátási igény kielégítése
— milyen speciális igényt elégít ki: ....................................................................................................
.......................................
3. Progresszív ellátás
4. Országos ellátási terület
5. R egionális ellátási terület
6. A terület népegészségügyi mutatóhoz a korábbinál jobban igazodó ellátás
— mely népegészségügyi mutatók indokolják: ....................................................................................................
....................

III. A TÖBBL ETKAPACITÁS JEL L EGE
1. Új kapacitás
2. 2001. évben normatíván felül finanszírozott szolgáltatás

IV. A KAPACITÁSVÁL TOZ TATÁS IDÕPONTJA
Mikortól kéri? ....................................................................................................................................................................................
Meddig? ...............................................................................................................................................................................................

2. számú melléklet
az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelethez

— a tevékenység nyújtásához szükséges humánerõforrás igény részletes leírása, valamint az aktuálisan rendelkezésre álló személyi feltételek bemutatása,

A részletes szakmai és pénzügyi terv kötelezõ tartalmi
elemei a többletkapacitás befogadásához

— mûködéshez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása.

I. SZ AKMAI TARTAL OM

2. Általános háttér-információk:
— az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása,

1. A szolgáltató bemutatása:
— új szolgáltató esetében tevékenységi körének bemutatása,
— az ellátandó feladatok tételes meghatározása,

— az ellátandó terület bemutatása: eddig ki látta el,
ezután ki látja el, csatolva az esetleges területi ellátási
kötelezettség
átadását-átvételét
tartalmazó
megállapodást,
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— az ellátandó terület lakossága egészségi állapotának
bemutatása (az adott szolgáltatás szempontjából jelentõs
népegészségügyi mutatók),
— a terület jelenlegi ellátottságának elemzése,
— az ellátandó terület jelenlegi szakmai ellátottságának bemutatása a változás hatásának elemzése, kapacitáscsökkentés (megszüntetés) esetén az érintett lakosság
ellátásának megoldása.
3. Speciális ellátási igényt kielégítõ szolgáltatás nyújtása
esetén:
— az ellátási igény speciális volta (különösen lelkiismereti, vallási okokból fakadó különleges igények, illetve
betegségek együttes fennállásából adódó speciális szükségletek, az érintett — hátrányos helyzetû — társadalmi
csoport sajátosságai miatt hatékonyabb ellátási forma),
— a speciális ellátási igény részletes meghatározása, indoklása és a speciális szolgáltatás fõbb jellemzõinek leírása.
4. Progresszív egészségügyi ellátás nyújtása esetén:
— azon ritka vagy nagyértékû technológia alkalmazását
igénylõ betegségek köre, amelyekkel kapcsolatban szolgáltatást kíván nyújtani,
— az illetékes szakmai kollégium értékelése az adott
ellátás ,,progresszív szinten’’ történõ megvalósulásának
tárgyában.
5. Országos, illetve regionális ellátási területtel mûködõ
ellátás esetén:
— annak értékelése, hogy a nyújtani kívánt ellátás a
meglévõ ellátórendszer ismeretében mennyiben szükséges, különös tekintettel az ellátás országos regionális jellegének mibenlétére, indokoltságára,
— az ellátás országos regionális jellegének mibenlétére, indokoltságára vonatkozó területi ellátás részletes
bemutatása.
6. A terület népegészségügyi mutatóihoz szakmai összetételében jobban igazodó ellátások nyújtása esetén:
— értékelni kell azon szempontokat, népegészségügyi
mutatókat, amelyek alapján az adott ellátási területen az
adott szolgáltatás tekintetében az országos átlaghoz képest
jelentõsen megnövekedett szükséglet bizonyítható,
— értékelni kell azt a szempontot is, hogy ha a szükséglet ugyan nem haladja meg az országos átlagot, de a
rendelkezésre álló kapacitás nem elégséges az ellátás biztosításához.
7. Várható hatások, eredmények bemutatása:
— prognosztizálható betegforgalom,
— a feladatok ellátásának színvonalát mérõ mutatók.
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= beruházási költségvetés,
= éves mûködési költségvetés;
— várható bevétel az OEP finanszírozás alapján
(betegforgalom, teljesítmény, teljesítmény bevétel);
— egyéb bevétel;
— várható kiadás a mûködési költségek szerint (bér- és
közterhei, szakmai anyagok, közmû, központi irányítás
költségei, egyéb költségek).
2. Gazdaságossági számítások
Egységköltség bemutatása: a szolgáltatás egy egységére
jutó (eset, illetve beavatkozás) költségeinek, illetve a szolgáltatás megtérülésének számítása (az aktuális teljesítményértékkel kalkulált várható bevétel alapján).
3. Költséghatékonysági elemzés
A költséghatékonysági elemzés részeként részletesen
ismertetni kell a kapacitásbõvítésre irányuló egészségügyi
szolgáltatás-szükségletet, valamint az összehasonlításra
kerülõ gyógyító-megelõzõ eljárásokat (beteg célcsoport,
indikációs kör). Az eljárás által indukált egészségnyereség
és az eljáráshoz kapcsolódó költségek bemutatása után
fontos elkészíteni az egészségnyereség és a költségek szintézisét. Az elemzés során ismertetni kell az eljárás hatékony bevezetésének, alkalmazásának feltételeit és várható
hatásait a makro és mikro szintû kiadásokra.

3. számú melléklet
az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelethez
A szakmai és pénzügyi terv kötelezõ tartalmi elemei
a kapacitás módosításához
Szakmai tartalom:
— a módosítani kívánt feladat tételes meghatározása,
— a módosítás indokolása,
— az adott szakterület nyújtásához szükséges személyi
és tárgyi feltételek bemutatása,
— a módosítani kívánt feladat ellátandó lakosságszáma,
— a feladat jelenlegi ellátottsága, népegészségügyi
mutatók,
— prognosztizálható betegforgalom,
— feladatok ellátásának színvonalát mérõ mutatók.
Pénzügyi-gazdasági hatások bemutatása:

II. PÉNZ ÜGYI TARTAL OM
1. Részletes költségvetési és/vagy üzleti terv:
— az ellátandó feladatra vonatkozó
= üzleti terv,

— várható bevétel az OEP finanszírozás alapján
(betegforgalom, teljesítmény, teljesítménybevétel),
— várható kiadás a mûködési költségek szerint (bér- és
közterhei, dologi és egyéb költségek),
— gazdaságossági számítások.
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A Kormány
51/2002. (III. 26.) Korm.
rendelete

b) az Ftv. 1. számú mellékletében felsorolt felsõoktatási intézményekben az államilag nem finanszírozott, költségtérítéses képzésben
részt vevõ hallgatókra.

az egyetemi és fõiskolai hallgatók által fizetendõ
díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható
egyes támogatásokról

Intézményi szabályzat

A Kormány a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. §-ának (2) bekezdésében, a
31. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a
72. §-ának k) és l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján
— a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel —
a következõket rendeli el:

I.
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Magyar Köztársaság területén mûködõ, az Ftv.
1. számú mellékletében felsorolt állami felsõoktatási intézményekben, továbbá az Oktatási Minisztérium és az
intézmények között létrejött megállapodás alapján nem
állami felsõoktatási intézményekben az államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben,
elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben nappali
tagozaton tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatókra,
b) felsõoktatási intézmények külföldi állampolgárságú,
államilag finanszírozott képzésben részt vevõ hallgatóira.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) e rendelet eltérõ rendelkezéseit kivéve, a doktori
képzésben részt vevõ hallgatókra,
b) a 10. § (6) bekezdésének alkalmazását, kivéve a katonai és rendészeti felsõoktatási intézmények hallgatóira,
c) a honvédség hivatásos állományú tagjaként részt
vevõ hallgatókra,
d) a 7. § (3) bekezdésének, a 13. § (3)—(4) bekezdésének, valamint a 19. § (5) bekezdésének alkalmazásában
az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hallgatókra,
e) az Ftv. 82—83. §-aiban szabályozott felvételi eljárás
során fizetendõ díjakra.
(3) A rendelet hatálya csak kifejezett rendelkezés esetén
és az e rendeletben megfogalmazott eltérésekkel terjed ki
a) az államilag finanszírozott esti vagy levelezõ tagozatos alapképzésben, illetve esti vagy levelezõ tagozatos
akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben,

2. §
(1) Az állami felsõoktatási intézményekben az intézményi tanács a hallgatói támogatások és fizetendõ díjak egységes intézményi rendszerét az intézmény szervezeti és
mûködési szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat)
határozza meg. A nem állami felsõoktatási intézmény az
államilag finanszírozott képzésben részt vevõ hallgatók
tekintetében köteles az e rendelet szerinti szabályozás
megalkotására.
(2) A Szabályzatban rendelkezni kell különösen
a) a hallgatói támogatások megállapításának elveirõl,
az odaítélés módjáról és eljárási szabályairól, továbbá a
támogatások idõtartamáról, jogcímérõl, valamint a pénzügyi források és más támogatások felhasználásának ellenõrzési rendszerérõl, a jogorvoslat lehetõségérõl,
b) a hallgatók által fizetendõ díjakról és térítésekrõl,
mentességekrõl és kedvezményekrõl, a díjak befizetésének, kezelésének szabályairól, a díjakból és térítésekbõl
származó bevételek felhasználásának elveirõl, valamint a
pénzügyi források felhasználásának ellenõrzési rendszerérõl, a jogorvoslat lehetõségérõl,
c) a képesítési követelmények szerinti tanulmányi idõszakot meghaladó idõtartamú felsõfokú képzésben részt
vevõ hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ személyek támogatásairól, továbbá a szünetelõ, illetve megszûnt hallgatói
jogviszonyú személyek által fizetendõ díjakról és térítésekrõl az a) , b) pontban részletezett módon,
d) a szakmai gyakorlat alatt járó támogatásról,
e) a valótlan adatot szolgáltató hallgatókkal kapcsolatos eljárásról az intézmény fegyelmi szabályzatának keretei
között,
f) az e rendelet mellékletében felsorolt kollégiumi (diákotthoni) alapszolgáltatások részletes meghatározásáról,
figyelemmel a baleset-, tûzvédelmi és egyéb elõírásokra,
g) a tandíj és költségtérítés fizetésének módjáról és
részletes szabályairól,
h) a költségtérítés fizetése alóli mentesülés részletes
szabályairól,
i) a Szabályzatban foglaltakra, valamint a tantervre és a
vizsgakövetelmény szabályaira vonatkozó intézményi tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módjáról.
(3) A felsõoktatási intézmények által a hallgatók részére
nyújtható állami és intézményi támogatások és juttatások,
továbbá a fizetendõ díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét
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egy tanévre kell megállapítani, és azokat az Oktatási
Minisztérium által kiadott Felsõoktatási Felvételi Tájékoztatóban (a továbbiakban: felvételi tájékoztató),
továbbá az intézményben szokásos módon közzé kell tenni.
(4) Az egyes hallgatók számára a 6. § (1) bekezdés a), b),
c), f) és g) pontja szerinti támogatásokat, valamint a tandíjat egy tanulmányi félévre (oktatási idõszakra), a költségtérítést egy tanévre kell megállapítani. Egy tanulmányi
félév öt hónapos, egy tanév tíz hónapos oktatási idõszakot
jelent.

II.
A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI
RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK
3. §
(1) A felsõoktatási intézmények hallgatói részére
[az Ftv. 30. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel]
a) állami támogatás az Ftv. 9/A. §-ában meghatározott
hallgatói elõirányzat terhére,
b) egyéb támogatás a központi költségvetésen kívüli
források felhasználásával, valamint
c) speciális célú ösztöndíj
adható.
(2) A felsõoktatási intézmény a Szabályzatban határozza
meg az (1) bekezdés b)— c) pontjában említett intézményi
támogatások formáit és feltételeit, illetve az ebben részesíthetõ hallgatók körét.

A hallgatói elõirányzat intézményi keretösszege
4. §
(1) Az intézményi hallgatói elõirányzati keretet az alábbi
juttatások alkotják:
a) a hallgatói normatíva keretösszege, amely a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott
hallgatói normatíva és az államilag finanszírozott nappali
tagozatos hallgatók statisztikailag lejelentett létszámából
számított éves átlaglétszámnak a szorzata (a továbbiakban:
éves átlaglétszám);
b) a köztársasági ösztöndíj keretösszege, az odaítélés
évét megelõzõ október 15-ei államilag finanszírozott nappali tagozatos létszám alapján, a 10. § (2) bekezdésben
meghatározottak szerint;
c) a kollégiumi normatíva keretösszege, amely az intézmény kezelésében lévõ kollégiumi (diákotthoni) férõhelyek száma és a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott kollégiumi normatíva szorzata;
d) a lakhatási támogatás keretösszege, amely megegyezik az államilag finanszírozott nappali tagozatos hall-
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gatók és az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók éves létszámának az intézmény kezelésében lévõ, államilag finanszírozott hallgatók elhelyezésére szolgáló kollégiumi
(diákotthoni) férõhelyek számával csökkentett és a képzés
székhelyén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók és ösztöndíjas doktorandusz hallgatók éves jogosultsági létszáma
95%-ával csökkentett számának és a tárgyévre vonatkozó
költségvetési törvényben meghatározott lakhatási támogatási normatívának a szorzatával;
e) a tankönyv- és jegyzettámogatás keretösszege, amely
megegyezik az államilag finanszírozott nappali tagozatos
hallgatók átlaglétszámának és a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott tankönyv- és jegyzettámogatási normatívának a szorzatával;
f) a doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete, amely
megegyezik az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók éves
jogosultsági létszámának és a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott doktori ösztöndíjnak a
szorzatával;
g) a doktorandusz hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatási keretösszege, amely megegyezik az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók éves jogosultsági létszámának és a
tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott tankönyv- és jegyzettámogatási normatívának a
szorzatával;
h) a sport- és kulturális támogatás, melynek összege
megegyezik az államilag finanszírozott nappali tagozatos
hallgatók éves átlaglétszámának, valamint a doktorandusz
hallgatók éves jogosultsági létszámának és a sport- és kulturális tevékenység tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott normatívájának a szorzatával.
(2) Az intézményi hallgatói juttatási keretösszeg az
intézményi hallgatói elõirányzati keret (1) bekezdés a), d)
és e) pontjában meghatározott részeibõl áll. Az elõirányzati keret részei a vonatkozó jogszabályok, különösen a
költségvetési törvény és az államháztartásról szóló törvény
rendelkezéseire figyelemmel kezelendõk.
(3) Az intézményeknek a havonta folyósítandó juttatások kifizetésérõl — a tanulmányi félévek elsõ hónapjának kivételével — legkésõbb az adott hónap 10. napjáig
intézkedniük kell.
(4) Az intézményi hallgatói elõirányzat keretösszegeinek megállapításakor az intézmények a statisztikai jelentésükben csak azokat az államilag finanszírozott hallgatókat vehetik figyelembe, akik esetében a megkezdett félévek
száma nem haladja meg a rájuk vonatkozó képesítési
követelményekben meghatározott, félévekben számított
képzési idõszakot.
(5) E rendelet vonatkozásában megkezdett félévnek
számít az a félév, amikor a hallgató a beiratkozást követõ
60. napon is nem szünetelõ hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (a továbbiakban: megkezdett félév).
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A hallgatói jogosultság
5. §

(1) A hallgató a képesítési követelményekben megjelölt
tanulmányi idõnek megfelelõ számú megkezdett félévben
szerepel az intézmény statisztikai jelentésében, és részesülhet a hallgatói juttatásokból.
(2) A hallgató a képesítési követelményekben meghatározott képzési idõn túl 8 féléves vagy annál rövidebb képzési idõ esetén legfeljebb további 2 megkezdett félévig,
8 félévet meghaladó képzés esetén legfeljebb további
3 megkezdett félévig részesülhet a hallgatói juttatásokból
az intézmény Szabályzatában meghatározottak szerint.
(3) Az alapképzési szakok képesítési követelményeirõl
szóló külön jogszabályban meghatározott szaktársítás,
illetve kétszakos képzésben a hallgatói juttatásokat 10 félévig, de legfeljebb a képesítési követelményekben a második szak felvételi lehetõségére utaló kifejezett rendelkezés
figyelembevételével a két szak párhuzamos elvégzésének
idõtartamáig lehet igénybe venni. A (2) bekezdésben foglaltakat a kétszakos képzésben résztvevõk esetén egyszer
lehet alkalmazni.

Az intézményi hallgatói elõirányzati keret felhasználása
6. §
(1) Az intézményi hallgatói elõirányzati keret felhasználásának jogcímei:
a) a tantervi elõírások teljesítésével összefüggõ tanulmányi eredmények alapján megállapított tanulmányi ösztöndíj,
b) pénzbeli szociális támogatás és a készpénzben nyújtott lakhatási célú támogatás,
c) a tantervi követelményeken túlmenõ kiemelkedõ
szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított intézményi (kari) ösztöndíj,
d) a Szabályzat által meghatározott más, egyszeri juttatás,
e) köztársasági ösztöndíj,
f) tankönyv- és jegyzettámogatás,
g) tanszertámogatás,
h) kollégium (diákotthon) (a továbbiakban: kollégium) fenntartása,
i) kollégiumi férõhely bérlése,
j) kollégium fejlesztése,
k) tankönyv- és jegyzet-elõállítás,
l) doktori ösztöndíj,
m) doktorandusz hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatása,
n) a képzéshez kapcsolódó belföldi szakmai gyakorlat
tanulmányi költségtérítése,
o) sport- és kulturális támogatás.
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(2) Az intézményi hallgatói elõirányzati keretbõl a hallgató egyidejûleg csak egy intézmény (kar) Szabályzata
alapján részesülhet, függetlenül attól, hogy hány intézménybe (karra, szakcsoportra, szakra) iratkozott be.
(3) Az intézményi hallgatói elõirányzat köztársasági
ösztöndíj keretösszege kizárólag a köztársasági ösztöndíj
kifizetésére használható fel.
(4) Az intézményi hallgatói elõirányzat doktori ösztöndíjkerete és a doktorandusz hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatási kerete kizárólag a doktori képzésrõl és a doktori fokozatszerzésrõl szóló kormányrendeletben leírt
módon használható fel.
(5) A kollégiumi normatíva keretösszege kizárólag az
intézmény kezelésében lévõ kollégiumok és szakkollégiumok mûködtetésére használható fel.
(6) A hallgatói juttatási keretösszeg legalább 50%-át az
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatásra
kell felhasználni.
(7) A hallgatói juttatási keretösszeg legalább 8%-a, de
legfeljebb a hallgatói normatíva 25%-a megnövelve a lakhatási támogatás keretösszegével használható fel az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatásra.
(8) A hallgatói juttatási keretösszeget csak az (1) bekezdés a) —d), f), g), i)—k) és n) pontjaiban meghatározott jogcímekre lehet felhasználni.
(9) A hallgatói juttatási keretösszeget a 4. § (1) bekezdésének d) pontja alapján meghatározott lakhatási támogatás keretösszegéig lehet az (1) bekezdés i), j) pontokban meghatározott célokra fordítani.
(10) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek keretösszegeinek felhasználásáról a költségvetési törvény és az
államháztartásról szóló törvény szabta keretek között a
Szabályzat rendelkezik.

Tanulmányi ösztöndíj
7. §
(1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév idõtartamára adható. Az ösztöndíj összegét az elõzõ tanulmányi félév tanulmányi eredménye alapján úgy kell megállapítani, hogy az ösztönzõ legyen a hallgató tanulmányi
munkájára. Ha az oktatás nem félévekre tagozódik, az
eltérõ oktatási idõszakra esõ ösztöndíjat a félévi ösztöndíjhoz igazodó, arányos összegben kell megállapítani.
(2) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor — az abban
részesülõk körének és számának meghatározásakor — biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi
kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetõk és
az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékûek legyenek.
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(3) Az elsõ évfolyam elsõ tanulmányi félévére (oktatási
idõszakára) beiratkozott hallgató a 6. § (1) bekezdés b), d),
f) és g) pontjaiban meghatározott jogcímeken kaphat
pénzbeli támogatást, tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
(4) A más felsõoktatási intézménybõl (karról, szakcsoportról, szakról) átvett hallgató esetében arról, hogy a
hallgató milyen feltételekkel kaphat tanulmányi ösztöndíjat a fogadó intézményben, a fogadó felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában kell rendelkezni.

Pénzbeli szociális támogatás
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Egyéb intézményi juttatások (ösztöndíj)
9. §
(1) A tantervi követelményeken felül kiemelkedõ
szakmai, tudományos, sport-, illetve közéleti tevékenységet végzõ hallgató rendszeres havi juttatásban (intézményi, illetve kari ösztöndíjban) részesülhet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíj odaítélésének módjáról és feltételeirõl a Szabályzat rendelkezik.
(3) A Szabályzat a hallgatók részére más, egyszeri támogatási formákat is megállapíthat. Ezek igénybevételének és
odaítélésének feltételeit a Szabályzatban kell meghatározni.

8. §
(1) Pénzbeli szociális támogatás a hallgató szociális
helyzete alapján, a hallgató által beadott pályázat útján
igényelhetõ. A pénzbeli szociális támogatás formái a
következõk:
a) rendszeres szociális támogatás,
b) rendkívüli szociális támogatás,
c) lakhatási támogatás,
d) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj.
(2) A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj elnyerésére kiírt pályázat beadásának feltételeit,
az Ösztöndíj odaítélésének részletes szabályait az oktatási
miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) A rendszeres szociális támogatás, a rendkívüli szociális támogatás és a lakhatási támogatás pályázat alapján
nyújtható. A pályázat beadásának, valamint odaítélésének
feltételeit és módját a Szabályzatban kell meghatározni.
Lakhatási támogatásra akkor is benyújtható pályázat, ha az
intézmény nem rendelkezik kollégiummal.
(4) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ösztöndíjban nem részesülõ hallgató számára a pályázat alapján megítélt rendszeres szociális támogatás havi összege
nem lehet kevesebb, mint 3000 forint.
(5) A rendszeres szociális támogatás és a lakhatási támogatás odaítélésekor figyelembe kell venni különösen
a) az egy háztartásban élõk számát,
b) az egy háztartásban élõk jövedelmi helyzetét,
c) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot.
(6) Annak a hallgatónak, aki állami támogatásban részesülõ kollégiumban került elhelyezésre, lakhatási támogatás nem ítélhetõ meg.
(7) A lakhatási támogatás odaítélésekor biztosítani kell,
hogy a kollégiumi elhelyezésre jogosult és kollégiumi
pályázatot benyújtott, de elhelyezést nem nyert hallgatók
legalább 25%-a részesüljön lakhatási támogatásban.

Köztársasági ösztöndíj
10. §
(1) Az oktatási miniszter a kiemelkedõ tanulmányi eredményû, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai
téren kimagasló munkát végzõ hallgatók részére — egy
tanév idõtartamára, a felsõoktatási intézmény elõterjesztésére — köztársasági ösztöndíjat adományoz.
(2) Köztársasági ösztöndíjban a felsõoktatási intézmény
nappali tagozatos, elsõ alapképzésben, illetve elsõ kiegészítõ alapképzésben részt vevõ hallgatóinak 0,8%-a részesülhet két lezárt félév, illetve legalább 55 kreditpont megszerzése után.
(3) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhetõ el.
A pályázat feltételeit az oktatási miniszter minden év március 31. napjáig teszi közzé az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában. A pályázat intézményi elbírálásának rendjét
és feltételeit a felsõoktatási intézmény a Szabályzatban
határozza meg.
(4) A köztársasági ösztöndíj összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.
(5) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de
elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében
megállapítást nyer, hogy a hallgató az (1) bekezdésben
foglaltak és a Szabályzat alapján érdemes a köztársasági
ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben a (2) bekezdésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási
hiba folytán nem kapta meg, az oktatási miniszter jogosult
a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni.
Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehetõ figyelembe a
köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor,
részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói elõirányzat
vagy a központi költségvetésen kívüli forrásai terhére
köteles kifizetni.
(6) A katonai felsõoktatási intézmények polgári hallgatói részére a köztársasági ösztöndíjat a honvédelmi
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miniszter — a Honvédelmi Minisztérium költségvetési
fejezetébõl — az oktatási miniszter egyetértésével adományozza. Az ezen hallgatók által benyújtható pályázat általános feltételeit a honvédelmi miniszter jogosult meghatározni.

(3) A tanszertámogatás intézményen belüli pályázat útján vagy szakcsoportonként, szakonként és évfolyamonként megállapított alanyi jogú juttatás formájában adható.

(7) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj
— kivéve az (5) bekezdés szerinti jogorvoslati eljárás folytán bekövetkezõ késedelem esetét — csak az adott tanévben folyósítható.

Kollégium fenntartása, kollégiumi férõhely

(8) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszûnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési idõnek
megfelelõen páratlan tanulmányi félévben végzõdõ tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság
nem szûnik meg, ha a hallgató elsõ kiegészítõ alapképzésben tanul tovább tanulmányai megszakítása nélkül, azaz
tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.

(1) A felsõoktatási intézmények rendelkezésére álló
kollégiumi férõhelyek szorgalmi és vizsgaidõszakban, valamint ezen idõszakon túl a képesítési követelményekben és
a tantervekben megfogalmazott tanulmányi követelmények teljesítésének idõtartamában azon államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók, illetve állami ösztöndíjban részesülõ doktori képzésben részt vevõ hallgatók
elhelyezésére szolgálnak, akik a képzési hely (település)
közigazgatási határain kívül rendelkeznek állandó lakóhellyel.

Tankönyv- és jegyzettámogatás
11. §
(1) A felsõoktatási intézmény a Szabályzatban jogosult
határozni arról, hogy a tankönyv- és jegyzettámogatást
pénzbeli támogatásként, illetve készpénz-helyettesítõ
kártya vagy utalvány formájában bocsátja a jogosult hallgatók rendelkezésére. Egyazon intézményben, illetve többkarú felsõoktatási intézmény ugyanazon karán csak egyféle
formában adható tankönyv- és jegyzettámogatás.
(2) Az intézményi hallgatói juttatási keretösszegnek az
intézmény által a Szabályzatban meghatározott, azonban
2%-ánál nem nagyobb részét lehet tankönyv- és jegyzetelõállításra fordítani.
(3) A (2) bekezdés alapján meghatározott összeg felhasználásának rendjét a Szabályzat határozza meg. Lehetõvé kell tenni, hogy az elõállításra javasolt tankönyvek és
jegyzetek listáját a hallgatói önkormányzat is véleményezhesse. A felhasználásról évente írásban tájékoztatni kell a
hallgatói önkormányzatot.

Tanszertámogatás
12. §
(1) A tanszertámogatás célja, hogy segítse a hallgatókat
szakmai ismereteik elsajátításában, elmélyítésében.
(2) Az intézmény Szabályzatában határozza meg, hogy
az intézményi hallgatói juttatási keretösszeg mekkora
részét, milyen módon fordítja tanszertámogatásra, továbbá
azt, hogy melyek azok az eszközök, amelyekre ilyen támogatás adható.

13. §

(2) A hallgatói önkormányzat kezdeményezésére a férõhelyszám 5% -ának erejéig a kollégiumban elhelyezhetõ a
19. § (5) bekezdés alapján költségtérítéses hallgató, illetve
helyben lakó hallgató.
(3) Kollégiumi elhelyezés pályázati rendszerben nyújtható.
(4) A pályázat és az odaítélés szabályait a Szabályzat
határozza meg. A pályázat elbírálásakor különösen az
alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) szociális helyzet,
b) tanulmányi eredmény,
c) képzési hely és lakóhely közötti távolság,
d) közösségi munka.
(5) A felsõoktatási intézmény a 2000. január 1-jén rendelkezésére álló kollégiumi férõhelyek számát meghaladó,
az intézmény saját bevétele terhére létesített kollégiumokban lévõ férõhelyeit jogosult költségtérítéses formában
üzemeltetni. Ebben az esetben is teljesíteni kell azonban
az e rendeletben meghatározott, a kollégiumokra vonatkozó elõírásokat. Ezen férõhelyek után kollégiumi normatív támogatás nem jár.
(6) Az intézmény az (5) bekezdés szerinti költségtérítés
díját a Szabályzatában meghatározottak szerinti módon
köteles nyilvánosságra hozni, és jogosult tanévenként
módosítani.
(7) A felsõoktatási intézmény a 4. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott mértékig, a hallgatói önkormányzat egyetértése alapján jogosult kollégiumi férõhely
bérlésére, illetve az intézmény által benyújtott és az oktatási miniszter által elfogadott terv alapján, külön engedélyezési eljárás keretében kollégiumi férõhelybõvítésre,
valamint kollégium létesítésének céljaira szolgáló épület
vásárlására.
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Kollégiumi alapszolgáltatás
14. §

A kollégiumi alapszolgáltatásokat, valamint a kollégium használatára vonatkozó szabályokat e rendelet melléklete tartalmazza.
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(7) A hallgatók által befizetett tandíjból és egyéb díjakból befolyt összeget a Szabályzat által megállapított keretek között a felsõoktatási intézmény mûködési kiadásaira,
fejlesztésekre, továbbá az ösztöndíjkeret növelésére, valamint az intézmény kulturális, mûvészeti, sport- és diákjóléti tevékenységének támogatására, fejlesztésére, illetve
a hallgatói önkormányzat feladatainak ellátására lehet fordítani. A felhasználás módját a Szabályzatban kell meghatározni.

Hallgatói munkadíj
15. §
Hallgatói munkadíj alapjául szolgáló munkavégzésnek
minõsül — a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott feltételek szerint — a hallgató által megbízási jogviszony keretében végzett
a) oktatási,
b) kutatási tevékenység, valamint
c) az intézmény egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában való közremûködés.

III.

(8) A kollégiumi térítési díj, a költségtérítés összege,
továbbá a 20. § szerinti díjak és térítések a felsõoktatási
intézmény mûködési bevételét képezik. A 20. § (2) bekezdésében rögzített díjakat csak a kollégiumok fenntartására
és fejlesztésére, illetve az igénybe vett kollégiumi többletszolgáltatások fedezésére lehet felhasználni.
(9) Az elsõ félévre beiratkozott hallgatót a felsõoktatási
intézmény a beiratkozásnál tájékoztatja a hallgató elsõ
tanévben fizetendõ díjairól, térítéseirõl, a képzés helyérõl,
a képzés idõtartamáról, valamint a mûködés feltételeirõl.

Tandíj

A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDÕ DÍJAK
17. §
16. §
(1) Az államilag finanszírozott képzésben részt vevõ
hallgatók — a Szabályzat szerint — tandíj és egyéb díjak
fizetésére kötelezhetõk.
(2) Az államilag nem finanszírozott képzésben részt
vevõ hallgatók — a Szabályzat szerint — költségtérítést és
egyéb díjakat fizetnek.
(3) Államilag finanszírozott hallgató költségtérítés fizetésére nem kötelezhetõ.
(4) Téves díjmegállapítás miatt a hallgató — a díjfizetési
kötelezettség megállapításától számított 15 napon belül —
fellebbezéssel élhet a felsõoktatási intézmény (kar) vezetõjénél. A fellebbezést az intézmény (kar) vezetõje 8 munkanapon belül bírálja el.
(5) Azzal a hallgatóval szemben, aki a tandíjfizetési,
illetve a költségtérítés-fizetési kötelezettségének nem tett
eleget és a felsõoktatási intézménytõl a Szabályzatban
megállapítottak szerint fizetési haladékot nem kapott, a
Szabályzat jogkövetkezményeket állapíthat meg, de a
következõ tanulmányi félévre a hallgató nem iratkozhat be.
(6) Az (5) bekezdés alapján hozott intézményi döntés
ellen a hallgató — a döntéstõl számított 15 napon belül —
fellebbezéssel élhet a felsõoktatási intézmény (kar) vezetõjénél. A fellebbezést az intézmény (kar) vezetõje 8 munkanapon belül bírálja el.

(1) Tandíj fizetésére kötelezhetõ az az államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben és elsõ akkreditált
iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben nappali tagozaton, továbbá az elsõ alapképzésben és akkreditált iskolai
rendszerû felsõfokú szakképzésben esti, levelezõ tagozaton tanulmányokat folytató hallgató, aki nem kreditrendszerû képzésben oktatási idõszakot ismétel, illetve
kreditrendszerû képzésben az elõzõ megkezdett félévben
nem teljesített 15 kreditpontot.
(2) A felsõoktatási intézmény államilag finanszírozott
hallgatókra vonatkozóan tandíjat állapíthat meg.
(3) A tandíj mértéke az oktatási idõszak egy hónapjára
a költségvetési törvényben meghatározott éves hallgatói
normatíva összegének legfeljebb 10%-a.
(4) A félévre megállapított tandíjat a hallgató választása
alapján havonta egyenlõ részletekben vagy félévenként egy
összegben kell megfizetni, legkésõbb a szorgalmi idõszak
intézményben meghatározott utolsó napjáig. A tandíj befizetésének módját a Szabályzat határozza meg.
(5) Az intézmény a hallgatót — kérelem alapján — tandíjkedvezményben részesítheti.
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pítja meg, és rendelkezik az e képzés során biztosított
esetleges intézményi támogatásokról, a költségtérítés fizetése alóli mentességrõl és a fizetendõ egyéb díjakról, térítésekrõl.

(1) Tandíjmentesség illeti meg a (2) bekezdés figyelembevételével
a) az államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ
kiegészítõ alapképzésben, az elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben nappali, valamint az elsõ
alapképzésben és az elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben esti vagy levelezõ tagozaton tanuló
hallgatót minden olyan megkezdett félévben, amelyben az
összes, a hallgató által megkezdett félévek száma nem
haladja meg a képesítési követelményekben szereplõ képzési idõtartamot,
b) bármely közismereti szakon, hittanár-nevelõ szakon
szerzett egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezõ, valamint bármely közismereti elsõ tanári szakon tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatót a második
közismereti tanári szakképzettség megszerzésekor nappali, esti és levelezõ tagozatokon legfeljebb az elsõ alkalommal felvett második tanári szak képesítési követelményében meghatározott képzési idõtartamban,
c) bármely olyan szakon államilag finanszírozott helyre
felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ hallgatót,
amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként elõírják, hogy a hallgatónak felsõoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, mindaddig, amíg megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben meghatározott képzési idõt nem éri el.

(2) A felsõoktatási intézmény köteles tájékoztatni a
hallgatót a Szabályzat rendelkezéseirõl, az elsõ félévre beiratkozott hallgatóval pedig a beiratkozáskor írásbeli szerzõdést köt. A szerzõdésben meg kell határozni a hallgató
által elsõ tanévben fizetendõ díjat, térítéseket, a fizetési
kötelezettség feltételeit. Az intézmény a szerzõdést tíz évig
köteles megõrizni.

(2) A nem kreditrendszerû képzést folytató felsõoktatási intézményekben a nem félévismétlõ államilag finanszírozott hallgatót, a kreditrendszerû képzést folytató felsõoktatási intézményekben az elõzõ félévben legalább
15 kreditpontot teljesítõ államilag finanszírozott hallgatót
tandíjmentesség illeti meg.

(6) Az a hallgató, aki korábban már részt vett államilag
finanszírozott képzésben és azt megszüntetve új felvételi
eljárás keretében ismét államilag finanszírozott hallgatóként folytatja tanulmányait, az az új felvételi eljárás alapján
megkezdett képzésben olyan idõtartamig lehet államilag
finanszírozott, amely szerint az összes megkezdett államilag finanszírozott félévek száma nem haladja meg az új
képzés képesítési követelményeiben megjelölt tanulmányi
idõtartamot.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt hallgatók a tandíjmentesség kedvezményét a Szabályzatban rögzített módon csak
egy felsõoktatási intézményben (karon, szakcsoportban,
szakon) vehetik igénybe. A hallgatónak a beiratkozás
alkalmával fegyelmi és büntetõjogi felelõsség terhe mellett
kell nyilatkoznia arról, hogy a tandíjmentesség kedvezményét mely intézményben (karon, szakcsoportban,
szakon) veszi igénybe, illetve hány megkezdett féléve volt
államilag finanszírozott képzésben más intézményben
(karon, szakcsoportban, szakon).

Költségtérítés

(3) Az intézmény köteles az elsõ évfolyamon meghirdetett költségtérítéses képzés térítési összegeit a felvételi
tájékoztatóban közzétenni.
(4) A tanulmányok második és további éveiben a költségtérítés összege legfeljebb az elõzõ tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által
elõzõ évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel
növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelõzõ
tanév május 31-éig az intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
(5) Költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgatóvá
válik az a hallgató, aki az államilag finanszírozott képzésben a megkezdett féléveinek tekintetében a rá vonatkozó
képesítési követelményekben meghatározott képzési idõt
8 féléves vagy annál rövidebb képzési idõ esetén 2 félévet,
8 félévnél hosszabb képzési idõ esetén 3 félévet meghaladóan túllépi.

(7) A költségtérítés mértéke az (5) bekezdés szerint
költségtérítésessé váló hallgatók esetén az intézményben a
hallgató által tanult szakon megállapított legalacsonyabb
költségtérítés. Amennyiben az intézmény a szakon költségtérítést még nem állapított meg, akkor a költségtérítés
mértéke a tandíj mértékével egyenlõ.

Kollégiumi díj

19. §

20. §

(1) Az államilag nem finanszírozott képzésben részt
vevõ hallgatók költségtérítést fizetnek. A költségtérítés
mértékét a felsõoktatási intézmény a Szabályzatában álla-

(1) A rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti hallgatók a
kollégiumi férõhely igénybevétele esetén térítési díjat
fizetnek.
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(2) A kollégiumi térítési díj összegét a következõ részösszegek alkotják:
a) az alapszolgáltatásokért fizetendõ összeg,
b) a kollégiumi többletszolgáltatásokért fizetendõ
összeg,
c) a kollégium fejlesztéséért fizetendõ összeg.
(3) A kollégiumi térítési díj összegét tanévenként az
intézményi tanács állapítja meg.
(4) A kollégiumi térítési díj (2) bekezdés a) pontban
meghatározott összege kollégiumonként, férõhelyenként
eltérõ lehet, de havi összege nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott
éves hallgatói normatíva 5%-át.
(5) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
összegeket a hallgatói önkormányzat egyetértésével az
intézmény Szabályzata állapíthatja meg.
(6) A felsõoktatási intézmények által költségtérítéses
formában üzemeltetett kollégiumok esetében a kollégiumi
díjat az intézmény Szabályzatában rögzített módon határozza meg.

Egyéb díjak
21. §
(1) A rendelet 1. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott hallgatók az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában, illetve más szabályzatában rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén
— a Szabályzat szerint — díjakat fizetnek. A díjak összege
esetenként nem lehet magasabb a költségvetési törvényben
az adott évre megállapított hallgatói normatíva 3%-ánál.
(2) Az állami felsõoktatási intézmények külön jogszabályban, valamint e rendeletben szabályozott díjakon felül
egyéb szolgáltatásokért, amelyek nem kapcsolódnak a
képesítési követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez, a hallgatói
önkormányzat egyetértésével a Szabályzatban más díjakat
is megállapíthatnak. E díjak megfizetésére a hallgató csak
a szolgáltatás igénybevétele esetén kötelezhetõ.

A költségtérítés fizetése alóli mentesülés szabályai
22. §
(1) Az állami felsõoktatási intézményekben költségtérítéses képzésben részt vevõ, az adott félév elsõ napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülõ hallgató, aki alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy
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akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben vesz
részt költségtérítés fizetésére nem kötelezhetõ.
(2) Az intézmény az (1) bekezdésben meghatározott
hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott
tanév elsõ félévére október 20-áig, második félévére március
20-áig elkészített tételes jelentés alapján az Oktatási
Minisztériumtól legkésõbb a jelentéstõl számított két
hónapon belül megkapja. A felsõoktatási intézmény az
érintett
hallgatók
adatszolgáltatási
kötelezettségeit
Szabályzatában köteles rögzíteni.
(3) Az (1) bekezdés szerint mentesülõk esetében a képzés költségvetési támogatása a felsõoktatási intézmény
által lejelentett létszám, a felsõoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: finanszírozási rendelet) 3. számú mellékletének
1. pontjában meghatározott képzési formához rendelt
szorzószámok, továbbá a finanszírozási rendelet 1. számú
mellékletének 1. pontjában feltüntetett — az adott szak
finanszírozási csoportjához tartozó — képzési és fenntartási normatíva szorzata. Amennyiben az adott szakhoz a
finanszírozási rendelet 5. számú mellékletében gyakorlati
normatíva van rendelve, a számításnál a képzési és fenntartási normatíva és a gyakorlati normatíva összegét kell figyelembe venni. Szakirányú továbbképzés esetében az Oktatási Minisztérium teszi közzé a szakok finanszírozási csoportokba történõ besorolását. Az adott hallgató után járó
támogatás összege azonban nem haladhatja meg a hallgató
által felvett szak megállapított költségtérítését.
(4) Az egyházi és egyéb, nem állami fenntartású felsõoktatási intézményekre az (1)—(3) bekezdésben foglalt
rendelkezések az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján vonatkoznak.

23. §
(1) A közismereti tanári vagy hittanár-nevelõ szakon
egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezõ magyar állampolgárságú hallgatók részére a második közismereti tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló szakon költségtérítés
nem állapítható meg a nappali, esti és levelezõ tagozatokon az adott tanári szak képesítési követelményeiben
meghatározott idõtartamban.
(2) Az intézmény az (1) bekezdésben meghatározott
hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott
tanév elsõ félévére október 20-áig, második félévére március
20-áig elkészített tételes jelentés alapján az Oktatási
Minisztérium — legkésõbb a jelentéstõl számított két
hónapon belül — átutalja. A felsõoktatási intézmény az
érintett
hallgatók
adatszolgáltatási
kötelezettségeit
Szabályzatában köteles rögzíteni.
(3) A támogatás összege azonos az (1) bekezdésben
meghatározott hallgató által be nem fizetett költségtérítés
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összegével, de nem haladhatja meg a hallgató által felvett
szakra vonatkozó, a finanszírozási rendelet szerint számított egyenértékû létszám alapján meghatározott képzési és
fenntartási normatív támogatás összegét.

24. §
Az intézmény a hallgató számára, kérelmére — elsõsorban elõzõ félévi tanulmányi eredménye alapján — az
adott félévre költségtérítési kedvezményt vagy költségtérítés alóli mentességet állapíthat meg.
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szítõ alapképzésben részt vevõ, továbbá — a képzés formájától függetlenül — a második vagy további végzettséget,
illetve szakképzettséget szerzõ hallgató számára a
26. §-ban megállapított tandíjon túl a felsõoktatási intézmény Szabályzatában kiegészítõ tandíjat állapíthat meg.
(2) A kiegészítõ tandíj havi összege nem haladhatja meg
a költségvetési törvényben meghatározott éves hallgatói
normatíva 12%-át.
(3) A kiegészítõ tandíj megállapításával egyidejûleg a
Szabályzatban rendelkezni kell az adható tandíjmentesség,
tandíjkedvezmény feltételeirõl és módjáról.

IV.

28. §

A HALLGATÓI JUTTATÁSI RENDSZER TOVÁBBI
ELEMEI

A felsõoktatásban a fizetendõ díjak és a kapott kedvezmények tekintetében az Európai Unió tagországainak
állampolgárait azonos jogok és kötelezettségek illetik meg,
mint a felsõoktatásban részt vevõ magyar állampolgárságú
hallgatót.

25. §
A Kormány a felsõoktatásban való részvétel, valamint a
képzéshez történõ hozzáférés elõsegítése, a szociális
különbségek mérséklése érdekében különösen
a) a hallgatói hitel folyósításával,
b) a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj rendszerének megteremtésével,
c) a diákigazolvány által igénybe vehetõ kedvezmények
biztosításával,
d) természetbeni juttatásokkal,
e) a programtámogatások keretében központi pályaorientációs, mentálhigiénés, nemzetközi ösztöndíj-tanácsadási és informatikai programok kezelésével,
f) az Esélyt a tanulásra és egyéb közalapítványok
mûködtetésével
biztosítja az értelmiségi létre való felkészülés feltételeit.

29. §
Ha jogszabály másképp nem rendelkezik e rendelet
alkalmazásában közismereti tanári szakként azok az egyetemi és fõiskolai szintû alapképzési szakok vehetõk figyelembe, amelyeken a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdés
c)—e) pontjainak képesítési elõírásai szerint az ötödik—
tizenkettedik évfolyamokon pedagógus-munkakör betöltésére jogosító, a tantárgynak megfelelõ szakos tanári szakképzettség szerezhetõ.
VI.
ZÁRÓ

RENDELKEZÉSEK

V.

30. §

VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések kivételével — 2002. szeptember 1-jén lép hatályba.

26. §

(2) E rendelet 31. §-a a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba, és 2002. szeptember 1-jén hatályát veszti. A 23. §
2003. január 1-jén, a 14. §, valamint a melléklet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

Az 1997. január 1-jén hallgatói jogviszonyban álló és
államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók havi tandíja — a megismételt oktatási idõszak (félév, tanév) idejére — a költségvetési törvényben
meghatározott éves hallgatói normatíva 3%-a.

27. §
(1) Az 1997. január 1-jén hallgatói jogviszonyban álló és
államilag finanszírozott esti vagy levelezõ tagozaton kiegé-

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) hatályát veszti az egyetemi és fõiskolai hallgatók
részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendõ
díjakról és térítésekrõl szóló 144/1996. (IX. 17.) Korm.
rendelet, valamint a módosításáról szóló 127/1998.
(VII. 1.) Korm. rendelet, a 140/1998. (VIII. 25.) Korm.
rendelet, a 147/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet, az
52/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, továbbá az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megállapításáról szóló
92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet 13. §-a, a doktori képzésrõl
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és a doktori fokozatszerzésrõl szóló 51/2001. (IV. 3.)
Korm. rendelet 45. §-ának (1) bekezdése,
b) az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésrõl szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 15. §-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,15. § Az államilag elismert felsõoktatási intézményekben az államilag finanszírozott szakemberképzés területén
hallgatói jogviszonyban lévõ személyekre vonatkozóan az
Ftv. 9/A. §-ának (1) és (2) bekezdése, 27. §-a és 30. §-a
alapján az egyetemi és fõiskolai hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendõ díjakról és
térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.’’
c) a finanszírozási rendelet 3. §-ának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,3. § (1) A felsõoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatóinak tekintendõk a
a) nappali, esti, levelezõ elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben,
b) nappali, esti, levelezõ elsõ alapképzésben,
c) nappali elsõ szakirányú továbbképzésben,
d) nappali elsõ kiegészítõ alapképzésben
részt vevõ, államilag finanszírozott helyre felvett magyar
állampolgárságú, hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ hallgatók.
(2) Ugyancsak a felsõoktatási intézmények államilag
finanszírozott hallgatóinak tekintendõk
a) bármely államilag finanszírozott elsõ közismereti
tanári vagy hittanár-nevelõ szakon tanulmányokat folytató
magyar állampolgárságú hallgató a második közismereti
tanári szakképzettség megszerzéséhez felvett szakon a
nappali, esti és levelezõ tagozatokon legfeljebb az elsõ
alkalommal felvett második tanári szak képesítési követelményében meghatározott képzési idõtartamban,
b) bármely olyan szakon államilag finanszírozott helyre
felvett magyar állampolgárságú, hallgatói jogviszonnyal
rendelkezõ hallgató, amelynek képesítési követelményei
bemeneti követelményként elõírják, hogy a hallgatónak
felsõoktatási oklevéllel kell rendelkeznie,
c) bármely szakon költségtérítéses képzésbõl az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévõ államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejébõl még hátralévõ idõtartamban,
d) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a
magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá
esõ külföldi állampolgárságú hallgatók, ha a jelen § bármely bekezdésében rögzített egyéb feltételeknek is megfelelnek.
(3) Az (1)—(2) bekezdésekben felsorolt hallgatók legfeljebb addig tekinthetõk államilag finanszírozott hallgatónak, amíg a megkezdett félévek száma nem haladja
meg az adott szakra vonatkozó képesítési követelményben
félévekben meghatározott képzési idõt, 8 félévesnél rövidebb képzés esetén 2 félévvel, 8 vagy annál több féléves
képzés esetén 3 félévvel.’’
(4) A 17. § (3) bekezdése, valamint 19. § (5) bekezdése
elõször a 2002. szeptember 1-je után beiratkozott elsõ
évfolyamos hallgatókra alkalmazható.
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(5) A 28. §-ban foglalt rendelkezést Magyarország
Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
(6) A felsõoktatási intézmények kötelesek Szabályzatukat 2002. szeptember 1-jével e rendeletnek megfelelõen
módosítani, kiegészíteni.

31. §
Az egyetemi és fõiskolai hallgatók részére nyújtható
támogatásokról és az általuk fizetendõ díjakról és térítésekrõl szóló 144/1996. (IX. 17.) Korm. rendelet 22. §
(4)—(6) bekezdése hatályát veszti, és a következõ
22/A. §-sal egészül ki:
,,22/A. § (1) Az állami felsõoktatási intézményekben
költségtérítéses képzésben részt vevõ, az adott félév elsõ
napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülõ hallgató, aki alapképzésben, kiegészítõ alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt, költségtérítés fizetésére nem kötelezhetõ.
(2) Az intézmény az (1) bekezdésben meghatározott
hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott
tanév elsõ félévére október 20-áig, második félévére március
20-áig elkészített tételes jelentés alapján az Oktatási
Minisztériumtól legkésõbb a jelentéstõl számított két hónapon belül megkapja. A felsõoktatási intézmény az érintett hallgatók adatszolgáltatási kötelezettségeit Szabályzatában köteles rögzíteni.
(3) Az (1) bekezdés szerint mentesülõk esetében a képzés költségvetési támogatása a felsõoktatási intézmény
által lejelentett létszám, a felsõoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: finanszírozási rendelet) 3. számú mellékletének
1. pontjában meghatározott képzési formához rendelt
szorzószámok, továbbá a finanszírozási rendelet 1. számú
melléklet 1. pontjában feltüntetett — az adott szak finanszírozási csoportjához tartozó — képzési és fenntartási
normatíva szorzata. Amennyiben az adott szakhoz a finanszírozási rendelet 5. számú mellékletében gyakorlati normatíva van rendelve, a számításnál a képzési és fenntartási
normatíva és a gyakorlati normatíva összegét kell figyelembe venni. Szakirányú továbbképzés esetében az Oktatási Minisztérium teszi közzé a szakok finanszírozási
csoportokba történõ besorolását. Az adott hallgató után
járó támogatás összege azonban nem haladhatja meg a
hallgató által felvett szak megállapított költségtérítését.
(4) Az egyházi és egyéb, nem állami fenntartású felsõoktatási intézményekre az (1)—(3) bekezdésben foglalt
rendelkezések az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján vonatkoznak.’’
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelethez

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következõket rendeli el:

Kollégiumi alapszolgáltatások, valamint a kollégium
használatára vonatkozó egyes szabályok

I. Fejezet

1. A kollégiumi alapszolgáltatás keretében a felsõoktatási intézmény az alábbi eszközöket és lehetõségeket köteles biztosítani a kollégiumban lakó hallgató részére:
a) ágy,
b) asztal, szék, ruhásszekrény,
c) paplan, párna,
d) fürdõhelyiségek, illemhelyek,
e) évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása,
f) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek higiéniai festése,
g) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
az épület rovar- és kártevõ mentesítése,
h) hûtõgéphasználat,
i) hideg- és melegvíz-használati lehetõség,
j) fõzési és ételmelegítési lehetõség,
k) tanulószoba,
l) elektromos áram és fûtési idényben (a távfûtésre
vonatkozó helyi szabályozás szerinti mértékû) fûtés,
m) mosási és vasalási lehetõség,
n) kollégiumonként legalább egy internetes hozzáférési lehetõség,
o) a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenõrzéseket elvégzõ éjjel-nappali portaszolgálat vagy beléptetõ rendszer,
p) közös használatú helyiségek takarítása.
2. A kollégiumban elhelyezést nyert hallgató saját tulajdonú elektromos berendezések — a személyi számítógép
és a szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kis
fogyasztású háztartási eszközök kivételével — üzemeltetésére a kollégium vezetõjének elõzetes engedélye alapján
jogosult. A használatnál figyelembe kell vennie a tûz-,
baleset- és érintésvédelmi elõírásokat. A felsõoktatási intézmény az engedélyhez kötött elektromos berendezést
mûködtetõ hallgatót a megfelelõ elektromos fogyasztási
díj megfizetésére kötelezheti.

A Kormány
52/2002. (III. 26.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól
és mûködési rendjérõl, valamint az iparbiztonsági
ellenõrzések részletes szabályairól
A Nemzeti Biztonsági Felügyeletrõl szóló 1998. évi
LXXXV. törvény (a továbbiakban: NBF tv.) 8. § a) és

A NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET
MÛKÖDÉSE
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya kiterjed az Észak-atlanti Szerzõdés
Szervezet (a továbbiakban: NATO), illetve a Nyugateurópai Unió (a továbbiakban: NYEU) által minõsített
információkat (a továbbiakban: NATO, illetve NYEU
minõsített információ) kezelõ, valamint az e rendelet keretei között feladatokat ellátó szervezetekre, továbbá azon
gazdálkodó szervezetekre, melyek iparbiztonsági ellenõrzését e rendelet szerint kezdeményezték.

2. §
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a jogszabályokban meghatározott tevékenységét a
Honvédelmi Minisztérium információ- és dokumentumvédelemmel foglalkozó szerve (a továbbiakban: HM illetékes szerve), az Országos Rejtjelfelügyelet, valamint a
Nemzetbiztonsági Hivatal és a Katonai Biztonsági Hivatal
közremûködésével végzi.

Szakmai Tanácsadó Bizottság
3. §
(1) A NATO, illetve NYEU minõsített információk
védelmével kapcsolatos tevékenységben részt vevõ szervek
a feladatuk teljesítése során felmerült szakkérdéseket a
Szakmai Tanácsadó Bizottságban (a továbbiakban: Bizottság) vitatják meg.
(2) A Bizottság tagjait a belügyminiszter, a honvédelmi
miniszter, a külügyminiszter, az Információs Hivatal fõigazgatója, a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatója és a
Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgatója delegálja.
(3) A Bizottság elnöki feladatait a Felügyelet elnöke,
akadályoztatása esetén a Felügyelet elnökhelyettese látja el.
(4) A Bizottság titkársági feladatait a Felügyelet látja el.
(5) A Bizottság üléseit legalább félévente vagy a Bizottság tagjának írásbeli kérésére a Bizottság elnöke hívja
össze.
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(6) A Bizottság ülésére szóló, a napirendi pontokat is
tartalmazó meghívót az ülés napját megelõzõen legalább
nyolc nappal kell megküldeni az érintettek részére.
(7) A bizottsági tagok a napirendi pontoktól függõen
további szakértõik részvételét is kezdeményezhetik az üléseken.
(8) A Bizottság az egyes napirendi pontokat megvitatja
és azokhoz javaslatokat fogad el.
(9) A Bizottság ülésérõl emlékeztetõ készül, amelyet a
levezetõ elnök hitelesít.

4. §
(1) A Felügyelet folyamatos mûködését a jogszabályok,
valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei határozzák
meg.
(2) A Felügyelet hatósági tevékenysége során hozott
döntésekkel szembeni jogorvoslatra az NBF tv. 2. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

Értelmezõ rendelkezések
5. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Tagállam: az az állam, amely tagja a NATO-nak vagy
a NYEU-nak.
2. Elektronikus információ biztonság: a NATO, illetve
NYEU minõsített elektronikus információ védelmére
vonatkozó szabályok, elõírások összessége. Tartalmazza a
kommunikáció biztonságot (rejtjel-, átvitel- és kompromittáló kisugárzás biztonságot) és az informatikai biztonságot (hardver, szoftver és firmver biztonságot), valamint
— az általános követelményeken túlmenõen — a személyi,
fizikai, dokumentum- és eljárásbiztonságnak az elektronikus információ feldolgozó és továbbító rendszerre vonatkozó sajátos szabályait. Ezek együttesen biztosítják a rendszerben az információ jogosulatlan megismerése, módosítása, törlése elleni védelem, valamint a rendszerek által
nyújtott szolgáltatások folyamatosságának fenntartását.
3. Elektronikus információkezelés: információ elektronikus úton történõ feldolgozása (készítése, megjelenítése,
tárolása, módosítása, törlése), illetve továbbítása.
4. NATO, illetve NYEU minõsített elektronikus információ: NATO, illetve NYEU minõsítéssel ellátott elektromos jelek formájában kezelt információ.
5. Rendszer: NATO, illetve NYEU minõsített elektronikus információ kezelésére alkalmas berendezések, módszerek és eljárások együttese. A rendszer lehet nemzeti,
NATO, illetve NYEU és összekapcsolt.
6. Nemzeti rendszer: NATO, illetve NYEU minõsített
elektronikus információk kezelésére szolgáló, a tag-
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államok által létrehozott és biztonsági felügyeleti szempontból nemzeti hatáskörbe tartozó rendszer.
7. NATO, illetve NYEU rendszer: NATO, illetve NYEU
minõsített elektronikus információ kezelésére szolgáló, a
NATO, illetve NYEU által létrehozott, de a tagállamok
területén biztonsági felügyeleti szempontból nemzeti
hatáskörbe utalt rendszer.
8. Összekapcsolt rendszer: a nemzeti és a NATO, illetve
NYEU rendszer összekapcsolása révén létrejövõ rendszer.
9. Rendszer Biztonsági Utasítás: a NATO, illetve a
NYEU biztonsági követelményeire, a tagállamok biztonsági elõírásaira, valamint a helyszíni kockázat értékelésére
alapozva teljes és részletes leírását adja azon biztonsági
követelményeknek, amelyek betartása a rendszerre vonatkozóan a tagállamok részére kötelezõ.
10. Üzemeltetés Biztonsági Szabályzat: a rendszer egy
meghatározott üzemeltetési helyén alkalmazott biztonsági
elõírások, a mûködtetés során követendõ eljárások, valamint a rendszerrel kapcsolatban álló személyek és felelõsségi köreik teljes körû leírása.
11. Gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontjában felsoroltak,
továbbá a felsõoktatási intézmények és a kutatóintézetek.
12. NATO minõsített szerzõdés: bármely olyan NATO
minõsített információ megismerését igénylõ szerzõdés,
amelyet a NATO vagy egy NATO tagállam bocsátott ki egy
NATO által finanszírozott vagy szervezett projekt/program támogatására.
13. Illetékes nemzetbiztonsági szolgálat: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Nbtv.) 5. § m) pontja és 7. § m) pontja
alapján a gazdálkodó szervezet iparbiztonsági ellenõrzését
végzõ nemzetbiztonsági szolgálat.

II. Fejezet
SZEMÉLYI

BIZTONSÁGI

ELJÁRÁSREND

6. §
A NATO, illetve NYEU minõsített információhoz csak
azon személyek férhetnek hozzá, akiknek az Nbtv. 71. §
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szintû nemzetbiztonsági ellenõrzése megtörtént, kockázati tényezõ
személyükkel kapcsolatban nem merült fel, a NATO, illetve
NYEU minõsített információ megismerése állami vagy
közfeladat végrehajtásához szükséges, és rendelkeznek az
erre vonatkozó — a Felügyelet által kiállított — Személyi
Biztonsági Tanúsítvánnyal.

7. §
(1) A Személyi Biztonsági Tanúsítvány elsõ alkalommal
történõ kiállítását a NATO, illetve NYEU minõsített in-
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formációk védelmének szakmai irányítását, illetve felügyeletét végzõ szerv vagy — ha ilyen nincs — közvetlenül a
biztonsági megbízott (a továbbiakban: kérelmezõ) a mellékletben szereplõ Adatlap kitöltésével kérelmezi a Felügyelettõl.
(2) A Személyi Biztonsági Tanúsítvány kiadásához a
kérelmezõ — kivéve azon esetet, amikor az Nbtv. 69. §
(14) bekezdése alapján a Felügyelet elnöke a kezdeményezõ — a mellékletben szereplõ Adatlapot az Nbtv. 72. §
(1) bekezdésében meghatározott szakvélemény másolatával együtt megküldi a Felügyelet részére.
(3) A kérelmezõ csak olyan személy részére kérheti a
Személyi Biztonsági Tanúsítvány kiállítását, akinek a
NATO, illetve NYEU minõsített információ megismerése,
illetve kezelése állami vagy közfeladat végrehajtásához
szükséges.

8. §
(1) A Felügyelet nyilvántartást vezet a kiállított Személyi Biztonsági Tanúsítványról és kiadja az azok meglétérõl
szóló Igazolást. Az Igazolást a kérelmezõ szervezethez
továbbítja, melyet a biztonsági megbízott köteles kezelni.
(2) Amennyiben az Igazolás kiállításához szükséges, a
6. §-ban meghatározott feltételek nem biztosítottak, a Felügyelet az Igazolás kiállítását megtagadja és ennek tényérõl tájékoztatja a kérelmezõt.
(3) Abban az esetben, ha Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezõ személy tekintetében a 6. §-ban meghatározott feltételek a továbbiakban nem állnak fenn, az
érintett szervezet biztonsági megbízottja a Felügyeletet
haladéktalanul értesíti, aki a Személyi Biztonsági Tanúsítványt visszavonja.

9. §
(1) Minõsített NATO, illetve NYEU rendezvényre, vagy
ha azt a NATO, illetve NYEU elõírások egyébként megkövetelik, a kérelmezõ nyilvántartásba vett Személyi Biztonsági Tanúsítványáról egy példányban készült angol
nyelvû Igazolást a Felügyelet a rendezõ szervezet biztonsági megbízottjához továbbítja. Az Igazolás kiállítását minden alkalommal a mellékletben szereplõ Adatlap teljes
kitöltésével kell kérelmezni a Felügyelettõl. A kiállított
Igazolást a rendezõ szervezet biztonsági megbízottja kezeli.
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felelnek az illetékes NATO szervezet által meghatározott
feltételeknek, és éves átlagban legalább havonta három
alkalommal utaznak ki. A belépõ kérelmezése a Felügyeleten keresztül a mellékletben szereplõ Adatlap kitöltésével történik.

III. Fejezet
FIZIKAI ÉS DOKUMENTUM BIZTONSÁGI
ELJÁRÁSREND
11. §
Minden olyan szervezetnél, ahol NATO, illetve NYEU
minõsített információkat kezelnek, a nemzetközi szerzõdés alapján átvett vagy nemzetközi kötelezettségvállalás
alapján készült minõsített, valamint a korlátozottan megismerhetõ adat védelmének eljárási szabályairól szóló
56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
NATO R .) 2. § 2. pontjában meghatározott nyilvántartót
kell létrehozni (a továbbiakban: Nyilvántartó), amelyet a
NATO R .-ben meghatározottak szerint megfelelõ fizikai
védelemben kell részesíteni.

12. §
(1) A Nyilvántartó létesítése érdekében a kérelmezõ
írásbeli megkereséssel fordul a Felügyelet elnökéhez.
A kérelem alapján a Felügyelet, illetve a Honvédelmi
Minisztérium illetékességi körébe tartozó szervezetek esetén a HM illetékes szerve a kialakítandó Nyilvántartó területén helyszíni szemlét tart, és meghatározza a megfelelõ
szintû fizikai biztonság kialakítása érdekében teendõ valamennyi intézkedést.
(2) A helyszíni szemlét követõen a Nyilvántartót létrehozó szervezet a Nyilvántartóról alaprajzot és egyszerûsített biztonságtechnikai rendszertervet tartalmazó helyszínrajzot készít, amelyet jóváhagyás céljából továbbít a
Felügyeletnek, illetve a HM illetékes szervének.
(3) A Nyilvántartó kialakítása csak jóváhagyott helyszínrajz alapján kezdhetõ meg.

(2) Amennyiben egyes NATO, illetve NYEU szervezetek esetében a kért igazolás formája eltérõ, akkor az ott
alkalmazott formanyomtatvány megküldése is szükséges.

(4) A kialakítást követõen a Nyilvántartó Mûködési
Engedélyének kiadását kell kérelmezni a Felügyelet elnökénél, egyidejûleg ügykezelõt és annak helyettesét, valamint biztonsági megbízottat kell kijelölni. A biztonsági
megbízott kinevezéséhez az NBF tv. 4. § d) pontja alapján
ki kell kérni a Felügyelet elnökének egyetértését.

10. §

13. §

A NATO brüsszeli központjába állandó éves szakértõi
belépõ csak azon személyek részére igényelhetõ, akik meg-

(1) A Mûködési Engedély lehet KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS (COSMIC, illetve FOCAL TOP
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SECRET), NATO, illetve NYEU TITKOS (NATO, illetve
WEU SECRET), NATO, illetve NYEU BIZALMAS
(NATO, illetve WEU CONFIDENTIAL), valamint
NATO, illetve NYEU KORLÁTOZOTT (NATO, illetve
WEU RESTRICTED) szintû.
(2) A Mûködési Engedély alapján a Nyilvántartó alkalmas NATO, illetve NYEU minõsített információ kezelésére az (1) bekezdésben meghatározott szintig.

14. §
(1) A Mûködési Engedély kiadásához a Felügyeletnek a
HM illetékes szervével együttesen ellenõrzi:
a) a 12. § (3) bekezdésben meghatározott helyszínrajz
alapján kialakított Nyilvántartó NATO R.-ben meghatározott fizikai biztonsági követelményének érvényesülését;
b) az érintett személyek Személyi Biztonsági Tanúsítványának, betekintési engedélyének, titokvédelmi nyilatkozatának meglétét;
c) a NATO R . 5. §-ában meghatározott Titokvédelmi
Szabályzat, valamint a NATO R . 2. § 4. pontjában meghatározott Intézkedési Terv meglétét és alkalmazhatóságát;
d) a NATO R . mellékletében feltüntetett nyilvántartási
segédletek hiteles felfektetését.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzésrõl a
HM illetékes szerve jegyzõkönyvet készít, amelyet a Felügyelet részére záradékolás céljából továbbít.

15. §
A Felügyelet nyilvántartást vezet a kiadott Mûködési
Engedélyekrõl. A nyilvántartásba vételrõl értesíti a HM
illetékes szervét és az érintett szervezetet.

16. §
(1) A Felügyelet a HM illetékes szervével együttmûködve
— a külképviseletek esetén a Külügyminisztérium bevonásával — szakmai felügyeleti ellenõrzéseket végez.
(2) Az ellenõrzésekrõl a megelõzõ év december 1-jéig a
Felügyelet elnöke által jóváhagyott ellenõrzési program
készül, amely tartalmazza a naptári évben ellenõrizendõ
szervezetek megnevezését, az ellenõrzést végzõk nevét, az
ellenõrzés célját, formáját és terjedelmét.
(3) A Felügyelet koordinálja a NATO Biztonsági Hivatala, illetve a NYEU Biztonsági Irodája által a Magyar
Köztársaságra mint tagállamra vonatkozó, az információ
biztonságáról szóló, Brüsszelben, 1997. március 6-án kelt
NATO Megállapodás megerõsítésérõl és kihirdetésérõl
szóló 2000. évi IV. törvény alapján végrehajtott ellenõrzéseket. Ennek során a Felügyelet elnöke által jóváhagyott ellenõrzési program készül. Az ellenõrzések rész-
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letes menetérõl a Felügyelet a HM illetékes szervén keresztül tájékoztatja az érintett szervezetek biztonsági megbízottját.
(4) Amennyiben olyan hiányosságot tapasztalnak, amely
a NATO, illetve NYEU minõsített információk biztonságát veszélyezteti, a Felügyelet a Nyilvántartó mûködési
engedélyét felfüggesztheti vagy visszavonhatja, egyúttal
intézkedéseket kezdeményez az ott tárolt NATO, illetve
NYEU minõsített információk biztonságba helyezésérõl,
továbbá a jogszerû állapot helyreállításáról.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzésrõl
30 napon belül jegyzõkönyv készül, amelyet a HM illetékes
szervén keresztül kapnak meg az érintettek. Amennyiben
a jegyzõkönyvben az ellenõrzést végzõk hiányosságot állapítanak meg, a hiányosságok pótlását követõen utóellenõrzés rendelhetõ el.

17. §
(1) A Felügyelet a HM illetékes szervével együttesen
kivizsgáltatja a NATO, illetve NYEU minõsített információk elvesztésével, illetéktelen személy tudomására
jutásával kapcsolatos eseményeket.
(2) A vizsgálatról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyben
meg kell határozni a NATO, illetve NYEU minõsített
információk elvesztésére, illetéktelen személy tudomására
jutására okot adó körülményeket.
(3) A vizsgálat eredményétõl függõen a Felügyelet a
szükséges mértékig intézkedéseket kezdeményez a NATO,
illetve NYEU minõsített információk biztonságát veszélyeztetõ tényezõk felszámolására.

18. §
(1) A Felügyelet a HM illetékes szervével — a Katonai
Biztonsági Hivatal, valamint a Nemzetbiztonsági Hivatal
bevonásával — együttesen gondoskodik a biztonsági megbízottak, az elektronikus információ védelmi feladatokat
ellátó személyek és az ügykezelõk részére a NATO, illetve
NYEU minõsített információk védelmi követelményeinek
oktatásáról és a szükséges továbbképzések lebonyolításáról.
(2) Évente legalább két alkalommal kell képzést, illetve
továbbképzést tartani, melyek programját minden év február 28-áig a Felügyelet elnöke hagyja jóvá. Az (1) bekezdésben meghatározott személyeknek a képzésen, illetve
továbbképzésen évente legalább egyszer kötelezõ részt
venni.
(3) A képzésen való részvételrõl szóló igazolást a Felügyelet állítja ki.
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IV. Fejezet

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓ
ELJÁRÁSREND

BIZTONSÁGI

19. §
A Felügyelet a NATO, illetve NYEU minõsített elektronikus információ védelmét a vonatkozó NATO, illetve
NYEU szabályok alapján a HM illetékes szerve és az
Országos Rejtjelfelügyelet közremûködésével biztosítja.

20. §
A Felügyelet hatásköre kiterjed minden NATO, illetve
NYEU minõsített információ elektronikus jelek formájában történõ kezelésére szolgáló rendszerre. A NATO,
illetve NYEU elõírások szerint biztonsági felügyeleti
szempontból a rendszerre kiterjedõen a Felügyelet általános biztonsági hitelesítõ hatósági feladatokat lát el.
E tevékenység keretében:
a) általános felügyeletet gyakorol a rendszer beszerzése, rendszerbe állítása, üzemeltetése, kivonása és megsemmisítése tekintetében;
b) felelõs a rendszer biztonsági jóváhagyásáért;
c) gondoskodik a NATO, illetve NYEU elõírások szerinti biztonsági dokumentumok, így különösen a Rendszer
Biztonsági Utasítás és Üzemeltetés Biztonsági Szabályzat
jóváhagyásáról;
d) gondoskodik a rendszer létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó használatbavételi engedély kiadásáról;
e) engedélyezi a rendszer módosítását, üzemeltetésének meghosszabbítását és megszüntetését;
f) a rendszer tekintetében a 16—17. § szerinti felügyeleti ellenõrzést végez;
g) közvetlen kapcsolatot tart fenn a HM illetékes szervével, valamint az Országos Rejtjelfelügyelettel, és együttmûködik a NATO, illetve NYEU és tagállami elektronikus
információ biztonsági szervezetekkel;
h) összekötõ szervezet a NATO, illetve NYEU és a
tagállamok rendszer engedélyezési ügyekben illetékes biztonsági szervezetei felé.

21. §
(1) A NATO, illetve NYEU elõírások szerint biztonsági
felügyeleti szempontból a HM illetékes szerve és az Országos
Rejtjelfelügyelet, a rendszerre kiterjedõen szakhatósági és
szakmai felügyeleti feladatokat lát el. E tevékenységét a
NATO, illetve NYEU elõírások alapján és a Felügyelet
biztonsági hitelesítõ hatósági feladatkörében hozott döntéseinek megfelelõen végzi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakhatósági
tevékenység keretében a HM illetékes szerve:
a) a NATO, illetve NYEU elõírások alapján kidolgozza a rendszer személyi, fizikai, dokumentum- és elekt-
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ronikus információ biztonságára vonatkozó különös szabályokat és a Felügyelet egyetértésével kiadja azokat;
b) gondoskodik a rendszer biztonsági dokumentumainak, így különösen a Rendszer Biztonsági Utasítás és Üzemeltetés Biztonsági Szabályzat elkészíttetésérõl és jóváhagyatásáról;
c) gondoskodik a NATO, illetve NYEU rendszer és
mûködési környezete kompromittáló kisugárzás biztonságára vonatkozó NATO, illetve NYEU elõírások alapján a
rendszerre vonatkozó különös szabályok kidolgozásáról;
d) gondoskodik a rendszer és mûködési környezete
kompromittáló kisugárzás biztonsági vizsgálatának és
minõsítésének mûszaki hátterérõl.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai felügyeleti tevékenység keretében a HM illetékes szerve:
a) felelõs a rendszer üzemeltetésére vonatkozó személyi,
fizikai, dokumentum- és elektronikus információ biztonsági szabályok érvényesítéséért, valamint az üzemeltetéséhez kapcsolódó NATO, illetve NYEU üzemeltetés biztonsági szabályok érvényesítéséért;
b) felelõs a NATO, illetve NYEU rejtjelzõ és rejtjelzõ
elszámolású szakanyagok, dokumentumok, eszközök,
berendezések átvételéért, nyilvántartásáért, tárolásáért, elosztásáért, valamint az ehhez szükséges rendszer kiépítéséért, illetve az arra vonatkozó biztonsági intézkedések
betartásáért;
c) gondoskodik arról, hogy a rendszer és mûködési környezete elemeiben, részenként és együttesen megfeleljen a
kompromittáló kisugárzás NATO, illetve NYEU biztonsági elõírásoknak;
d) feladatkörébe tartozó ügyekben közvetlen kapcsolatot tart fenn és együttmûködik az elektronikus információ biztonsági szervezetekkel, így különösen a Felügyelettel, az Országos Rejtjelfelügyelettel, valamint a NATO,
illetve NYEU illetékes szervezetekkel.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szakhatósági
tevékenység keretében az Országos Rejtjelfelügyelet:
a) felelõs a rendszerben használatra elfogadott rejtjelzõ eszközök és módszerek rendszeresítésére és azok
üzembe helyezésére vonatkozó engedélyezési eljárás lefolytatásáért;
b) gondoskodik a rendszerben használatra elfogadott
rejtjelzõ eszközök és módszerek alkalmazására vonatkozó
különös szabályok kidolgozásáról;
c) a rendszerben történõ használatra felajánlhat nemzeti rejtjelzõ eszközöket és módszereket.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai felügyeleti tevékenység keretében az Országos Rejtjelfelügyelet:
a) ellátja a rendszer rejtjelbiztonsági felügyeletét;
b) a feladatkörébe tartozó ügyekben közvetlen kapcsolatot tart fenn és együttmûködik az elektronikus információ biztonsági szervezetekkel, így különösen a Felügyelettel, a HM illetékes szervével, valamint a NATO, illetve
NYEU illetékes szervezetekkel.
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22. §

tésért felelõs személyeket, így különösen a rendszeradminisztrátort és a rejtjelzõt.

(1) Rendszert létesíteni, üzemeltetni, mûködését meghosszabbítani, ilyen rendszereket összekapcsolni, megszüntetni, elfogadott rendszeren bármilyen módosítást
végrehajtani a Felügyelet engedélyével lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a
rendszer biztonsági ügyeiben kapcsolatot tartanak a rendszer biztonsági felügyeletét és üzemeltetés biztonsági felügyeletét ellátó, a 19. §-ban meghatározott szervezetekkel.

(2) NATO minõsített információ NATO CONFIDENTIAL minõsítési szintig nemzeti rejtjelzõ eszközön is
továbbítható, amennyiben arra az Országos Rejtjelfelügyelet
engedélyt ad.

23. §
(1) A rendszer létesítésére, üzemeltetésére, mûködésének meghosszabbítására, összekapcsolására, megszüntetésére, módosítására vonatkozó dokumentációkat a HM illetékes szervének kell megküldeni, amely azokat szakmailag
ellenõrzi, szükség esetén módosításokat javasol.
(2) A HM illetékes szerve a véglegesített dokumentációt
engedélyezés céljából megküldi a Felügyeletnek.

24. §
(1) A Felügyelet a szükséges feltételek fennállása esetén
a rendszer létesítésére, üzemeltetésére, mûködésének
meghosszabbítására,
összekapcsolására,
módosítására,
megszüntetésére az engedélyt megadja.
(2) Amennyiben NATO, illetve NYEU elõírások ezt
megkövetelik, a Felügyelet gondoskodik a további eljárás
lefolytatásáról, a szükséges engedélyek beszerzésérõl.

25. §
(1) A rendszer elektronikus információ biztonsági felügyeletét a HM illetékes szerve és az Országos Rejtjelfelügyelet irányítása mellett az üzemeltetési hely szerint illetékes rejtjel-, távközlési és informatikai biztonsági szervezet látja el.

27. §
(1) A rendszer elektronikus információ biztonsági felügyeletét ellátó személyeknek COSMIC, illetve FOCAL
TOP SECRET minõsítésû információhoz hozzáférést
engedélyezõ Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
(2) A rendszer üzemeltetésért felelõs személyeknek a
rendszeren kezelt legmagasabb minõsítési szintnek megfelelõ, de legalább NATO, illetve WEU SECRET minõsítésû információkhoz hozzáférést engedélyezõ Személyi
Biztonsági Tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
(3) A rendszeren minõsített információ kezelését végzõ
személyeknek (a felhasználóknak) a rendszeren az általuk
kezelt legmagasabb minõsítési szintnek megfelelõ, de legalább NATO, illetve WEU CONFIDENTIAL minõsítésû
információkhoz hozzáférést engedélyezõ Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

28. §
A rendszer csak megfelelõ személyi, fizikai, dokumentum- és elektronikus információ biztonsági körülmények
között üzemeltethetõ. Az erre vonatkozó részletes elõírásokat, valamint a biztonsági másolatok készítésére,
tárolására, a helyreállításra, vészhelyzetben követendõ eljárásokra vonatkozó részletes utasításokat, valamint rendellenesség, biztonságot veszélyeztetõ esemény bekövetkezése esetén végrehajtandó intézkedéseket a Rendszer
Biztonsági Utasításban, illetve az Üzemeltetés Biztonsági
Szabályzatban kell rögzíteni.

(2) Amennyiben az üzemeltetési helyen nincs ilyen szervezet, annak felállításig a felügyeletet meghatározott idõre,
ideiglenesen a HM illetékes szerve és az Országos Rejtjelfelügyelet közvetlenül gyakorolja.

V. Fejezet
AZ

IPARBIZTONSÁGI

ELLENÕRZÉS

26. §

29. §

(1) Az üzemeltetõ szervezeteknél kell kijelölni azokat a
személyeket, akik felelõsek a rendszer elektronikus információ biztonságáért, így különösen a rendszerbiztonsági
felügyelõt, a rejtjelfelügyelõt, a rendszerüzemeltetési biztonsági felügyelõt (rendszergazda), valamint az üzemelte-

Az iparbiztonsági ellenõrzés általános célja a NATO
minõsített információkezelés teljes körû biztonsági feltételeinek megteremtése az iparbiztonsági ellenõrzés alanyát képezõ gazdálkodó szervezetnél, amelynek igazolására a Telephely Biztonsági Tanúsítvány szolgál.
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30. §

33. §

(1) A Felügyelet koordinálja az e rendeletben meghatározott iparbiztonsági ellenõrzés folyamatát.

(1) A 31. és a 32. §-okban meghatározott eljárás lefolytatását követõen a Felügyelet döntést hoz arról, hogy a
gazdálkodó szervezet teljesíti-e a NATO minõsített információk védelme érdekében szükséges követelményeket.

(2) Gazdálkodó szervezet iparbiztonsági ellenõrzése
akkor kezdeményezhetõ, ha a Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdasági helyettes államtitkára a gazdálkodó
szervezetnek a NATO által megkívánt szakmai, gazdasági
megfelelését tanúsította.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottaknak megfelelõ
gazdálkodó szervezet iparbiztonsági ellenõrzését a Felügyelet a Biztonsági Beruházási Bizottság erre irányuló
megkeresése alapján kezdeményezi.
(4) A minõsítési szint igényét — NATO SECRET
szintig — a gazdálkodó szerv határozza meg a Felügyelet
véleményének kikérése mellett.

31. §
(1) A Felügyelet és a HM illetékes szerve, valamint a
Felügyelet elnökének megkeresésére a Katonai Biztonsági
Hivatal, illetve a Nemzetbiztonsági Hivatal elvégzi a gazdálkodó szervezet iparbiztonsági ellenõrzését.
(2) Az iparbiztonsági ellenõrzés során a gazdálkodó
szervezet által kitöltött Cég-adatlapban foglalt információk valóságtartalmának ellenõrzésére kerül sor annak
megítélése érdekében, hogy a gazdálkodó szervezet jövõbeni bevonása NATO minõsített szerzõdés végrehajtásába
sértheti-e a Magyar Köztársaság és NATO szövetségesei
nemzetbiztonsági, továbbá a NATO biztonsági érdekeit.
(3) Az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat szakvéleményben foglal állást az ellenõrzött gazdálkodó szervezet
esetében a nemzetbiztonsági szempontú biztonsági kockázati tényezõ fennállásáról, illetve annak hiányáról.
(4) A Felügyelet elnöke kezdeményezi a gazdálkodó
szervezet vezetõ testületébe tartozó személyeknek, a kijelölésre kerülõ biztonsági megbízottnak, valamint a Nyilvántartó ügykezelõjének és helyettesének nemzetbiztonsági ellenõrzését. A nemzetbiztonsági ellenõrzés befejezését követõen a Személyi Biztonsági Tanúsítvány kérelmezésére a 7. §-ban foglaltak az irányadóak.

32. §
A gazdálkodó szervezetnek a 11—12. §-ban meghatározottak szerint — a 30. § (4) bekezdésére figyelemmel — ki
kell alakítania a megfelelõ szintû Nyilvántartóját. A fizikai
és dokumentum biztonsági eljárás során — amelyben a
Felügyelet és a HM illetékes szerve vesz részt — a
11—15. §-okban foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A Felügyelet kiállítja a Telephely Biztonsági Tanúsítványt, amennyiben a gazdálkodó szervezet:
a) kialakított Nyilvántartója a Felügyelet által kiadott
érvényes Mûködési Engedéllyel rendelkezik;
b) az érintett személyi köre rendelkezik érvényes
— biztonsági kockázati tényezõt nem tartalmazó —, az
Nbtv. 71. § (2) bekezdés b) pontjában elõírt nemzetbiztonsági ellenõrzéssel és ez alapján a Felügyelet által kiadott
meghatározott szintû Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal;
c) a gazdálkodó szervezet iparbiztonsági ellenõrzése
biztonsági kockázati tényezõt nem tárt fel;
d) nyilvántartó ügykezelõvel, valamint biztonsági megbízottal rendelkezik, akinek kinevezésével a Felügyelet
elnöke egyetértett.
(3) A Telephely Biztonsági Tanúsítvány érvényességének általános feltételei, melyeket a gazdálkodó szervezetnek a Telephely Biztonsági Tanúsítvány érvényességi ideje
alatt folyamatosan teljesítenie kell, az alábbiak:
a) kialakított Nyilvántartója — amely a Felügyelet által
kiadott érvényes Mûködési Engedéllyel rendelkezik —
fizikai biztonságát nem gyengíti és azt a jogszabályok és a
Biztonsági Szabályzatának megfelelõen üzemelteti;
b) a NATO R . 2. § 6. pontjában meghatározott biztonsági megbízottját a Felügyelet elnökének egyetértésével nevezték ki;
c) a NATO minõsített információhoz hozzáférõk a Felügyelet által kiadott érvényes Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkeznek;
d) a NATO minõsített információk kezelésére vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul érvényesíti;
e) belsõ rendelkezéssel biztosítja, hogy a birtokában
lévõ NATO minõsített információkhoz való hozzáférést
csak az arra jogosultak részére teszi lehetõvé;
f) kötelezi magát arra, hogy NATO minõsített szerzõdés végrehajtásába csak olyan alvállalkozót von be, amely
Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezik;
g) biztosítja és elõsegíti, hogy a Telephely Biztonsági
Tanúsítvány érvényessége alatt a Felügyelet, a HM illetékes szerve és az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a jogszabályban meghatározott feladatát végrehajthassa;
h) eleget tesz az elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének, így különösen azonnali bejelentési kötelezettsége
keletkezik, ha az iparbiztonsági ellenõrzés folyamán vagy
a Telephely Biztonsági Tanúsítvány érvényességi ideje
alatt ellene csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
indul, vagy a Cég-adatlap tartalmában és a Személyi
Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezõ személyek körében
változás áll be.
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34. §

(1) A Telephely Biztonsági Tanúsítvány NATO
TITKOS (NATO SECRET), NATO BIZALMAS (NATO
CONFIDENTIAL)
vagy
NATO
KORLÁTOZOTT
(NATO RESTRICTED) szintû lehet.
(2) A Telephely Biztonsági Tanúsítvány meghatározza,
hogy a gazdálkodó szervezet milyen minõsítési szintig
alkalmas NATO minõsített információk kezelésére.

35. §
(1) A Felügyelet nyilvántartást vezet a Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szervezetekrõl.
(2) A gazdálkodó szervezetet a Felügyelet értesíti,
amennyiben a Telephely Biztonsági Tanúsítvány kiállítását
a Felügyelet megtagadta.

36. §
A Telephely Biztonsági Tanúsítvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes. Amennyiben a gazdálkodó szervezet a
33. § (3) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem teljesíti, a Telephely Biztonsági Tanúsítvány újbóli kiadását a Felügyelet megtagadja, illetve a már
kiadott Telephely Biztonsági Tanúsítványt visszavonja.

37. §
(1) A Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezõ
gazdálkodó szervezetek NATO minõsített szerzõdésbe
történõ bevonásukról a Felügyeletet tájékoztatni kötelesek.
(2) Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezõ
gazdálkodó szervezet NATO minõsített szerzõdés végrehajtásába csak olyan alvállalkozót vonhat be, amely érvényes Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezik.
(3) Amennyiben az alvállalkozó Telephely Biztonsági
Tanúsítvánnyal nem rendelkezik, iparbiztonsági ellenõrzésének kezdeményezésére és az iparbiztonsági ellenõrzés végrehajtására vonatkozóan a 30. § (2)—(3) bekezdésében, valamint a 31—33. §-okban foglaltak az irányadók.
(4) Amennyiben nem a Magyar Köztársaság területén
bejegyzett gazdálkodó szervezetet kívánnak bevonni, a Felügyelet útján be kell szerezni az adott ország nemzeti biztonsági hatóságának igazolását az érintett gazdálkodó
szervezet Telephely Biztonsági Tanúsítványának meglétére vonatkozóan.
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(5) NATO minõsített információ alvállalkozónak történõ átadása elõtt a Felügyeletet minden esetben tájékoztatni kell, továbbá az alvállalkozói szerzõdés egy példányát
meg kell küldeni a Felügyelet részére.
(6) Amennyiben külföldi gazdálkodó szervezet kíván a
Magyar Köztársaság területén bejegyzett gazdálkodó szervezetet mint alvállalkozót NATO minõsített szerzõdés
végrehajtásába bevonni, a külföldi fél nemzeti biztonsági
hatóságának írásbeli kérésére a Felügyelet elnöke megkereséssel fordul a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz, illetve a
Katonai Biztonsági Hivatalhoz a szükséges iparbiztonsági
ellenõrzés elvégzése érdekében. A Telephely Biztonsági
Tanúsítványt az alvállalkozó részére a Felügyelet a 33. §
(2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén állítja ki.
(7) Telephely Biztonsági Tanúsítványt kaphat azon alvállalkozó is, amely Nyilvántartót nem alakított ki, de a
33. § (2) bekezdés b), c), d) pontjában foglaltakat teljesíti.
Ebben az esetben az alvállalkozó kizárólag csak a Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkezõ fõvállalkozónak a Felügyelet által kiadott érvényes Mûködési Engedéllyel rendelkezõ Nyilvántartójában férhet hozzá NATO
minõsített információkhoz.

38. §
(1) A NATO minõsített szerzõdések biztonsági elõírásait elkülönített dokumentum, a Projekt Biztonsági
Utasítás tartalmazza.
(2) A NATO minõsített szerzõdés Projekt Biztonsági
Utasítása összefoglalja azokat a részletes eljárásokat, amelyek alapján a NATO minõsített szerzõdéssel összefüggõ
NATO minõsített információkat kezelni kell.
(3) A Projekt Biztonsági Utasítás rendelkezik:
a) a bevezetõ és az értelmezõ rendelkezésekben a
Projekt Biztonsági Utasítás céljáról, hatályáról, a részes
felek és a Projekt Biztonsági Utasítást jóváhagyó szervezetek meghatározásáról, továbbá a Projekt Biztonsági Utasításban elõforduló kifejezések definiálásáról;
b) a NATO minõsített szerzõdés végrehajtásában részt
vevõ szervezetek feladat- és hatáskörét taglaló fejezetben
a Felügyelet, illetve más hatóságok és személyek, így különösen a biztonsági megbízott pontos feladat- és hatáskörérõl a NATO minõsített szerzõdés végrehajtására
vonatkozóan;
c) a NATO minõsített iratok kezelésérõl rendelkezõ
fejezetben a minõsített információk védelmével kapcsolatos általános iránymutatásokról, az adminisztratív és a személyi biztonság általános elveirõl, továbbá a NATO minõsített irat készítésének, sokszorosításának, másolásának,
fordításának, kivonatolásának, feldolgozásának, átadásának, átvételének, megsemmisítésének különös szabályairól, valamint a nem minõsített NATO információk kezelésérõl;
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d) a NATO minõsített információk továbbítására
vonatkozó fejezetben a NATO minõsített információk belföldi, illetve külföldi továbbításának szabályairól, a megbeszéléseken, elõadásokon történõ felhasználás egyedi rendelkezéseirõl, továbbá a NATO minõsített információ
alvállalkozónak történõ átadásának feltételeirõl;
e) a NATO minõsített információk minõsítésérõl és
jelölésérõl szóló fejezetben az információk minõsítésének
szabályairól, a minõsítésre és a felülvizsgálatra jogosult
személyek körérõl, figyelemmel arra, hogy a NATO minõsített szerzõdés végrehajtása során keletkezõ védendõ
információk minõsítése a Projekt Biztonsági Minõsítési
Útmutató alapján történik, amely útmutatást nyújt a
védendõ tárgykörök meghatározásával azok lehetséges
minõsítésére;
f) a biztonság megsértésére vonatkozó fejezetben a
NATO minõsített információt fenyegetõ bármely veszély,
így az illetéktelen hozzáférés vagy annak gyanúja esetén
teendõ intézkedésekrõl, továbbá a biztonság megsértése
esetén a gazdálkodó szervezet biztonsági megbízottja és a
Felügyelet részletes feladat- és hatáskörérõl;
g) az ellenõrzésekre vonatkozó fejezetben a NATO
minõsített szerzõdés teljesítése során végrehajtható ellenõrzések részletes szabályairól, így különösen az ellenõrzés
típusáról, az ellenõrzés elõkészítésének szabályairól, az
ellenõrzés végrehajtásának módjáról, az ellenõrzésben
részt vevõ szervezetek feladat- és hatáskörérõl, az ellenõrzés hatályáról, az ellenõrzés során tehetõ intézkedésekrõl;
h) a NATO minõsített szerzõdés teljesítését követõ eljárásrendrõl;
i) a NATO minõsített információhoz hozzáférõ személyeknek a NATO minõsített információk kezelésére vonatkozó szabályokból történõ kioktatás rendjérõl.
(4) A Felügyelet elnöke — a feladat- és hatáskörök
figyelembevételével — jelöli ki a Projekt Biztonsági Utasítást elkészítõ szervezetet.
(5) A Projekt Biztonsági Utasítást a Felügyelet elnöke
és a részes fél illetékes nemzeti biztonsági hatósága hagyják
jóvá, és azt a szerzõdésben részt vevõ minden szereplõre
alkalmazni kell.
(6) A Projekt Biztonsági Utasításban bekövetkezõ esetleges változásokat a Felügyelet elnöke és a részes fél illetékes nemzeti biztonsági hatósága hagyják jóvá.
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(7) A Projekt Biztonsági Utasítás végrehajtása során
felmerülõ bármely kérdéssel kapcsolatban a NATO, illetve
NYEU minõsített információk védelmének szakmai irányítását, illetve felügyeletét végzõ szerv vagy — ha ilyen
nincs — közvetlenül a Felügyelet az illetékes.

Átmeneti és záró rendelkezések
39. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott Telephely
Biztonsági Tanúsítványok az abban feltüntetett idõpontig
érvényesek.

Módosuló rendelkezések
40. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a NATO R . 2. § 1. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,1. Központi Nyilvántartó: A Honvédelmi Minisztérium információ- és dokumentumvédelemmel foglalkozó
szervének a NATO, illetve NYEU minõsített információk
országos szinten történõ fogadására, elosztására és kezelésére kijelölt szervezeti egysége;’’
b) a NATO R . 2. § 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,2. Nyilvántartó: A Központi Nyilvántartó felügyelete
alatt mûködõ, a NATO, illetve NYEU minõsített információk kezelésére a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által feljogosított szervezet;’’
c) a NATO R . 2. § 3. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,3. Ellenõrzõ Pont: A Nyilvántartó felügyelete alatt
mûködõ, a NATO, illetve NYEU minõsített információk
kezelésére a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által feljogosított szervezet;’’
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 52/2002. (III. 26.) Korm. rendelethez
ADATLAP
NATO—WEU minõsített adat megismerésére jogosító Tanúsítvány kiadásának kezdeményezésére
Vezetéknév: ........................................................................................................................................................................................
Utónév: ................................................................................................................................................................................................
Születési hely: .....................................................................................................................................................................................
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Születési idõ: .......................................................................................................................................................................................
Állampolgárság: .................................................................................................................................................................................
Katonai rendfokozat (ha van): ..........................................................................................................................................................
Munkáltató és munkakör megnevezése (angolul/magyarul): .......................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
A megismerni kívánt adatfajta legmagasabb minõsítési szintjét X jelölje:
NATO
NATO

WEU

CONFIDENTAL

WEU

CONFIDENTAL

NATO SECRET

WEU SECRET

COSMIC TOP SECRET

FOCAL TOP SECRET

Az alábbiakat csak kiutazás esetén kell kitölteni:
Kiutazás célja, rendezvény megnevezése (angolul): .......................................................................................................................
A rendezvény idõpontja: ...................................................................................................................................................................
A rendezvény helyszíne: ................................................................ (ország) .................................................................. (város)
Az útlevél betûjele, száma: ................................................................................................................................................................
Az útlevél kiállításának helye, idõpontja: ........................................................................................................................................
A rendezõk faxszáma, ahová a Tanúsítványt küldeni kell: .............................................................................................................

A Kormány
53/2002. (III. 26.) Korm.
rendelete
a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak
a versenykorlátozás tilalma alól történõ mentesítésérõl
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Tpvt.) 96. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:

1. §
(1) E rendelet alapján — a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel — mentesül a gazdasági
versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom
(Tpvt. 11. §) alól az a szakosítási megállapodás (a továbbiakban: megállapodás), amelyben
a) az egyik fél kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás hatálya alatt a megállapodásban meghatározott

termékek termelését abbahagyja vagy attól tartózkodik, és
azokat egy versenytárs vállalkozástól szerzi be, a versenytárs vállalkozás pedig kötelezettséget vállal e termékek
termelésére és szállítására (egyoldalú szakosítási megállapodás),
b) a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a megállapodás hatálya alatt a megállapodásban meghatározott más-más termék termelését abbahagyják vagy
attól tartózkodnak, és e termékek termelését a megállapodásban résztvevõ másik félnek engedik át (kölcsönös
szakosítási megállapodás), vagy
c) a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás hatálya alatt a megállapodásban meghatározott
termékeket közösen állítják elõ (közös termelési megállapodás).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesülés kiterjed azokra a megállapodásban szereplõ rendelkezésekre
is, amelyek nem képezik a megállapodás elsõdleges célját,
annak végrehajtásához azonban szükségesek és azzal közvetlenül összefüggnek, ideértve a szellemi tulajdonjogok
átruházására vagy hasznosítására vonatkozó rendelkezéseket is.
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(3) Mentesül továbbá
a) az egyoldalú szakosítási, kölcsönös szakosítási vagy
közös termelési megállapodás keretében vállalt kizárólagos beszerzési, illetve szállítási kötelezettség,
b) a megállapodás tárgyát képezõ termék közös forgalmazása, vagy
c) a közös termelési megállapodás keretében harmadik
személy forgalmazóként történõ kijelölése, feltéve, hogy a
harmadik személy nem versenytárs vállalkozás.

2. §
(1) Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a résztvevõ vállalkozások együttes piaci részesedése az érintett
piacon a harminc százalékot meghaladja.
(2) A piaci részesedést a megállapodás tárgyát képezõ
termék érintett piacán (Tpvt. 14. §) az elõzõ naptári évben
elért nettó árbevétel alapján kell kiszámítani. Ha a nettó
árbevételre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, azt más
megbízható piaci információn alapuló becslés alapján kell
meghatározni.
(3) Amennyiben a megállapodás hatálybalépését követõen a piaci részesedés mértéke meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, a megállapodásra az 1. § a következõ
naptári év június 30-áig alkalmazható.
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c) termelés: áruk termelése vagy szolgáltatások nyújtása, ideértve az alvállalkozói szerzõdés alapján végzett
termelést is;
d) versenytárs vállalkozás: az érintett piacon (Tpvt.
14. §) mûködõ vállalkozás vagy az a vállalkozás, amely
potenciálisan a piacra léphet;
e) kizárólagos szállítási kötelezettség: az a kötelezettség,
amelynek értelmében a megállapodás tárgyát képezõ termék versenytárs vállalkozásnak csak akkor szállítható, ha
az a megállapodásban résztvevõ fél;
f) kizárólagos beszerzési kötelezettség: az a kötelezettség,
amelynek értelmében a megállapodás tárgyát képezõ termék csak attól a megállapodásban résztvevõ féltõl szerezhetõ be, amely a szállítást vállalja;
g) szellemi tulajdonjogok: az iparjogvédelmi jogok, a
szerzõi jog és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogok.

5. §
Az e rendelet alapján mentesülõ megállapodások esetében a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 16/A. §-a alapján
megállapíthatja, hogy az adott megállapodásra a csoportos
mentesülés kedvezménye a jövõre nézve nem vonatkozik.

6. §
3. §
(1) Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók arra a megállapodásra, amelynek célja közvetlenül vagy közvetve, önmagában vagy a felek ellenõrzése alá tartozó egyéb tényezõkkel együtt
a) az árak rögzítése a termékek harmadik személyek
részére történõ értékesítése során;
b) a kibocsátás vagy az értékesítések korlátozása; vagy
c) a piacok vagy a vevõkör felosztása.
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik
a) az egyoldalú vagy kölcsönös szakosítási megállapodás tárgyát képezõ termékek megállapodás szerinti
mennyiségére vonatkozó rendelkezésekre;
b) a közös termelõ vállalkozás kapacitásának és termelési volumenének a közös termelési megállapodásban történõ meghatározására.

4. §
E rendelet alkalmazásában
a) résztvevõ vállalkozás: a megállapodásban résztvevõ
vállalkozás és a Tpvt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint vele
kapcsolatban álló vállalkozások;
b) termék: áru, illetve szolgáltatás, ideértve a közbensõ
árukat és a részszolgáltatásokat, továbbá a végterméket és
a végsõ szolgáltatást, a forgalmazási és bérleti szolgáltatások kivételével;

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.
(2) A gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra
vonatkozó tilalom (Tpvt. 11. §) alól e rendelet hatálybalépését követõ egy évig mentesül az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött és a 85/1999. (VI. 11.) Korm.
rendelet alapján mentesülõ, de e rendelet elõírásainak meg
nem felelõ megállapodás.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a
versenykorlátozás tilalma alól történõ mentesítésérõl
szóló 85/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet és a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény végrehajtását szolgáló egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 246/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-ának (7) bekezdése.
(4) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségeknek a Szerzõdés 81. cikke (3) bekezdésének a
szakosítási megállapodások egyes csoportjaira történõ
alkalmazásáról szóló 2658/2000/EK bizottsági rendeletével részben összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
54/2002. (III. 26.) Korm.
rendelete
a kutatási és fejlesztési megállapodások
egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól
történõ mentesítésérõl
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Tpvt.) 96. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:

1. §
(1) E rendelet alapján — a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel — mentesül a gazdasági
versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom
(Tpvt. 11. §) alól az a kutatási és fejlesztési megállapodás
(a továbbiakban: megállapodás), amelynek tárgya
a) termékre vagy eljárásra vonatkozó közös kutatás és
fejlesztés, valamint az ebbõl származó eredmény közös
hasznosítása,
b) termékre vagy eljárásra vonatkozó közös kutatás és
fejlesztés, az ebbõl származó eredmény közös hasznosításának kizárásával, vagy
c) ugyanazon vállalkozások korábbi megállapodása
alapján közösen folytatott kutatás és fejlesztés eredményének közös hasznosítása.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesülés kiterjed azokra a megállapodásban szereplõ rendelkezésekre
is, amelyek nem képezik a megállapodás elsõdleges célját,
annak végrehajtásához azonban szükségesek és azzal közvetlenül összefüggnek, ideértve azt a kötelezettséget is,
hogy a megállapodás teljesítése alatt — önállóan vagy
harmadik személyekkel együtt — nem folytatható kutatás
és fejlesztés a megállapodás hatálya alá tartozó vagy ahhoz
szorosan kapcsolódó területen.
(3) Közös hasznosítás esetén a mentesülés azokra a
megállapodásból származó, szellemi tulajdonjogok oltalma
alatt álló vagy know-how-t képezõ termékekre és eljárásokra terjed ki, amelyek a mûszaki vagy gazdasági haladáshoz jelentõsen hozzájárulnak, és a kutatás és fejlesztés
szempontjából meghatározó jelentõségûek.

2. §
A mentesülés a kutatás és fejlesztés idõtartamára terjed
ki, a kutatás és fejlesztés eredményének közös hasznosítása
esetén pedig addig tart, amíg a megállapodás tárgyát képezõ termékre, illetve eljárásra vonatkozó szabadalom,
formatervezési mintaoltalom, használati mintaoltalom
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vagy topográfiaoltalom meg nem szûnik, ezek hiányában
az elsõ forgalomba hozataltól számított öt évig.

3. §
(1) Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a résztvevõ vállalkozások egymás versenytársai, és együttes piaci
részesedésük az érintett piacon a harminc százalékot meghaladja.
(2) A piaci részesedést a kutatás és fejlesztés idõtartama
alatt azoknak a termékeknek, amelyeket a megállapodásból származó termékek helyettesíthetnek vagy továbbfejleszthetnek, a mentesülés ezt követõ idõtartama alatt
pedig a megállapodásból származó termékeknek az érintett piacán (Tpvt. 14. §) az elõzõ naptári évben elért nettó
árbevétel alapján kell kiszámítani. Ha a nettó árbevételre
vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, azt más megbízható
piaci információn alapuló becslés alapján kell meghatározni.
(3) Amennyiben a megállapodás hatálybalépését követõen a piaci részesedés mértéke meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, a megállapodásra az 1. § a következõ naptári év június 30-áig alkalmazható.

4. §
Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók arra a megállapodásra, amely közvetlenül vagy közvetve, önmagában
vagy a felek ellenõrzése alá tartozó egyéb tényezõkkel
együtt
a) nem teszi lehetõvé a kutatás és fejlesztés eredményéhez való hozzáférést mindegyik résztvevõ vállalkozás
számára;
b) bármelyik résztvevõ vállalkozást kizárja a közös
kutatáshoz és fejlesztéshez felhasznált, már korábban meglévõ mûszaki ismeret hasznosításából, feltéve, hogy a megállapodás megkötése elõtt a hasznosításra a résztvevõnek
joga volt;
c) korlátozza a feleket abban, hogy
ca) függetlenül vagy harmadik személlyel együttmûködve kutatást és fejlesztést folytassanak a megállapodás hatálya alá tartozó kutatás és fejlesztés területével
össze nem függõ területen, vagy a kutatás és fejlesztés
befejeztével ugyanazon vagy ahhoz kapcsolódó más területen,
cb) szabadon határozzák meg azt a mennyiséget, amelyet a megállapodásból származó termékbõl elõ akarnak
állítani, vagy forgalomba akarnak hozni, illetve, hogy a
megállapodásból származó eljárásokat tevékenységük
során milyen arányban használják, vagy
cc) a közös kutatás és fejlesztés eredményét hasznosítsák, ez a rendelkezés azonban nem érinti az 1. § (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglaltak alkalmazhatóságát;
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d) korlátozza a feleket az általuk kiszolgálható fogyasztók
megválasztásában és az üzleti feltételek meghatározásában;
e) lehetõvé teszi a megállapodásból származó termék
harmadik személyek részére történõ értékesítésekor az
árak rögzítését;
f) a felek bármelyike számára megnehezíti, hogy a megállapodásból származó terméket a viszonteladó vagy a
fogyasztó mástól szerezze be, különösen, ha annak megakadályozása érdekében szellemi tulajdonjogokat vagy
más jogokat érvényesítenek, hogy a terméket más vállalkozástól szerezzék be, vagy más vállalkozásnak adják el;
g) megtiltja, hogy a kutatás és fejlesztés befejezését,
illetve a kutatási és fejlesztési megállapodás lejártát követõen a felek megtámadják a fennálló és a kutatás és fejlesztés szempontjából jelentõséggel bíró, illetve annak eredményeit védõ szellemi tulajdonjogaik érvényességét, kivéve azt az esetet, ha a felek a szellemi tulajdonjogok
érvényességének megtámadása esetére kikötik a kutatási
és fejlesztési megállapodás megszüntetésének lehetõségét;
vagy
h) elõírja, hogy nem adható hasznosítási engedély harmadik személynek a megállapodásból származó termékek
gyártására vagy a megállapodásból származó eljárások
alkalmazására, ha a közös kutatás és fejlesztés eredményeinek a felek legalább egyike általi hasznosításáról nem rendelkeztek, vagy ilyen hasznosításra nem kerül sor.

5. §
E rendelet alkalmazásában
a) résztvevõ vállalkozás: a megállapodásban résztvevõ
vállalkozás és a Tpvt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint vele
kapcsolatban álló vállalkozások;
b) kutatás és fejlesztés: termékre vagy eljárásra vonatkozó know-how megszerzése, elméleti elemzés, megfigyelés, kísérlet végzése, ideértve a kísérleti gyártást és a termék
vagy eljárás mûszaki vizsgálatát, a szükséges gépek és berendezések létrehozását, valamint a kutatás eredményeire
vonatkozó szellemi tulajdonjogok megszerzését is;
c) a megállapodásból származó eljárás: a kutatás és fejlesztés eredményeként kidolgozott eljárás vagy technológia;
d) a megállapodásból származó termék: a kutatás és fejlesztés eredményeként kidolgozott, illetve a megállapodásból származó eljárás alkalmazásával termelt vagy létrehozott áru vagy szolgáltatás;
e) szellemi tulajdonjogok: az iparjogvédelmi jogok, a
szerzõi jog és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogok;
f) eredmények hasznosítása: a megállapodás szerinti termékek termelése vagy forgalmazása, a megállapodásból
származó eljárás alkalmazása, valamint az ezekre vonatkozó szellemi tulajdonjogok átruházása, hasznosításuk
engedélyezése, továbbá a know-how közlése;
g) know-how: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 86. §-ának (4) bekez-
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désében szabályozott vagyoni értékû gazdasági, mûszaki,
szervezési ismeret és tapasztalat;
h) közös a kutatás és a fejlesztés, illetve az eredmények
hasznosítása , ha azt
ha) közös munkacsoport, szervezet vagy vállalkozás végzi,
hb) közösen megbízott harmadik fél végzi, vagy
hc) a felek a kutatás, a fejlesztés, a termelés vagy forgalmazás terén szakosítás alapján egymás között megosztva
végzik;
i) versenytárs vállalkozás: az érintett piacon (Tpvt.
14. §) mûködõ vállalkozás vagy az a vállalkozás, amely
potenciálisan a piacra léphet.

6. §
Az e rendelet alapján mentesülõ megállapodások esetében a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 16/A. §-a alapján
megállapíthatja, hogy az adott megállapodásra a csoportos
mentesülés kedvezménye a jövõre nézve nem vonatkozik.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.
(2) A gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra
vonatkozó tilalom (Tpvt. 11. §) alól e rendelet hatálybalépését követõ egy évig mentesül az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött és a 84/1999. (VI. 11.) Korm.
rendelet alapján mentesülõ, de e rendelet elõírásainak meg
nem felelõ megállapodás.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes
csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történõ
mentesítésérõl szóló 84/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet és
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény végrehajtását szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
246/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-ának (6) bekezdése.
(4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségeknek a Szerzõdés 81. cikke (3) bekezdésének a
kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjaira
történõ alkalmazásáról szóló 2659/2000/EK bizottsági
rendeletével részben összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
55/2002. (III. 26.) Korm.
rendelete
a vertikális megállapodások egyes csoportjainak
a versenykorlátozás tilalma alól történõ mentesítésérõl
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Tpvt.) 96. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:

1. §
(1) E rendelet alapján — a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel — mentesül a gazdasági
versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom
(Tpvt. 11. §) alól az a megállapodás, amelyben a résztvevõ
vállalkozások mindegyike a termelési vagy forgalmazási
lánc egymástól eltérõ szintjén mûködik, és amely azokra a
feltételekre vonatkozik, amelyek mellett egyes áruknak
vagy szolgáltatásoknak a felek általi vásárlása, értékesítése
vagy viszonteladása történik (a továbbiakban: vertikális
megállapodás).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesülés a vállalkozások társulása és tagjai között vagy a társulás és
szállítói között létrejött vertikális megállapodásra akkor
terjed ki, ha a tagok mindegyike árukat értékesítõ kiskereskedõ, és a társulás egyetlen tagjának és a Tpvt. 26. §-ának
(3) bekezdése szerint vele kapcsolatban álló vállalkozásoknak a teljes éves forgalma együttesen sem haladja meg
a 4 milliárd forintot.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesülés kiterjed a szellemi tulajdonjogok vevõre történõ átruházására vagy a vevõ általi hasznosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó vertikális megállapodásra is, feltéve,
hogy ezek a rendelkezések nem képezik a megállapodás
elsõdleges célját, és közvetlenül az áruknak vagy szolgáltatásoknak a vevõ vagy annak vevõi által történõ felhasználására, értékesítésére vagy viszonteladására vonatkoznak.
A mentesülés feltétele, hogy e rendelkezések a megállapodás szerinti áruk vagy szolgáltatások tekintetében ne
tartalmazzanak az e rendelet alapján nem mentesített
vertikális korlátozásokkal azonos célú vagy hatású
versenykorlátozást.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesülés nem
vonatkozik a versenytárs vállalkozások között létrejött
vertikális megállapodásra, kivéve, ha a versenytárs vállalkozások között nem kölcsönös vertikális megállapodás jön
létre, és
a) a vevõ teljes éves forgalma nem haladja meg a
2 milliárd forintot,
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b) a szállító árukat gyárt és forgalmaz, míg a vevõ olyan
forgalmazó, aki nem gyárt a megállapodás szerinti árukkal
versenyzõ árut, vagy
c) a szállító a kereskedelem több szintjén nyújt szolgáltatást, a vevõ viszont nem nyújt a szállítóéval versenyzõ
szolgáltatást a kereskedelemnek azon szintjén, amelyen a
megállapodás szerinti szolgáltatásokat beszerzi.
(5) E rendelet nem vonatkozik azokra a vertikális megállapodásokra, amelyek tárgya a versenykorlátozás tilalma
alól történõ mentesítésrõl szóló más rendelet hatálya alá
esik.
(6) A (2) és (4) bekezdés szerinti teljes éves forgalom
kiszámításához a megállapodásban résztvevõ félnek és a
hozzá kapcsolódó vállalkozásoknak az összes áru és szolgáltatás tekintetében elért elõzõ évi összes nettó árbevételét kell figyelembe venni. Ennek során figyelmen kívül
kell hagyni a megállapodásban résztvevõ fél és a hozzá
kapcsolódó vállalkozások közötti forgalmat vagy ez utóbbi
vállalkozások egymás közötti forgalmát.

2. §
(1) Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a szállító piaci részesedése az érintett piacon, ahol a vertikális
megállapodás szerinti árukat vagy szolgáltatásokat értékesíti, a harminc százalékot meghaladja.
(2) Kizárólagos szállítási kötelezettséget tartalmazó
vertikális megállapodás esetében az 1. §-ban foglaltak nem
alkalmazhatók, ha a vevõ piaci részesedése az érintett
piacon, ahol a megállapodás szerinti árukat vagy szolgáltatásokat beszerzi, a harminc százalékot meghaladja.
(3) A piaci részesedést a megállapodás szerinti áruk vagy
szolgáltatások érintett piacán (Tpvt. 14. §) az elõzõ naptári
évben elért nettó árbevétel alapján kell kiszámítani.
A (2) bekezdés alkalmazásában a piaci részesedés kiszámításához a beszerzés értékét kell figyelembe venni. Ha a
nettó árbevételre vagy a beszerzés értékére vonatkozó adat
nem áll rendelkezésre, azt más megbízható piaci információn alapuló becslés alapján kell meghatározni.
(4) A piaci részesedésbe az (1) bekezdés alkalmazásában a szállítóhoz, a (2) bekezdés alkalmazásában a vevõhöz
a Tpvt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint kapcsolódó forgalmazók részére értékesítés céljából szállított valamennyi
árut és szolgáltatást be kell számítani.
(5) Amennyiben a megállapodás hatálybalépését követõen a piaci részesedés mértéke meghaladja az (1) vagy a
(2) bekezdés szerinti mértéket, a megállapodásra az 1. § a
következõ naptári év június 30-áig alkalmazható.

3. §
Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók arra a vertikális megállapodásra, amelynek célja közvetlenül vagy
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közvetve, önmagában vagy a felek ellenõrzése alá tartozó
egyéb tényezõkkel együtt
a) a vevõ lehetõségeinek korlátozása az általa alkalmazott eladási ár meghatározásában, ide nem értve azt a
lehetõséget, hogy a szállító legnagyobb eladási árat vagy
ajánlott eladási árat határozzon meg, feltéve, hogy ez nem
vezet a felek bármelyike általi nyomásgyakorlás vagy ösztönzés következményeként rögzített vagy legkisebb eladási
árhoz;
b) annak korlátozása, hogy a vevõ milyen területen,
illetve milyen vevõkör számára értékesítheti a megállapodás szerinti árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve
ba) a szállító számára fenntartott vagy a szállító által
egy másik vevõnek juttatott kizárólagos területre irányuló
vagy kizárólagos vevõkör részére történõ aktív eladások
korlátozását, ha ez nem korlátozza a vevõ vevõköre általi
eladásokat,
bb) a végsõ felhasználók számára a nagykereskedõként
mûködõ vevõ általi eladások korlátozását,
bc) a nem szerzõdéses forgalmazók számára egy szelektív forgalmazási rendszer tagjai által történõ eladások korlátozását, vagy
bd) a vevõ korlátozását abban, hogy beépítés céljára
szállított részegységeket adjon el olyan vevõknek, akik
azokat a szállító által gyártott árukkal azonos típusú áruk
gyártásában használnák;
c) a végsõ felhasználók részére egy szelektív forgalmazási rendszer kiskereskedõként mûködõ tagjai általi aktív
vagy passzív eladások korlátozása, nem érintve annak lehetõségét, hogy a rendszer valamely tagja számára megtiltsák,
hogy tevékenységét nem megengedett helyrõl fejtse ki;
d) a forgalmazók között egy szelektív forgalmazási
rendszeren belül megvalósított keresztszállítások korlátozása, ideértve a kereskedelem különbözõ szintjein mûködõ
forgalmazók közötti keresztszállítások korlátozását is;
vagy
e) olyan korlátozás, amelyben a részegységet szállító és
a részegységet beépítõ vevõ állapodott meg, és amely abban
korlátozza a szállítót, hogy a részegységet pótalkatrészként
adja el végsõ felhasználóknak, javítómûhelyeknek vagy
más olyan szolgáltatóknak, akiket a vevõ nem bízott meg
áruinak javításával vagy karbantartásával.

4. §
Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók a vertikális
megállapodásban szereplõ következõ kötelezettségekre:
a) olyan közvetlen vagy közvetett versenytilalmi kötelezettségre, amely határozatlan idõre vagy öt évet meghaladó idõtartamra szól, kivéve, ha a vevõ a megállapodás
szerinti árukat vagy szolgáltatásokat a szállító tulajdonát
képezõ vagy a szállító által a vevõhöz nem kapcsolódó
harmadik személytõl bérelt helyiségekbõl vagy területrõl
értékesíti, feltéve, hogy a határozott idõre szóló versenytilalmi kötelezettség idõtartama nem haladja meg azt az
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idõtartamot, ameddig a vevõ a helyiségeket vagy a területet
elfoglalja. Az öt évet meghaladó idõtartamra hallgatólagosan megújítható versenytilalmi kötelezettséget határozatlan idõtartamra kötöttnek kell tekinteni;
b) olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettségre,
amelynek értelmében a vevõ a megállapodás megszûnése
után nem gyárt, nem szerez be, nem ad el, vagy viszonteladás keretében nem értékesít árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve, ha az ilyen kötelezettség
ba) a megállapodás szerinti árukkal vagy szolgáltatásokkal versenyzõ árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozik,
bb) azokra a helyiségekre és területre korlátozódik,
ahol a vevõ a megállapodás idõtartama alatt mûködik, és
bc) nélkülözhetetlen a szállító által a vevõre ruházott
know-how védelméhez,
feltéve, hogy az ilyen kötelezettség idõtartama a megállapodás megszûnését követõen legfeljebb egy év, amely feltétel nem érinti a közkinccsé nem vált know-how hasznosítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó határozatlan idõtartamú korlátozás lehetõségét; vagy
c) olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettségre,
amelynek értelmében a szelektív forgalmazási rendszer
tagjai meghatározott versenytárs szállítók áruit vagy szolgáltatásait nem értékesíthetik.

5. §
E rendelet alkalmazásában
a) áru és szolgáltatás: a megállapodás szerinti árut és
szolgáltatást a Tpvt. 14. §-ának (2) bekezdése értelmében
ésszerûen helyettesítõ áru és szolgáltatás is;
b) vállalkozás, szállító, vevõ: a vertikális megállapodásban résztvevõ vállalkozás, szállító és vevõ, továbbá a vertikális megállapodásban résztvevõ vállalkozással, szállítóval
és vevõvel a Tpvt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint kapcsolatban álló vállalkozások, ahol vevõn azt a vállalkozást is
érteni kell, amely a Tpvt. 11. §-ának hatálya alá esõ megállapodás alapján más vállalkozás nevében értékesít árukat
vagy szolgáltatásokat;
c) versenytárs vállalkozás: az érintett piacon (Tpvt.
14. §) mûködõ vállalkozás vagy az a vállalkozás, amely
potenciálisan a piacra léphet;
d) versenytilalmi kötelezettség: az a kötelezettség, amelynek értelmében a vevõ nem gyárthat, vásárolhat, értékesíthet vagy viszonteladhat a megállapodás szerinti árukkal
vagy szolgáltatásokkal versenyzõ árukat vagy szolgáltatásokat, továbbá a vevõt terhelõ olyan kötelezettség, amelynek értelmében a szállítótól vagy a szállító által kijelölt
harmadik személytõl kell beszereznie a megállapodás
szerinti árukból vagy szolgáltatásokból és azok helyettesítõibõl az érintett piacon megvalósított teljes beszerzésének több mint 80%-át, elõzõ évi beszerzései alapján
számítva;
e) kizárólagos szállítási kötelezettség: az a kötelezettség,
amelynek értelmében a szállító a megállapodás tárgyát
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képezõ árut vagy szolgáltatást meghatározott felhasználás
vagy viszonteladás céljára csak egy vevõnek szállíthatja;
f) szelektív forgalmazási rendszer: az a forgalmazási
rendszer, amelyben a szállító vállalja, hogy a megállapodás
szerinti árukat vagy szolgáltatásokat — közvetlenül vagy
közvetve — csak meghatározott követelmények alapján
kiválasztott forgalmazóknak értékesíti, és amelyben ezek a
forgalmazók vállalják, hogy a szóban forgó árukat vagy
szolgáltatásokat nem-szerzõdéses forgalmazóknak nem
értékesítik;
g) szellemi tulajdonjogok: az iparjogvédelmi jogok, a
szerzõi jog és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogok;
h) know-how: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 86. §-ának (4) bekezdésében szabályozott vagyoni értékû gazdasági, mûszaki,
szervezési ismeret és tapasztalat;
i) aktív eladás: a szállító vagy általa más vevõ számára
fenntartott kizárólagos területen a vevõ által létesített lerakatból vagy fenntartott árukiadó raktárból megvalósított, valamint az e területen lévõ vevõk számára vagy a
szállítónak vagy általa más vevõnek fenntartott kizárólagos
vevõkör számára a vevõ által kezdeményezett értékesítés;
j) passzív eladás: a szállítónak vagy általa más vevõnek
fenntartott kizárólagos területen lévõ vevõk, illetve a szállítónak vagy általa más vevõnek kizárólagosan fenntartott
vevõk körében a vevõ által folytatott aktív eladási politika
hiányában a vevõhöz beérkezõ megrendelés teljesítése.

6. §
Az e rendelet alapján mentesülõ vertikális megállapodások esetében a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt.
16/A. §-a alapján megállapíthatja, hogy az adott megállapodásra a csoportos mentesülés kedvezménye a jövõre
nézve nem vonatkozik.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.
(2) A gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra
vonatkozó tilalom (Tpvt. 11. §) alól e rendelet hatálybalépését követõ egy évig mentesül az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött és az 53/1997. (III. 26.) Korm.
rendelet, az 54/1997. (III. 26.) Korm. rendelet, illetve a
246/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján mentesülõ, de
e rendelet elõírásainak meg nem felelõ megállapodás.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kizárólagos forgalmazási megállapodások egyes
csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történõ
mentesítésérõl szóló 53/1997. (III. 26.) Korm. rendelet, a
kizárólagos beszerzési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történõ mentesíté-
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sérõl szóló 54/1997. (III. 26.) Korm. rendelet, a franchisemegállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás
tilalma alól történõ mentesítésérõl szóló 246/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény végrehajtását szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 246/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-ának (2)—(4) bekezdése.
(4) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségeknek a Szerzõdés 81. cikke (3) bekezdésének a
vertikális megállapodások és összehangolt magatartások
csoportjaira történõ alkalmazásáról szóló 2790/1999/EK
bizottsági rendeletével részben összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
11/2002. (III. 26.) EüM
rendelete
az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá
egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról
Az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá
egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról szóló
2001. évi XXXIV. törvény 13. §-ának (4) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §
E rendelet hatálya valamennyi Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatóra, és ezen szolgáltató fenntartójára/tulajdonosára, valamint az OEP befogadás elbírálásában közremûködõ szervekre terjed ki.
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2. §

megyei, fõvárosi intézetéhez, amennyiben a kapacitásokat
csökkenteni, illetve szakmai összetételét változtatni kívánja.

(1) A járóbeteg-szakellátás rendelési óráinak szakmánkénti irányadó felsõ határértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A területileg illetékes megyei, fõvárosi tisztifõorvos
(a továbbiakban: tisztifõorvos) a kapacitások tartós kihasználatlanságának tényét megvizsgálja és hatósági bizonyítványt ad ki a kapacitások kihasználatlanságáról,
amennyiben
a) járóbeteg-szakellátás esetén az egy rendelési órára
jutó esetek száma az adott szakterület vonatkozásában az
elõzõ év átlagában legalább 20%-kal alacsonyabb az országos átlagnál,
b) fekvõbeteg-szakellátás esetén az ágykihasználtság az
adott szakterület vonatkozásában az elõzõ év átlagában
legalább 20%-kal alacsonyabb az országos átlagnál.

(2) Speciális járóbeteg-szakellátás csak azon ellátási területen szervezhetõ, ahol az adott szakterület általános
járóbeteg-szakellátása is biztosított.

3. §
(1) A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámainak irányadó
szakmánkénti megosztását és 10 ezer lakosra jutó szakmánkénti ágyszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Matrix kórház, matrix osztály esetében az összevont
szakfeladaton belüli arány a betegforgalom figyelembevételével határozható meg.

(3) A tisztifõorvos a (2) bekezdésben foglalt hatósági
bizonyítványt a kérelem beérkezésétõl számított 30 napon
belül adja meg.

6. §
4. §
(1) Azon feladatoknál, amelyeknél ágyszám vagy óraszám nem határozható meg, ott a finanszírozási szerzõdésben kell az ellátások végzésének feltételeit rögzíteni az
érvényes szakmai és finanszírozási jogszabályok alapján
oly módon, hogy tartalmazza
a) az egynapos sebészeti ellátások esetében a végezhetõ
beavatkozások WHO kódját és tervezett számát,
b) a kúraszerû ellátásoknál a végezhetõ eljárások
HBCS, BNO és OENO kódját, valamint a tervezett esetszámot.
(2) Dialízis kezeléseknél többletkapacitás befogadására
akkor kerülhet sor, ha
a) a megyében, fõvárosban a 100 ezer lakosra jutó kezelõhelyek száma 20% -kal alacsonyabb az országosan
100 ezer lakosra jutó kezelõhelyek számánál, és
b) a megyében, fõvárosban 1000 lakosra jutó teljesíthetõ kezelésszám is az országostól az a) pontban foglalttal
azonos eltérést mutat.

5. §
(1) A külön törvényben meghatározott kapacitások tartós kihasználatlansága esetén a fenntartó/tulajdonos kérelmet nyújt be az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ ) területileg illetékes

(1) A külön törvényben meghatározottak alapján a
fenntartó/tulajdonos szakmai véleményt kér az ÁNTSZ
területileg illetékes megyei, fõvárosi intézetétõl, amennyiben az egészségügyi szakellátási kötelezettségének mértékét csökkenteni, vagy szakmai összetételét változtatni kívánja, mivel az ellátást a hatékonyság növelésével más
módon biztosítja.
(2) Az ÁNTSZ területileg illetékes megyei/fõvárosi tisztifõorvosa szakmai véleményében az (1) bekezdésben kezdeményezett változások hatásait a lakosság szükségleteinek megfelelõ biztonságos ellátás, továbbá az ellátáshoz
való térbeni, idõbeni hozzáférés vonatkozásában is értékeli.
(3) A tisztifõorvos véleményét a kérelem beérkezésétõl
számított 30 napon belül adja meg.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a járóbeteg-szakellátás rendelési órái, valamint a
fekvõbeteg-szakellátás ágyszámai szakterületenkénti megoszlásának meghatározásáról szóló 20/2000. (VII. 7.) EüM
rendelet.
Dr. Mikola István s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. számú melléklet a 11/2002. (III. 26.) EüM rendelethez

A járóbeteg-szakellátás heti rendelési óráinak felsõ határértéke tízezer lakosra

Szakrendelés

Belgyógyászat 1 és társszakmák
Kardiológia
Gasztroenterológia
Sürgõsségi betegellátás
Aneszteziológia 2
Sebészet és társszakmák3
Traumatológia
Szülészet-nõgyógyászat
Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC4
Fül-orr-gégészet 5
Szemészet
Bõr- és nemibeteg ellátás
Ideggyógyászat és stroke rendelés
Ortopédia
Urológia, andrológia
Onkológia
Reumatológia és fizioterápia6
Pszichiátria
Addiktológia
Tüdõgyógyászat
Onkoradiológia
Laboratórium
Transzfúziológia
Képalkotó eljárások7
Rehabilitáció
Patológia
Fogászati szakellátás8
Összes szakorvosi óraszám felsõ határértéke:

*Általános szakrendelés
szakorvosi órái

28,2
8,5
3,3
7,1
1,5
15,0
9,8
15,0
14,2
10,8
14,1
8,5
10,1
5,0
6,2
4,5
15,0
9,3
2,3
7,0
0,0
14,0
1,2
32,0
4,4
5,0
14,0
266,0

Országos, regionális
és *speciális feladatot
ellátó szakrendelés
többlet szakorvosi órái

13,4
5,7
1,8
5,9
0,8
13,5
4,7
12,0
5,1
12,4
15,2
10,4
12,8
6,6
7,6
3,3
13,3
6,1
1,5
4,3
2,8
12,9
0,4
25,4
0,0
7,1
5,0
210,0

* Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. §-a és 90. §-a határozza meg.
1
Általános belgyógyászat, fertõzõ betegségek (AIDS), angiológia, haematológia, allergológia és immunológia, anyagcsere-betegségek és endokrinológia, nephrológia.
2
Ideértendõ a fájdalomambulancia is.
3
Általános sebészet, érsebészet, mellkassebészet, idegsebészet, ESWL.
4
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat, csecsemõ és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, csecsemõ- és gyermekkardiológia, gyermek-gastroenterológia,
gyermekneurológia, gyermeknõgyógyászat, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekradiológia, gyermeksebészet, gyermekszemészet, gyermek-tüdõgyógyászat.
5
Ideértendõ az audiológia, foniatria is.
6
Ideértendõ az oszteoporozis rendelés is.
7
R öntgen, ultrahang, nukleáris medicina, CT, MR I.
8
Szájsebészeti ellátás, fogszabályozás, parodontológia, gyermekfogászat, önálló fogászati rtg.
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Gondozóintézeti gondozás további szakorvosi órái:
Bõr- és nemibetegség
Onkológia
Tüdõgyógyászat
Pszichiátria
Addiktológia, drog
Összesen:
Nem szakorvosi óra:1

4,0
5,5
8,0
12,0
4,5
34,0
80,0

1
Felsõfokú végzettségû (vegyész, pszichológus, gyógytornász, logopédus stb), valamint a fizioterápián és önálló fogászati röntgenben végzett
szakasszisztensi tevékenység által irányított rendelés.

2. számú melléklet a 11/2002. (III. 26.) EüM rendelethez
A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámainak szakterületek (szakmák) szerinti
megoszlása és tízezer lakosra jutó szakmánkénti ágyszám
Szakterület (szakma)

Belgyógyászat és társszakmák1
Sebészet és társszakmák2
Traumatológia
Szülészet-nõgyógyászat
Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC3
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Bõr- és nemibeteg ellátás
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Ortopédia
Urológia
Szájsebészet
Reumatológia
Intenzív ellátás
SBO
Fertõzõ betegellátás
Tüdõgyógyászat
Onkológia és onkoradiológia (az onkoradiológia csak a
regionális feladatok ellátására vonatkozik)
Pszichiátriai (a pszichiátriai kapacitások legalább 10%-a
addiktológia) 4
Rehabilitáció
Krónikus ellátás
Ápolás

Megoszlás %-ban

Tízezer lakosra jutó
szakmánkénti ágyszám

15,8—21,8
6,7—10,2
3,8—5,3
4,4—7,4
5,2—6,8
1,8—2,6
1,3—2,3
0,7—1,2
3,0—5,0
1,0—1,5
1,2—2,4
0,0—0,7
1,9—2,7
1,1—1,8
0,0—1,5
1,3—2,0
2,8—5,3

15,2
7,3
3,6
5,3
5,4
1,8
1,7
0,8
3,4
1,0
1,5
0,2
1,6
1,3
0,2
1,2
3,0

0,0—5,5

1,7

3,6—9,6
12,3—18,1
5,5—10,5
0,0—4,3

4,2
11,5
5,8
1,4

1
Belgyógyászat, kardiológia, angiológa, haematológia, allergológia és immunológia, anyagcsere-betegségek és endokrinológia, gastroenterológia,
nephrológia, geriátria.
2
Sebészet, szívsebészet, tüdõ-mellkassebészet, érsebészet és idegsebészet.
3
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat, csecsemõ és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, csecsemõ- és gyermekkardiológia, gyermek-gastroenterológia,
gyermekneurológia, gyermeknõgyógyászat, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekradiológia, gyermeksebészet, gyermekszemészet, gyermek-tüdõgyógyászat.
4
Elmerehabilitáció és chronikus ágyak nélkül.
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Az igazságügy-miniszter
3/2002. (III. 26.) IM
rendelete
a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) alapításáról és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet alapító okiratának módosításáról
A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a 3. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt jogkörben — az 1. § és a 2. §
tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következõket rendelem el:
1. §
A fiatalkorú férfi fogvatartottak elõzetes letartóztatásával, valamint szabadságvesztésével összefüggõ büntetésvégrehajtási feladatok regionális ellátására megalapítom a
Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetét
(Szirmabesenyõ). Az alapító okiratot e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.

2. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnek a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.)
IM rendelettel kiadott alapító okiratát e rendelet 2. számú
melléklete szerint módosítom.
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1. számú melléklet
a 3/2002. (III. 26.) IM rendelethez
Alapító okirat
melyet a Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyõ) mint költségvetési szerv alapításáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben — figyelemmel a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakra — a következõk szerint ad ki:
1. A költségvetési szerv neve: Fiatalkorúak R egionális
Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyõ).
2. A Fiatalkorúak R egionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyõ) az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése
szerint költségvetési szerv, jogi személy.
3. Székhelye: 3711 Szirmabesenyõ, Miskolci út 3.
4. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése
— a Borsod-Abaúj-Z emplén megyében, Hajdú-Bihar
megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Heves
megyében lakó fiatalkorú férfi fogvatartottak szabadságvesztésével, valamint
— a Borsod-Abaúj-Z emplén megyében eljáró bíróságok rendelkezése alapján fogvatartott fiatalkorú férfiak
elõzetes letartóztatásával
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
5. A Fiatalkorúak R egionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) szakágazati besorolása: 7523.
6. A) Felügyeleti szerve: Igazságügyi Minisztérium,
1055 Budapest, V., Kossuth tér 4.

3. §
Ez a rendelet 2002. március 27-én lép hatályba.

7. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának képviseletében
— a pénzügyminiszterrel egyetértésben — az igazságügy-miniszter.

4. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a büntetésvégrehajtási intézetek kijelölésérõl szóló 21/1994.
(XII. 30.) IM rendelet melléklete a következõ ponttal egészül ki:
(Büntés-végrehajtási Intézetek)
,,32. Fiatalkorúak Regionális
Intézete (Szirmabesenyõ).’’

Büntetés-végrehajtási

Dr. Dávid Ibolya s. k.,
igazságügy-miniszter

B) Szakfelügyeletet ellátó szerve: Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága,
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.

8. A Fiatalkorúak R egionális Büntetés-végrehajtási
Intézetét (Szirmabesenyõ) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kinevezett igazgató vezeti és képviseli.
9. A Fiatalkorúak R egionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) szervezeti és mûködési rendjét,
belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza
meg. Az SZMSZ-t az igazgató az alapító okirat nyilvántartásba történõ bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.
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10. A Fiatalkorúak R egionális Intézete (Szirmabesenyõ) vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. A Fiatalkorúak R egionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett részjogkörrel rendelkezõ, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek egyes
— a felügyeleti szerv által meghatározott — pénzügyigazdasági feladatait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet látja el.
12. A Fiatalkorúak R egionális Büntetés-végrehajtási
Intézete (Szirmabesenyõ) megszüntetése esetén az alapító
jogutódot jelöl ki.
2. számú melléklet
a 3/2002. (III. 26.) IM rendelethez
Alapító okirat módosítása
A Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnek

2002/39. szám

a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelettel
kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) bekezdése és a
90. §-ának (2) bekezdése alapján — a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következõk szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,6. A Borsod-Abaúj-Z emplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szakágazati besorolása: 7523.’’
2. Az alapító okirat 7. pontjának A) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,A) Felügyeleti szerve: Igazságügyi Minisztérium,
1055 Budapest V., Kossuth tér 4.’’
3. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,12. A Borsod-Abaúj-Z emplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.’’

A környezetvédelmi miniszter
10/2002. (III. 26.) KöM
rendelete
a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) A hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet (a továbbiakban: R endelet) 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,b) egy vagy több, nagyon mérgezõnek besorolt 1 anyag összkoncentrációja2 (R 26-tal, R 27-tel, R 28-cal jellemezve) ≥ 0,1%,’’
(2) A R endelet 1. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,c) egy vagy több, mérgezõnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 23-mal, R 24-gyel, R 25-tel jellemezve) ≥ 3%,’’
(3) A R endelet 1. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,d) egy vagy több, ártalmasnak besorolt anyag összkoncentrációja (R 20-szal, R 21-gyel, R 22-vel jellemezve) ≥ 25%,’’

2. §
A R endelet 1. számú mellékletének A) pontjában levõ Alaplistában
a) a ,,01 ásványok kutatásából, bányászatából, kõfejtésbõl, fizikai és kémiai kezelésbõl származó hulladékok’’ fõcsoporton belül
a
,,01 05 04 víznyerõ kutak fúrásának iszapja és hulladékai’’ szövegrész helyébe a
,,01 05 04 édesvíz diszperziós közegû fúrási iszapok és hulladékok’’ szövegrész lép,
1
Az R . mondatok értelmezését a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet tartalmazza. A veszélyes anyagok minõsítésére vonatkozó információk az ETTSZ-tõl szerezhetõk
be a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben foglaltak szerint.
2
Tömegszázalékban, gázok esetén térfogatszázalékban kifejezve.
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b) a ,,06 szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok’’ fõcsoporton belül
ba) a ,,06 01 03*
,,06 01 03*

folsav (hidrogén-fluorid)’’ szövegrész helyébe a
folysav (hidrogén-fluorid)’’ szövegrész lép,

bb) a ,,06 08 02
,,06 08 02*

klór-szilánokat tartalmazó hulladékok’’ szövegrész helyébe a
veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok’’ szövegrész lép,

c) a ,,07 szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok’’ fõcsoporton belül
a

,,07 02 16
,,07 02 16*

szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok’’ szövegrész helyébe a
veszélyes szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok’’ szövegrész lép,

d) a ,,10 termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok’’ fõcsoporton belül
da) a ,,10 03
,,10 03

alumínium olvadék elektrolízisébõl származó hulladékok’’ szövegrész helyébe a
alumínium elektrolízisébõl és termikus kohászatából származó hulladékok’’ szövegrész lép,

db) a ,,10 03 09*
,,10 03 09*

másodlagos termelésbõl származó kohósalak (fémsalak)’’ szövegrész helyébe a
másodlagos termelésbõl származó salak (feketesalak)’’ szövegrész lép,

dc) a ,,10 03 15*

gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat
fejlesztenek’’ szövegrész helyébe a
vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztõ fölözékek és salakok’’
szövegrész lép,

,,10 03 15*
dd) a ,,10 03 16
,,10 03 16

gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a 10 03 15-tõl’’ szövegrész helyébe a
fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-tõl’’ szövegrész lép,

de) a ,,10 03 29*

sósalak és fekete kohósalak (fémsalak) kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
hulladékok’’ szövegrész helyébe a
sósalak és feketesalak kezelésébõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok’’
szövegrész lép,

,,10 03 29*
df) a ,,10 03 30
,,10 03 30
dg) a ,,10 05 10*
,,10 05 10*
dh) a ,,10 05 11
,,10 05 11

sósalak és fekete kohósalak (fémsalak) kezelésébõl származó hulladékok, amelyek különböznek
a 10 03 29-tõl’’ szövegrész helyébe a
sósalak és feketesalak kezelésébõl származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-tõl’’
szövegrész lép,
kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes
mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek’’ szövegrész helyébe a
vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztõ fölözékek és salakok’’
szövegrész lép,
kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a 10 05 10-tõl’’
szövegrész helyébe a
fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-tõl’’ szövegrész lép,

e) a ,,17 építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekrõl kitermelt földet is)’’ fõcsoporton belül
a

,,17 06 05
,,17 06 05*

azbesztet tartalmazó építõanyagok’’ szövegrész helyébe a
azbesztet tartalmazó építõanyagok’’ szövegrész lép,

f) a ,,19 kóddal jelölt hulladékkezelõ létesítményekbõl, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelõ szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok’’ fõcsoporton belül
a

,,19 08 09*
,,19 08 09

olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredõ zsír-olaj keverék’’szövegrész helyébe a
olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredõ zsír-olaj keverék’’ szövegrész lép,

g) a ,,20 kóddal jelölt települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és
intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyûjtött hulladékokat is’’ fõcsoporton belül
a

,,20 01 26*
,,20 01 26*

étolaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-tõl’’ szövegrész helyébe a
olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-tõl’’ szövegrész lép.
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3. §

A R endelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
szöveg lép:
,,(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következõ jogszabályaival összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz: a Bizottság 2000/532/EK határozata a
hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikke
a) pontja szerinti hulladékjegyzékrõl szóló 94/3/EK határozat és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése szerinti veszélyes
hulladék listáról szóló 94/904/EK határozat felváltására,
valamint az azt a hulladékjegyzék tekintetében módosító
2001/118EK és 2001/119/EK bizottsági és 2001/573/EK
tanácsi határozatok.’’
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dr. Hirtling Ibolyát,
Koblenczné dr. Kocsis Noémi Andreát,
dr. Madarász Istvánt,
dr. Mártonyi Krisztinát,
dr. Molnár Istvánnét,
Szabó Sándorné dr.-t és
dr. Turcsányi Bernadettet
2002. április 1. napjától határozatlan idõtartamra,
Gálné dr. Mátyus Zsuzsa Máriát és
dr. Szabó Évát
a 2002. április 1. napjától 2005. március 31. napjáig
terjedõ idõtartamra
bíróvá kinevezem.
Budapest, 2002. március 20.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

4. §
KEH ügyszám: IV—1/0950—0/2002.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,
környezetvédelmi miniszter

A Kormány határozatai
III. rész

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
18/2002. (III. 26.) KE
határozata
bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére
rokkantsági nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Csillám Máriát
2002. szeptember 15-i hatállyal,
nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Fábián Erik Istvánt
2002. december 31-i hatállyal
bírói tisztségébõl felmentem;

A Kormány
1026/2002. (III. 26.) Korm.
határozata
a kormányzati elektronikus aláírási rendszer
kiépítésével összefüggõ egyes feladatokról
és a kormányzati hitelesítés-szolgáltató felállításáról

A Kormány a kormányzati elektronikus aláírási rendszer és ennek részeként a kormányzati szolgáltató felállítása érdekében az alábbi feladatok teljesítését határozza el:
1. Ki kell dolgozni a közigazgatás központi elektronikus aláírási infrastruktúrájának (a kormányzati elektronikus aláírási rendszernek, röviden: KEAR) részét képezõ
felhasználói rendszerekre, illetve az általuk használt elektronikus aláírási termékekre vonatkozó biztonsági,
funkcionális és technológiai követelményeket, valamint a
felhasználói kör (humán infrastruktúra) fejlesztését szolgáló felkészítõ anyagokat.
Felelõs: informatikai kormánybiztos
Határidõ: 2002. május 31.
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2. Ki kell dolgozni a KEAR részét képezõ minõsített
kormányzati szolgáltató megvalósítási tervét, szervezeti
kereteit, mûködési és szolgáltatási szabályzatait. El kell
indítani a fokozott biztonságú hitelesítés-szolgáltatást a
kormányzati felhasználói rendszerek számára. A szolgáltató felállításáért felelõs Belügyminisztérium gondoskodik a
minõsített szolgáltatás elõfeltételeirõl és a minõsítési eljárás kezdeményezésérõl. A szolgáltató felállításával kapcsolatos 2002. évre esedékes költségeket a kétéves költségvetési törvény X. Miniszterelnökség fejezet, 9. cím, 3. alcím
,,informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat’’ keretébõl kell fedezni, a minõsítetté
válás és a mûködtetés további 2003. évi költségeit a BM
költségvetésében kell tervezni.
Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: a fokozott biztonságú hitelesítés-szolgáltatás
elindításának tekintetében:
2002. szeptember 30.
a minõsített szolgáltatás tekintetében:
2003. március 31.
3. Meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e a kifejezetten
nemzetbiztonsági feladatok ellátásához felhasznált elektronikus aláírások tekintetében a KEAR részét képezõ, de
a központi kormányzati szolgáltatótól elkülönült szervezet
felállítására.
Felelõs:

informatikai kormánybiztos
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító tárca nélküli miniszter
Határidõ: 2002. május 31.
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1027/2002. (III. 26.) Korm.
határozata
a gazdasági miniszter kormányzati felelõsségi körébe
tartozó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról
A Kormány
1. elfogadta a gazdasági miniszter kormányzati felelõsségi körébe tartozó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló elõterjesztést;
2. felhatalmazza a gazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott Közalapítvány alapító okiratának módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az alapító képviseletében eljárjon;
Felelõs: gazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
3. megbízza a gazdasági minisztert, hogy a bírósági nyilvántartásba vételt követõen az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány módosított alapító okiratának a Magyar
Közlönyben történõ közzétételérõl gondoskodjon.
Felelõs:

gazdasági miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a jogerõs bírósági nyilvántartásba vételt
követõen

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

4. Az elektronikus dokumentumok közigazgatáson belüli és ezzel összefüggésben egyes hatósági eljárásokban
való használatára vonatkozó, valamint az elektronikus
ügyintézésre vonatkozó jogszabályokat elõ kell készíteni.
A jogi szabályozásnak biztosítania kell az elektronikus
aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerinti minõsített
elektronikus aláírással és minõsített idõbélyegzõvel ellátott
elektronikus dokumentumok teljes körû elfogadását.
Felelõs:

Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
informatikai kormánybiztos
érintett miniszterek
Határidõ: folyamatos

5. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba, egyidejûleg az elektronikus aláírásról szóló törvény szabályozási
alapelveirõl és az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedésekrõl szóló 1075/2000. (IX. 13.) Korm. határozat 1—8. és
10—11. pontja hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1028/2002. (III. 26.) Korm.
határozata
a Vértesi Erõmû Rt. retrofit programja
és ezen belül az Oroszlányi Erõmûvében megvalósítandó
kéntelenítõ beruházásához kapcsolódó állami
kezességvállalásról
1. a) A Kormány — az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdésének és 42. §-ának,
illetve a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 36. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján — a 20,1 Mrd Ft
összköltségû Vértesi Erõmû Rt. retrofit programja és ezen
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belül az Oroszlányi Erõmûvében megvalósítandó kéntelenítõ beruházáshoz a Vértesi Erõmû Rt. által felveendõ
10.311 M Ft hitelre készfizetõ kezességet vállal.
b) A kezesség a hitel és járulékos költségeinek visszafizetésére vonatkozik.
c) A Kormány — a Magyar Köztársaság 2001. és 2002.
évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 43. §
(2) bekezdésének alapján — a részvénytársaság pénzügyi
helyzetére tekintettel a kezességvállalási díjat elengedi.
d) A hitelfelvételnél a kezességvállalás feltétele az,
hogy a Vértesi Erõmû Rt. legalább négy hitelintézet hitelajánlatait megversenyeztesse.
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: 2002. április 30.
A Kormány
2. felhívja a pénzügyminisztert és a gazdasági minisztert, hogy az Oroszlányi Erõmû villamosenergia-termelésének értékesítésekor érvényesíthetõ ár és a 2002. évi árszintû — a hitel visszafizetésre és a 2014-ben felmerülõ
bezárási költségekre fedezetet nyújtó — 14,37 Ft/kWh ár
közötti különbségnek a finanszírozására a villamos energia
belsõ piacának közös szabályairól szóló 96/92/EK irányelv
és a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma
alóli mentességek egységes rendjérõl szóló 163/2001.
(IX. 14.) Korm. rendelet elõírásainak figyelembevételével
— beleértve a tõkeemelés lehetõségének megvizsgálását is —
tegyenek javaslatot;
pénzügyminiszter
gazdasági miniszter
Határidõ: 2002. november 30.
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A Kormány
1029/2002. (III. 26.) Korm.
határozata
a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
A Kormány
1. megtárgyalta és elfogadta a 2314/1997. (X. 8.) Korm.
határozattal létrehozott Magyar Mozgókép Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról szóló elõterjesztést,
2. felhatalmazza a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy a módosítás bírósági nyilvántartásba vétele
iránti eljárásban a Kormány mint az alapítók egyike
nevében és képviseletében eljárjon, ezt követõen pedig
gondoskodjon a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratnak a Magyar Közlönyben történõ
közzétételérõl.
Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
Határidõ: a módosítás bírósági nyilvántartásba vételét
követõen azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Felelõs:

3. felhívja az érintetteket, hogy vizsgálják meg a beruházásnak a Villamos Energiaipari Foglalkoztatási Alapból
történõ támogatásának lehetõségét;
Felelõs:

pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: 2002. április 15.
4. felhívja a környezetvédelmi minisztert, hogy vizsgálja
meg a környezetvédelmi beruházáshoz nyújtandó a
Környezetvédelmi Alap Célelõirányzatból finanszírozandó kamattámogatás lehetõségét.
Felelõs: környezetvédelmi miniszter
Határidõ: 2002. április 15.

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
15/2002. (III. 26.) ME
határozata
helyettes államtitkári juttatások biztosításáról
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. törvény 52. §-a alapján
Jobbágy Dénes, az Államháztartási Hivatal elnökhelyettese részére — 2002. február 15-i hatállyal, e megbízatása
idõtartamára —
a helyettes államtitkári juttatások teljes körét biztosítom.

Orbán Viktor s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
közl emén ye
a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján
nem szereplõ külföldi pénznemek USA dollárra
átszámított árfolyamairól
A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény — az 1997. évi CV. törvény
39. §-ával megállapított — 82. §-a (1) bekezdése alapján az
alábbiakban teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank hivatalos
deviza árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek
USA dollárra átszámított árfolyamát:
Ország

Pénznem

Afganisztán
Albánia
Algéria
Amerikai Virgin-szigetek
Andorra
Angola
Antigua
Argentína
Aruba
Azerbajdzsán
Azori-szigetek
Bahama-szigetek
Bahrein
Baleár-szigetek
Banglades
Barbados
Belize
Belorusszia
Benin
Bermuda
Bhutan
Bissau-Guinea
Bolívia
Bosznia Herzegovina
Botswana
Brazília
Brit Virgin-szigetek
Brunei
Bulgária
Burkina Faso
Burma
Chile
Ciprus
Comore-szigetek
Costa-Rica
Csád
Dél-afrikai Köztársaság
Dél-Korea
Dominika

afghani
lek
dinár
amerikai dollár
euró
kwanza
karibi dollár
peso
florin
manat
euró
bahamai dollár
bahreini dinár
euró
taka
barbadosi dollár
belizei dollár
rubel
CFA frank
bermudai dollár
ngultrum
CFA frank
boliviano
márka
pula
real
amerikai dollár
brunei dollár
leva
CFA frank
kyat
chilei peso
ciprusi font
comorei frank
colon
CFA frank
rand
won
kelet-karibi dollár

1 USA dollár =

4750.0000
141.1350
78.3701
1.0000
1.1413
35.9505
2.7000
2,2500
1.7900
4822.0000
1,1413
1.0000
0.3770
1.1413
57.2500
1.9900
1.9700
1682.0000
748.6400
1.0000
48.7500
748.6400
6.9995
2.2636
6.9759
2.3490
1.0000
1.8213
2.2242
748.6400
6.7849
660.0500
0.6563
559.5950
347.9100
748.6400
11.6795
1314.4500
2.7000
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Ország

Pénznem

Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Egyenlítõi Guinea
Egyesült Arab Emirátusok
Egyiptom
El Salvador
Elefántcsontpart
Ecuador
Etiópia
Észak-Korea
Észtország
Falkland-szigetek
Feröer-szigetek
Fidzsi-szigetek
Francia
Csendes-óceáni szigetek
Francia Guyana
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltár
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guyana
Guinea
Haiti
Holland Antillák
Honduras
Hongkong
Horvátország
India
Indonézia
Irak
Irán
Izland
Izrael
Jamaica
Jemen
Jordánia
Jugoszlávia
Kajmán-szigetek
Kambodzsa
Kamerun
Kanári-szigetek
Katar
Kazahsztán
Kenya
Kiribati
Kína
Kolumbia
Kongó
Kongói Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kuba
Laosz
Lesotho

dominikai peso
dzsibuti frank
CFA frank
dirham
egyiptomi font
colon
CFA frank
US-dollár
etiópiai birr
won
észt korona
falklandi font
dán korona
fidzsi dollár
CFP frank
euró
peso
CFA frank
dalasi
cedi
gibraltári font
kelet-karibi dollár
dán korona
euró
amerikai dollár
quetzal
guyanai dollár
guineai frank
gourde
a.gulden
lempira
hongkongi dollár
kuna
indiai rúpia
rúpia
iraki dinár
rial
izlandi korona
shekel
jamaicai dollár
rial
jordániai dinár
új jugoszláv dinár
kajmán dollár
riel
CFA frank
euró
katari rijál
tenge
kenyai shilling
ausztráliai dollár
renminbi jüan
kolumbiai peso
CFA frank
kongói frank
CFA frank
kubai peso
új kip
maluti

1 USA dollár =

17.2000
170.0000
748.6400
3.6730
4.6325
8.7470
748.6400
1.0000
8.3600
2.2000
17.8666
0.7030
8.4825
2.2564
135.6590
1.1413
51.0000
748.6400
17.9000
7635.0000
0.7030
2.7000
8.4825
1.1413
1.0000
7.8972
180.5000
1978.0000
27.2500
1.7800
16.1000
7.7997
8.4461
48.7500
10015.0000
1625.0000
1750.0000
100.3100
4.6925
47.4000
173.3600
0.7090
68.2393
0.8200
3835.0000
748.6400
1.1413
3.6410
152.2150
78.0000
1.9150
8.2771
2283.3300
748.6400
341.2500
748.6400
21.0000
7600.0000
11.6795
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Ország

Pénznem

1 USA dollár =

Lettország
Libanon
Libéria
Liechtenstein
Litvánia
Líbia
Madagaszkár
Madeira
Makaó
Macedónia
Malajzia
Malawi
Maldív-szigetek
Mali
Marokkó
Martinique
Mauritius
Mauritánia
Málta
Mexikó
Moldávia
Monaco
Mongólia
Montserrat
Mozambik
Namíbia
Nauru
Nepál
Niger
Nigéria
Nicaragua
Nyugat-Szamoa
Omán
Oroszország
Örményország
Pakisztán
Panama
Pápua Új-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn-sziget
Puerto Rico
Réunion
Románia
Ruanda
Salamon-szigetek
San Marino
Sao Tome-sziget
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Spanyol Kikötõk
Észak Afrikában
Sri-Lanka
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szingapúr
Szíria
Szlovénia
Szomália

lat
0.6339
libanoni font
1514.2500
liberiai dollár
1.0000
svájci frank
1.6789
litas
3.9401
líbiai dinár
1.3224
madagaszkári frank 6500.0000
euró
1.1413
pataca
8.0330
dinár
69.2850
ringgit
3.8000
malawi kwacha
72.4200
rufiyaa
11.7700
CFA frank
748.6400
dirham
11.6489
euró
1.1413
mauritiusi rúpia
30.3400
uguiya
275.5000
máltai líra
0.4565
mexikói peso
9.0720
moldvai lej
13.4900
euró
1.1413
tugrik
1104.0000
kelet-karibi dollár
2.7000
metical
23079.0000
namíbiai dollár
11.6795
austráliai dollár
1.9150
nepáli rúpia
77.3690
CFA frank
748.6400
naira
117.8500
új cordoba
13.9600
tala
3.5211
ománi rial
0.3850
rubel
31.0700
dram
568.6800
rúpia
60.1350
balboa
1.0000
kina
3.6841
guarani
4870.0000
új sol
3.4538
angol font
0.7030
amerikai dollár
1.0000
euró
1.1413
lej
32690.0000
ruandai frank
456.5000
salamon-szigeteki dollár 6.1538
euró
1.1413
dobra
9019.7000
seychelles-i rúpia
5.6180
leone
2090.7000
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Ország

Pénznem

Szt. Ilona
Szt. Kristóf
Szt. Lucia
Szt. Péter
Szt. Vencel
Szudán
Szurinam
Szváziföld
Thaiföld
Tajvan
Tanzánia
Togo
Tonga-szigetek
Törökország
Trinidad és Tobago

angol font
0.7030
kelet-karibi dollár
2.7000
kelet-karibi dollár
2.7000
euró
1.1413
kelet-karibi dollár
2.7000
dinár
258.7000
szurinami gulden
2178.5000
lilangeni
11.6795
baht
43.3500
tajvani dollár
34.9350
tanzániai shilling
961.0000
CFA frank
748.6400
paanga
1.9150
török líra
1367000.0000
trinidad
és tobagói dollár
6.1100
tunéziai dinár
1.4820
amerikai dollár
1.0000
austráliai dollár
1.9150
új shilling
1768.5000
új-zélandi dollár
2.3318
hryvna
5.3220
uruguay-i peso
15.0950
vatu
143.9000
euró
1.1413
dong
15149.0000
kwacha
4590.0000
zimbabwei dollár
55.4500
zöld-foki escudo
119.8000

Tunézia
Turks- és Caicos-szigetek
Tuvalu
Uganda
Új-Zéland
Ukrajna
Uruguay
Vanuatu
Vatikán
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Zöld-foki-szigetek

1 USA dollár =

Magyar Nemzeti Bank

A Mezõ Ferenc Közalapítvány
Alapító Okirata*
(Egységes szerkezetbe foglalva
a 2001. augusztus 2-i módosításokkal)
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a szerint, valamint a
sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényben foglalt rendelkezések végrehajtására, állami közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából, az alábbiakban részletezett
közalapítvány
létrehozását határozza el az alábbi feltételek szerint:

euró
sri lanka-i rúpia
szaúdi rial
CFA frank
szingapúri dollár
szíriai font
tolar
szomáli shilling

1.1413
94.4800
3.7503
748.6400
1.8213
51.3000
254.8450
2620.0000

1. A közalapítvány neve
Mezõ Ferenc Közalapítvány.
* A közalapítvány képviseletében történt változás a Fõvárosi Bíróság
által a 11.Pk.60961/96/12. számú végzéssel nyilvántartásba véve, és a
módosított Alapító Okirat a 11.Pk.60961/96/12/1. számú végzéssel tudomásul véve 2001. október 17-én.
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2. A közalapítvány székhelye
1054 Budapest, Hold u. 1.
3. A közalapítvány idõtartama
A közalapítvány határozatlan idõre jön létre.
4. A közalapítvány célja
4.1. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény
70. §-ának (6) bekezdése alapján a nyugdíjas olimpiai és
világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a
kimagasló sporteredmények elérésében közremûködõ
nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése, támogatása.
4.2. A közalapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a volt élsportolók
életkörülményeit, nyilvántartást vezet a támogatásra jogosultakról, rendszeres, illetve eseti támogatásban részesíti a
rászorulókat.
4.3. A közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A közalapítvány országgyûlési képviselõi, illetve megyei, fõvárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem
állíthat és nem támogathat.
4.4. A közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) 2. és c) 14. pontja szerinti
közhasznú tevékenységet folytat.
5. A közalapítvány vagyona
5.1. Az Alapító a közalapítvány induló vagyonaként
(a továbbiakban: törzsvagyon) a közalapítvány számlájára
egy összegben átad tízmillió forintot. Az Alapító a folyamatos mûködés biztosítására a közalapítványt az éves költségvetésébõl ötmillió forint összegû éves költségvetési támogatásban részesíti.
5.2. A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy
külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.
A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a kuratórium dönt.
5.3. A konvertibilis devizában, valutában történõ befizetések devizaszámlán helyezendõk el, s a devizajogszabályokban foglaltaknak megfelelõen használhatók fel.
6. A közalapítvány gazdálkodása
6.1. A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium — az Alapító Okiratban foglalt szabályoknak
megfelelõen — dönt.
6.2. A közalapítvány törzsvagyonából a közalapítványi
célokra az alapítás évében a törzsvagyon 20%-a, azt követõen pedig a törzsvagyon mindenkori hozadéka, illetve a
közalapítványhoz érkezett felajánlás, valamint a költségvetési támogatás használható fel.
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6.3. A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és
bevételei ismeretében évente dönt a közalapítványi feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszköz mértékérõl, felosztásuk módjáról.
6.4. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem
végez. A törzsvagyon, illetve az átmenetileg szabad pénzeszköz kizárólag államilag garantált értékpapírokba fektethetõ, a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján.
6.5. A kuratórium a közalapítvány mûködésérõl és gazdálkodásáról évente az Alapítónak köteles beszámolni. A
kuratórium az éves gazdálkodásának legfontosabb adatait
nyilvánosságra hozni köteles.
6.6. A döntések végrehajtásáról a kuratórium titkára
gondoskodik.
6.7. A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
A közalapítvány befektetési tevékenységet nem végez.
7. A közalapítvány szervezete
7.1. A közalapítvány kezelõ szerve a 9 tagú kuratórium.
7.2. A kuratórium tagjait az ifjúsági és sportminiszter
javaslatára a Kormány kéri fel. A kuratórium tagjainak
megbízatása 5 évre szól. A kuratórium tagjai ismételten is
megbízhatók.
7.3. A kuratórium tagjai:
dr. Tóth Gézáné vívó, olimpiai bajnok
Hollósi Katalin kajakozó, világbajnok
Gábor Tamás vívó, olimpiai bajnok
Hidegkúti Nándor labdarúgó, olimpiai bajnok
Lemhényi Dezsõ vízilabda mesteredzõ, olimpiai bajnok
dr. Magyar Zoltán tornász, olimpiai bajnok
Németh Ferenc öttusázó, olimpiai bajnok
Mizsér Attila öttusázó, olimpiai bajnokcsapat tagja
Zsivótzky Gyula kalapácsvetõ, olimpiai bajnok
7.4. A kuratóriumi tagság megszûnik:
— a megbízás lejártával,
— a tag halálával,
— lemondással,
— az Alapító általi visszahívással,
— a közalapítvány megszûnésével.
7.5. A kuratórium tagjai a közalapítványnál végzett tevékenységükkel kapcsolatban felmerült igazolt költségeik
megtérítésére jogosultak.
7.6. A kuratórium elnöke: L emhényi Dezsõ. A kuratórium alelnöke: Zsivótzky Gyula.
A közalapítványt a kuratórium elnöke és alelnöke képviseli. Akadályoztatásuk esetén a közalapítvány képviseletében Gábor Tamás kuratóriumi tag jár el. A bankszámla
feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseletre jogosult személy együttes aláírása szükséges.
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7.7. A közalapítvány folyamatos mûködésének biztosítására a kuratórium a munkáját segítõ, ügyintézõ titkárt bíz
meg. A mûködéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása
érdekében a kuratórium külsõ szakértõt alkalmazhat.
7.8. A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 8—9. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
szabályokon túl a kuratóriumnak nem lehet tagja olyan
állami vezetõ, aki a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról és felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kátjátv.) személyi hatálya alá tartozik.
8. A kuratórium mûködése
8.1. A kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. A kuratórium üléseit az elnök,
akadályoztatása esetén a kuratórium titkára írásban hívja
össze hétnapos (kivételesen háromnapos) idõköz megtartásával, a napirend megjelölésével.
A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a
képviseleti joggal felruházott kuratóriumi tag vezeti.
8.2. A kuratórium határozatképes, ha azon a kuratórium tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 8 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. Az így megismételt
ülés legalább három tag jelenléte esetén határozatképes.
8.3. R endkívüli ülést kell összehívni, ha azt 3 kuratóriumi tag írásban kéri. Az ülést az indítványtól számított
8 napon belül kell összehívni.
8.4. A kuratórium döntéseit egyszerû szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozza. A kuratórium a tagjai kétharmadának szavazatával határoz a Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: SZ MSZ ) elfogadása, illetve módosítása során.
A kuratórium minden tagjának egy szavazata van, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
8.5. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
— az SZ MSZ és egyéb belsõ szabályzatok megállapítása és módosítása,
— a közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása,
— döntés az alapítványi támogatásokról,
— a kuratórium titkárának kinevezése és felmentése,
— a közalapítvány közhasznúsági jelentésének elfogadása.
8.6. A közalapítvány gazdálkodásának, mûködésének,
szervezetének és képviseletének részletes szabályait a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban kell meghatározni.
Az SZ MSZ nem lehet ellentétes az Alapító Okiratban
foglaltakkal.
8.7. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium
üléseire meg kell hívni a felügyelõ bizottság elnökét, aki az
ülésen tanácskozási joggal vesz részt.
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8.8. A kuratórium üléseirõl emlékeztetõt kell készíteni.
Az emlékeztetõben rögzíteni kell a meghozott döntések
tartalmát, idõpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzõk számarányát. Amennyiben a döntés nem
titkos, rögzíteni kell a támogató és ellenzõ kuratóriumi
tagok személyét is.
8.9. A kuratórium döntéseit az érintettekkel a döntést
követõ tíz napon belül írásban kell közölni.
A kuratórium külön szótöbbséggel dönt határozatainak
nyilvánosságra hozataláról. A határozat nyilvánosságra
hozatala az Ifjúsági és Sport Értesítõben történik.
8.10. A közalapítvány mûködésével kapcsolatban keletkezett iratokba a hatályos jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével elõzetes — a kívánt betekintést megelõzõ öt munkanappal korábban megküldött — írásos bejelentés alapján bárki betekinthet.
A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait — beszámoló formájában — a sajtóban nyilvánosságra hozza.
A közalapítvány szolgáltatásai igénybevételének módja
a támogatások elnyerése iránti kérelem benyújtása. A szolgáltatások igénybevétele nyilvános.
8.11. A kuratórium a közalapítvány tevékenységérõl
szóló éves beszámolót köteles a tárgyévet követõ év március 31-éig jóváhagyni és a 8.10. alpontban rögzítettnek
megfelelõen nyilvánosságra hozni.
9. A felügyelõ bizottság
9.1. Az Alapító a közalapítvány kezelõ szervének ellenõrzésére háromtagú felügyelõ bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hoz létre.
9.2. A bizottság tagjait az Országgyûlés Ifjúsági és
Sportbizottsága választja meg. A bizottság megbízatása
5 évre szól. A tagok ismételten is megbízhatók.
9.3. A bizottság tagjai:
dr. Bleuer István,
Dömötör Zoltán,
dr. Zalay István.
A bizottság az elsõ ülésén tagjai közül elnököt választ.
9.4. A bizottsági tagság megszûnik:
— a tag halálával,
— a megbízás lejártával,
— lemondással,
— a közalapítvány megszûnésével.
9.5. A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 8—9. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokon túl, a bizottságnak nem lehet tagja olyan állami vezetõ,
aki a Kátjátv. személyi hatálya alá tartozik.
9.6. A bizottság tagjai költségtérítésben részesülhetnek.
9.7. A bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
A bizottság határozatképes, ha tagjai közül két fõ jelen van.
Döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.
A bizottság minden tagjának egy szavazata van, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
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9.8. A bizottság feladata a közalapítvány mûködésének
és gazdálkodásának ellenõrzése. Ennek során a tisztségviselõktõl jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
9.9. A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a
kuratórium ülésein.
A bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy a kuratórium mûködése során olyan jogszabálysértés
vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértõ
esemény történt, amelynek a megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium
döntését teszi szükségessé, valamint a tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény merül fel.
A kuratórium elnöke ilyen esetben 30 napon belül köteles a kuratórium ülését összehívni.
A bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány
céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja, illetve ha erre
az Alapító felkéri.
A célvizsgálatba külsõ szakértõk is bevonhatók.
9.10. A bizottság a közalapítvány mûködését érintõ tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer
beszámol az Alapítónak.
10. Z áró rendelkezések
10.1. A közalapítvány — céljai megvalósítása érdekében — együttmûködik a hasonló közfeladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.
10.2. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetõleg a közalapítvány tevékenységére
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
10.3. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét
és célszerûségét az Állami Számvevõszék ellenõrzi.
10.4. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel
jön létre.
10.5. A közalapítvány Alapító Okiratát hivatalos lapban közzé kell tenni.
10.6. Ha a közalapítvány a Ptk. 74/G. §-ának (9) bekezdése alapján megszûnik, az Alapítóra visszaszálló alapítványi vagyont a közalapítvány céljaihoz hasonló célokra kell
fordítani, és errõl a nyilvánosságot is megfelelõen tájékoztatni kell.
10.7. Jelen Alapító Okirat az 1996. szeptember 20-án
kelt Alapító Okiratnak az idõközben végrehajtott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos példánya.
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A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
Alapító Okirata*
(Egységes szerkezetbe foglalva
a 2001. augusztus 2-i módosításokkal)
I. Alapító
A Magyar Köztársaság Kormánya
II. A Közalapítvány neve
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
Rövidített név: SKA
III. A Közalapítvány székhelye
1061 Budapest, Paulay Ede utca 45.
IV. A Közalapítvány célja, közhasznú tevékenysége és jogállása
1. A Közalapítvány az alábbi közfeladatokat látja el a
sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény alapján:
a) a gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlásnevelés támogatása,
b) a fogyatékosok sportjának támogatása,
c) az egészséges életmód és a szabadidõsport feltételei
megteremtésének és fejlesztésének elõsegítése,
d) az utánpótlás-nevelés mûhelyeiként mûködõ sportiskolák fejlõdésének elõsegítése, mûködésük támogatása,
e) az olimpiai mozgalom és a versenysport támogatása,
f) a Gerevich Aladár tanulmányi ösztöndíjrendszer mûködtetése,
g) a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége által megállapított sportösztöndíj (MOB—FONESZ-sportösztöndíj) folyósítása.
1/A. A Közalapítvány fenti célja megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:
a) A IV. 1. e) pontban foglalt támogatásokat a Közalapítvány a Gerevich Aladár tanulmányi ösztöndíj és a
MOB—FONESZ-sportösztöndíj útján nyújtja az alábbiak
szerint:
A tanulmányi ösztöndíjról a Gerevich Aladár Tanulmányi Ösztöndíj Alkuratórium javaslata alapján a Kuratórium dönt.
A Kuratórium a jogszabályi keretek figyelembevételével dönt arról, hogy a MO B—FO NE SZ -sportösztöndíjhoz évente mekkora összeggel járul hozzá. A MO B—
FO NESZ-sportösztöndíjat a sportról szóló 2000. évi
CXLV. törvény 70. §-ának (5) bekezdése alapján, a jelen
Alapító Okirat V. 2. c) alpontjában meghatározott forrásból, a Közalapítvány folyósítja.
b) a IV. 1. c) pontban foglaltak megvalósítása érdekében a nõk és a családok, valamint a hátrányos helyzetû
társadalmi csoportok sportjának támogatása.

Az Alapító nevében:
Dr. Deutsch Tamás s. k.,
ifjúsági és sportminiszter

* A közalapítvány képviseletében történt változás a Fõvárosi Bíróság
által 11.Pk.60176/2000/15. számú végzéssel nyilvántartásba véve 2001.
október 31-én. A Wesselényi Miklós Sport Közalapítványt jelen Alapító
Okirat a továbbiakban ,,Közalapítvány’’ megnevezéssel szerepelteti.
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2. A Közalapítvány e célokat normatív támogatással,
cél-, illetve címzett támogatással, pályázati rendszeren alapuló feladatfinanszírozással, valamint természetes személyek számára nyújtott sportösztöndíjak útján éri el. A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során a sportról szóló
2000. évi CXLV. törvényben foglalt közfeladatokat látja el.
3. A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján az
alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
— sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony
keretében megbízás alapján végzett sporttevékenység kivételével,
— közhasznú szervezetek számára biztosított — csak
közhasznú szervezetek által igénybe vehetõ — szolgáltatások.
4. A Közalapítvány a Gerevich Aladár Nemzeti Sport
Közalapítvány (,,NSKA’’), valamint a Wesselényi Miklós
Nemzeti Ifjúsági és Szabadidõsport az Egészséges Életmódért Közalapítvány (,,NISZ KA’’) — a továbbiakban
együtt: jogelõd közalapítványok általános jogutódja. Jogutódként gondozza mindazon ügyeket, amelyeket a jogelõd közalapítványok az egyesítésekor elláttak.
5. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt sem közvetlenül, sem közvetett módon, országgyûlési, illetve önkormányzati képviselõjelöltet nem állíthat és nem támogathat.
V. A Közalapítvány vagyona, anyagi forrásai
1. A Közalapítvány alapításkori vagyona a jogelõd közalapítványok számára törzsvagyonként juttatott és az egyesítéssel a Közalapítvány által jogutódként átvett összesen
125 000 000 Ft, azaz egyszázhuszonötmillió forint alapítói
vagyonból áll.
A Közalapítvány vagyonának részévé válik továbbá a
jogelõd közalapítványok egyesítésének bíróság által történõ elrendelésekor — a jogelõd közalapítványok törlésérõl
rendelkezõ jogerõs bírósági végzéssel megegyezõ fordulónappal készült zárómérlegek szerinti vagyon. A zárómérlegek elkészítésérõl a jogelõd közalapítványok a hatályos
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen — és legfeljebb
30 napon belül — kötelesek gondoskodni, és azt az Alapító
és a Közalapítvány nyilvántartásba vételét elrendelõ bíróság részére megküldeni.
Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a fent megjelölt vagyon az egyesítés bíróság általi elrendelésével a jogelõd
közalapítványok zárómérlegeinek fordulónapjával — az
Alapító külön jognyilatkozata nélkül — a Közalapítvány
vagyonává válik. Az Alapítvány nyilvántartásba vételérõl
szóló bírósági végzés jogerõre emelkedését és a jogelõd
közalapítványok zárómérlegeinek elkészültét követõen a
fent megjelölt vagyon az Alapítvány céljaira felhasználható, a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelõen.
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2. A Közalapítvány bevételi forrásai
a) az alapításkori vagyon hozadéka,
b) az éves költségvetési törvényben jóváhagyott támogatás,
c) a sorsolásos játékok játékadójának 12% -a,
d) az önkormányzatok hozzájárulásai,
e) adományok, támogatói befizetések, magánszemélyek hozzájárulásai, felajánlásai.
A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl — a
normatív támogatás kivételével — csak írásbeli szerzõdés
alapján részesülhet támogatásban.
3. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,
azt a jelen Alapító Okiratban foglalt célok szerinti tevékenységre fordítja.
4. A Közalapítvány éves pénzügyi terv szerint gazdálkodik, amely a várható bevételeket és a kiadásokat oly módon
tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek.
A Közalapítvány éves beszámolót készít, amelyet a Felügyelõ Bizottság véleményez.
A Kuratórium által elfogadott beszámolót az országos
sajtó útján közzé kell tenni.
VI. A Közalapítvány szervezete
A) A Kuratórium
1. A Közalapítvány vagyonának kezelõje, legfõbb döntéshozó szerve a Kuratórium. A Kuratórium kilenc tagból
áll, ideértve a Kuratórium elnökét is.
A Kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és tagjait — a
mindenkori jogszabályi elõírásoknak megfelelõen, illetve
alapításkor — az ifjúsági és sportminiszter javaslatára a
miniszterelnök kéri fel feladatai ellátására ötéves idõtartamra.
2. A Közalapítvány kuratóriumi tagjai:
A Kuratórium elnöke:
Monspart Sarolta
A Kuratórium elnökhelyettese:
Rátonyi Gábor
A Kuratórium tagjai:
Kulin Sándor
Kovács Kálmán
Lukács László
Magó Gábor
Nádas Pál
Salga Péter
Tóth József
3. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) a Közalapítvány megszûnésével,
b) az ötéves megbízatási idõtartam lejártával,
c) ha a Kormány a felkérést a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése
alapján az ifjúsági és sportminiszter javaslatára visszavonja,
d) lemondással,
e) összeférhetetlenség beálltával,
f) elhalálozással.
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4. A Kuratórium és a Gerevich Aladár Tanulmányi
Ösztöndíj Alkuratórium tagjai a Közalapítványnál végzett
tevékenységükkel kapcsolatban felmerült igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. A havi költségtérítés összege a tisztségviselõk esetében a mindenkori minimálbér
kétszeresénél, a tagok esetében a mindenkori minimálbérnek megfelelõ összegnél nem lehet több.
5. A Kuratórium hatásköre
A Kuratórium biztosítja a Közalapítványnak az Alapító
Okiratban meghatározottak szerinti folyamatos mûködését és a vagyon közalapítványi célnak megfelelõ felhasználását.
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának megállapítása,
b) a Kuratórium ügyrendjének meghatározása,
c) a Közalapítvány éves mûködési tervének elfogadása,
d) a Közalapítvány költségvetésének elfogadása,
e) a Közalapítvány éves beszámolójának elfogadása,
f) a Pályázati Szabályzatok meghatározása,
g) a pályázatok kiírása,
h) a normatív és a pályázati támogatások megítélése,
i) a könyvvizsgáló megbízása, megbízásának visszavonása,
j) a Közalapítványi Iroda vezetõjének kinevezése,
k) a Kuratórium és Alkuratórium elnökei és tagjai költségtérítésének megállapítása, valamint az igazolható költségek megtérítésére vonatkozó elveket tartalmazó Szabályzat megállapítása,
l) a közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint a közhasznúsági jelentésnek, a tevékenysége és gazdálkodása
legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos döntések,
m) a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás, a vagyon felhasználásának módja kérdésében, melyet — a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatározott körben —
az Alkuratóriumra és a Közalapítványi Irodára ruházhat,
n) az Alkuratórium elõterjesztése alapján a Gerevich
Aladár tanulmányi ösztöndíjjal elnyerhetõ támogatás odaítélésének feltételeire és az eljárás lebonyolítására vonatkozó Szabályzat kidolgozása,
o) minden olyan ügy, amelyet jogszabály, jelen Alapító
Okirat, avagy a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzata a Kuratórium hatáskörébe utal,
p) a sportiskolák támogatási rendszerének kidolgozása,
lebonyolítása,
q) a jogszabályi keretek figyelembevételével dönt a
MOB—FONESZ-sportösztöndíjhoz való éves közalapítványi hozzájárulásról és annak mértékérõl.
6. A Kuratórium összeférhetetlenségére vonatkozó
elõírások:
A Kuratóriumot oly módon lehet és kell létrehozni,
illetve tagjait megválasztani (újraválasztani), hogy a Kuratóriumban az Alapító, az Alapító képviselõje sem közvet-
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lenül, sem közvetve nem gyakorolhat meghatározó befolyást a Közalapítvány vagyonának felhasználására.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az
a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a kuratóriumi határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül,
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül
elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatás.
A Kuratórium tagja és elnöke nem lehet olyan állami
vezetõ, aki a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. törvény személyi hatálya alá tartozik.
A Kuratórium tagja nem lehet az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be — annak megszûntét
megelõzõ két évben legalább egy évig — vezetõ tisztséget
a megszûnéstõl számított két évig, amely köztartozását
nem egyenlítette ki.
A Kuratórium tagja nem lehet a sportszervezet megszûnésétõl számított két évig az a személy, aki olyan sportszervezetnél töltött be — annak megszûnését megelõzõ két
évig — vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki.
A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
A további összeférhetetlenségi szabályokat — különös
tekintettel azokra, amelyek a Kuratórium és Alkuratórium
tagjaira az általuk képviselt szervezeteket érintõ közalapítványi döntések meghozatala során irányadóak — a Kuratórium a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban állapítja
meg.
7. A Kuratórium elnökének hatásköre
A Kuratórium elnöke jogosult a Közalapítvány képviseletére. Összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit, és ellátja
mindazokat a feladatokat, amelyeket jelen Alapító Okirat,
illetve a Szervezeti és Mûködési Szabályzat hatáskörébe
utal.
A Kuratórium elnökhelyettese az elnök, illetve a Kuratórium megbízása alapján, valamint az elnök távolléte vagy
akadályoztatása esetén helyettesíti a Kuratórium elnökét.
8. A Kuratórium mûködésének alapvetõ szabályai
A Kuratórium üléseit szükség szerint, illetve bármely
tagjának javaslatára, de legalább kéthavonta tartja.
A Kuratórium elnöke a Kuratórium hatáskörébe tartozó kérdésekben haladéktalanul köteles írásban döntést
kezdeményezni a döntéshez szükséges iratok és határozati
javaslattervezet megküldésével. A Kuratórium üléseit az
elnök írásban hívja össze a napirend megjelölésével.
A Kuratórium összehívása akkor szabályszerû, ha a meghívót — a napirend felsorolásával — a tagok legalább
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8 nappal az ülés idõpontja elõtt megkapják. Kivételes vagy
rendkívüli esetben az ülés haladéktalanul is összehívható
úgy, hogy a Kuratórium elnöke a különleges, illetve rendkívüli összehívás okát írásban megjelöli.
A Kuratórium — ideértve a határozatképtelenség miatt
megismételt kuratóriumi ülést is — akkor határozatképes,
ha azon a szavazásra jogosult kurátorok 50%-a + 1 fõ jelen
van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott vagy félbeszakadt kuratóriumi ülést — az eredeti napirenddel, illetve
a határozatképtelenség miatt meg nem tárgyalt napirenddel — legfeljebb 15 napon belül meg kell tartani, melyrõl
a kurátorokat a meghívóban elõzetesen tájékoztatni kell.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A nyilvános ülésen
csak a kuratóriumi tagok és az elnök szólalhatnak fel,
illetve szavazhatnak. A kuratóriumi tagok 4/5-ének egyetértése esetén a Kuratórium az ülésen annak napirendjével
közvetlen összefüggésben szakértõt is meghallgathat.
A nyilvános ülésen a hallgatóság csak a részére kijelölt
helyen tartózkodhat, és semmilyen formában nem nyilváníthat véleményt. Az ülés rendjének megzavarása esetén a
Kuratórium elnöke a hallgatóságot vagy annak egy részét
az ülésrõl kiutasíthatja. Zárt ülés csak a jelen lévõ kuratóriumi tagok 2/3-ának szavazata mellett rendelhetõ el akkor, ha a Kuratórium a Közalapítvány üzleti titokkörébe
tartozó vagy a kuratóriumi tagokat érintõ személyi kérdésben határoz. A Közalapítvány üzleti titkát kizárólag a Közalapítvány gazdálkodásához kapcsolódó olyan tény, információ, megoldás vagy adat képezheti, amelynek titokban
maradásához a Közalapítványnak méltányolható érdeke
fûzõdik, és amelynek titokban tartása érdekében a Kuratórium a szükséges intézkedéseket megtette. Nem sorolhatók az üzleti titok körébe az olyan tények, információk,
megoldások vagy adatok, melyek
a) jogszabályi elõírás vagy jelen Alapító Okirat rendelkezései folytán nyilvánosak,
b) a Közalapítvány cél szerinti juttatásaival összefüggésben keletkeztek, ideértve az Alkuratórium döntéseit.
A Kuratórium a zárt ülésen hozott döntéseket is köteles
nyilvánosságra hozni.
A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén
az elnökhelyettes vagy az erre kijelölt kuratóriumi tag
vezeti. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerû
szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlõség esetén az
ülést levezetõ elnök szavazata dönt, aki nem lehet az Alapítóval függõ viszonyban álló kurátor.
A Kuratórium ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni
a Felügyelõ Bizottság elnökét, a könyvvizsgálót és a Közalapítványi Iroda vezetõjét.
A Kuratórium üléseirõl — a hozzászólások lényegét is
tartalmazó — jegyzõkönyvet, a Kuratórium határozatairól
nyilvántartást kell vezetni. A Kuratórium döntéseirõl szóló
nyilvántartást a Közalapítvány titkára kezeli, amit a Kuratórium ülésére meghívottaknak az ülést követõ 15 napon
belül kell megküldeni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni
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a döntések tárgyát, tartalmát, idõpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzõk számarányát, (nyílt szavazás
esetén) személyét. A Kuratórium elnöke a Közalapítvány
titkára útján gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel
való írásbeli — igazolható módon történõ — közlésérõl.
A Kuratórium döntéseit fõ szabály szerint a Közalapítvány székhelyén elhelyezett hirdetõtáblán kell nyilvánosságra hozni. A közalapítványi támogatásokról szóló legfontosabb döntéseket és ezen támogatások igénybevételének feltételeit (pályázatok, felhívások stb.) minden esetben
az országos sajtó útján kell nyilvánosságra hozni oly módon, hogy azt országos napilapban kell megjelentetni.
A Kuratórium döntéseit tartalmazó nyilvántartás nyilvános, abba — a Közalapítvány székhelyén, elõre egyeztetett idõpontban — bárki betekinthet, és arról a költségek
megtérítése mellett másolatot kérhet.
A Közalapítvány mûködésének módjáról, szolgáltatásai
igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseirõl a fentieken túl idõszaki kiadványaiban és a székhelyén
elhelyezett hirdetõtáblára történõ kifüggesztéssel is tájékoztatja a nyilvánosságot.
A Kuratórium mûködésének további szabályait a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzata, illetve a
Kuratórium, Alkuratórium ügyrendje állapítja meg, amelyek nem tartalmazhatnak jelen Alapító Okirattal ellentétes rendelkezéseket.
B) Gerevich Aladár Tanulmányi Ösztöndíj Alkuratórium
1. A Közalapítvány a természetes személyek számára
tanulmányi ösztöndíj megítélése, az ösztöndíjjuttatás lebonyolítása és ellenõrzése érdekében Alkuratóriumot mûködtet.
2. Az AIkuratórium öt tagból áll, az alkuratóriumi
tagok megbízatásának idõtartama a kuratóriumi tagokéval
megegyezõ.
Az Alkuratórium elnöke a Kuratórium elnökhelyettese.
Az Alkuratórium további tagjai:
Hajós Gyula
Nagy Tímea
dr. Sós Csaba
dr. Török Ferenc
Az Alkuratórium tagjait az ifjúsági és sportminiszter
javaslata alapján a miniszterelnök kéri fel.
3. Az Alkuratórium tagjaira a Kuratórium tagjaira
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok megfelelõen
irányadóak azzal, hogy tagjai nem lehetnek egymás és a
Kuratórium, valamint a Felügyelõ Bizottság tagjainak közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pont és Ptk. 74/C. §]. Az
alkuratóriumi tagság megszûnésére a Kuratóriumnál írtak
megfelelõen irányadók.
4. Az Alkuratórium feladatait a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat, az Alkuratórium Ügyrendje, valamint az Alkuratóriumra vonatkozó kuratóriumi döntések alapján
látja el, beszámolási, tájékoztatási kötelezettség mellett.
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Az Alkuratórium hatáskörébe tartozik e körben különösen:
a) a Gerevich Aladár Tanulmányi Ösztöndíjjal elnyerhetõ támogatás odaítélési feltételeinek kidolgozása és a
Kuratórium elé terjesztése,
b) döntés a tanulmányi ösztöndíj pályázatok, felhívások
kibocsátásáról, az ösztöndíj javaslatok elkészítésérõl, a
szerzõdések megkötésérõl szóló döntések nyilvánosságra
hozataláról jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelõen,
c) a tanulmányi ösztöndíj juttatás lebonyolításának és
mûködtetésének ellenõrzése,
d) beszámoló készítése az a)— c) pontban foglaltakról
a Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság részére évente két
alkalommal,
e) az Alkuratórium Ügyrendjének megállapítása.
5. Az Alkuratórium mûködésére, üléseinek rendjére, a
tanulmányi ösztöndíjakkal és azok odaítélésével kapcsolatos nyilvánosságra és tájékoztatásra, valamint a szolgáltatások igénybevételének módjára a Közalapítvány Kuratóriumánál megfogalmazott rendelkezések értelemszerûen
irányadók.
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A Felügyelõ Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére
a Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat megfelelõen alkalmazni kell.
4. A Felügyelõ Bizottsági tagság megszûnik
a) a Közalapítvány megszûnésével,
b) az ötéves megbízási idõtartam lejártával,
c) ha a magyar Országgyûlés illetékes bizottsága javaslatára a jelölést az Alapító visszavonja,
d) lemondással,
e) összeférhetetlenség beálltával,
f) elhalálozással.
5. A Felügyelõ Bizottság jelentéskészítési kötelezettsége
A Felügyelõ Bizottság a Közalapítvány mûködésérõl
évente készülõ könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével
minden naptári évet követõ május 31-éig az Alapító számára írásbeli jelentésben rögzíti a Közalapítvány gazdálkodásának tapasztalatait. A jelentést a Kuratórium is köteles megtárgyalni és a szükséges intézkedéseket megtenni.
6. A Felügyelõ Bizottság elnöke és tagjai jogosultak a
Közalapítványnál végzett tevékenységük alapján indokolt
költségeik megtérítésére.

2. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 52. §
(4) bekezdése alapján a Felügyelõ Bizottság tagjait az
Országgyûlés Ifjúsági és Sportbizottsága választja meg.
A Felügyelõ Bizottság elnökét a Felügyelõ Bizottság tagjai
választják meg.
A Felügyelõ Bizottság három tagból áll.
A Felügyelõ Bizottság elnöke:
dr. Vágó Ferenc
A Felügyelõ Bizottság tagjai:
dr. Török Lajos
Vass Károly
A Felügyelõ Bizottság tagjainak megbízatása öt évre
szól. A tagokat ismételten meg lehet bízni.

7. A Felügyelõ Bizottság mûködése
A Felügyelõ Bizottság szükség szerint, de legalább évente három ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével, legalább 8 nappal az ülés
idõpontja elõtt. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is
összehívható. A Felügyelõ Bizottság rendkívüli ülésének
összehívását bármely tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 15 napon belül köteles eleget tenni.
A Felügyelõ Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza meg. Mûködésének egyéb szabályait a Felügyelõ Bizottság ügyrendje tartalmazza, amelyet a Felügyelõ Bizottság maga állapít meg, és amely nem
lehet ellentétes jelen Alapító Okirat rendelkezéseivel.
A Felügyelõ Bizottság mûködésére, üléseinek rendjére,
határozatainak meghozatalára és nyilvánosságára egyebekben a Kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseket kell
értelemszerûen alkalmazni.

3. Nem lehet a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy tagja,
illetve a Közalapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezetõ szerv elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízásán kívüli más tevékenység elvégzésére szóló munkaviszonyban vagy egyéb
jogviszonyban van,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül
— kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat,
d) az a)— c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A Felügyelõ Bizottság tagjai és a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozóik nem lehetnek a Közalapítvány Kuratóriumának, Alkuratóriumának tagjai avagy a Közalapítvánnyal
munkaviszonyban és más függõségi viszonyban álló személyek.

8. A Felügyelõ Bizottság tagja a Közalapítvány irataiba,
könyveibe szabadon betekinthet, a Kuratóriumtól, az Alkuratóriumtól, illetve a Közalapítványi Irodától bármely
ügyben jelentést, felvilágosítást kérhet. A hatályos törvényi
rendelkezéseken túl a Felügyelõ Bizottságnak az ok és a cél
megjelölésével tett írásbeli indítványára a Kuratórium elnöke a Kuratórium ülését az indítvány kézhezvételétõl
számított 15 napon belül köteles kitûzni. A törvényben,
illetve az elõzõekben meghatározott határidõ eredménytelen eltelte esetén a Felügyelõ Bizottság jogosult a Kuratórium, Alkuratórium összehívására.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a Felügyelõ Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet — Alkuratórium esetén a Kuratóriumot —
értesíteni, s errõl egyidejûleg az Alapítót is tájékoztatni.

C) Felügyelõ Bizottság
1. A Felügyelõ Bizottság a Közalapítvány mûködésének és gazdálkodásának ellenõrzésére jogosult szerve.
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A Felügyelõ Bizottságra, illetve tagjaira az 1997. évi
CLVI. törvény 11. §-ában foglaltak is irányadók.
D) Közalapítványi Iroda
1. A Közalapítványi Iroda látja el — a Kuratórium elnökének felügyelete alatt — a Közalapítvány mûködéséhez
szükséges, a Kuratórium, az Alkuratórium munkáját segítõ adminisztratív, ügyintézõ, operatív szervezõ, döntéselõkészítõ és végrehajtó, valamint pénzügyi, illetve gazdálkodási feladatokat. A Közalapítványi Iroda segíti továbbá
a Felügyelõ Bizottság munkáját, és biztosítja üléseinek
technikai feltételeit.
2. Az Iroda vezetõje egyben a Közalapítvány titkára.
A Közalapítvány titkárát (irodavezetõt) a Kuratórium nevezi ki, illetve menti fel, vele szemben az egyéb munkáltatói
jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja.
A Közalapítványnak a Közalapítványi Irodában foglalkoztatott munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az Iroda vezetõje gyakorolja.
3. Az Iroda vezetõje a Kuratórium által meghatározott
költségvetés felett — a Kuratórium döntéseinek megfelelõen — gazdálkodhat. Az 1 000 000 Ft értékhatár feletti
szerzõdéskötésekhez a Kuratórium elnökének elõzetes
hozzájárulása szükséges.
4. Az Iroda feladatait és mûködési szabályait részleteiben a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzata
rendezi.
VII. A Közalapítvány gazdálkodásának alapvetõ szabályai
1. A Közalapítvány vagyonának tagozódása
A vagyon alapvetõ rendeltetése a közalapítványi célok
megvalósításának folyamatos és hatékony szolgálata.
Ennek érdekében a közalapítványi vagyonon belül el kell
különíteni a törzsvagyont.
A közalapítvány törzsvagyona 62 500 000 Ft, azaz hatvankétmillió-ötszázezer forint, amely nem csökkenhet. A
törzsvagyon hozama a közalapítványi célokra felhasználható.
A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 69. §-ának
(8) bekezdése alapján a Közalapítvány mûködési kiadásai
nem haladhatják meg évente a központi költségvetésbõl
folyósított támogatás öt százalékát. Ennek az összegnek a
Közalapítvány vagyonából való felhasználásáról, a felhasználási célokat és a célok szerinti részösszegeket is meghatározva, a Kuratórium évente dönt.
2. A vagyon feletti döntési jogkörök
A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a Közalapítvány céljai
között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékérõl, felosztásuk módjáról. A Kuratórium által kitûzött stratégiai célok érdekében végrehajtandó feladatokat az Iroda döntésre elõkészíti, és a Kuratórium döntésének megfelelõen végrehajtja.
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A Közalapítvány a közalapítványi vagyonnal való gazdálkodás körében az államháztartás alrendszereitõl kapott
vagy megítélt támogatások (normatív, címzett és céltámogatások, valamint egyéb közalapítványi cél szerinti juttatások) felhasználásáról oly módon köteles gondoskodni,
hogy biztosítania kell ezen harmadik személyek által elnyerhetõ — támogatások sportszakmai célok megvalósítására irányuló, pályázati úton, illetve nyilvános felhívás útján
történõ felhasználását. Az ilyen támogatások — sportszakmai célokra irányuló — pályázaton kívüli elnyerésére csak a
Kuratórium által elfogadott szabályzatokban [VI. A/5 pont
a) , f) és n) alpontok] elõzetesen meghatározott esetekben
és rögzített elvek figyelembevételével kerülhet sor. A Közalapítvány a közalapítványi vagyonnal való gazdálkodás
körében az államháztartás alrendszereitõl kapott vagy
megítélt támogatások felhasználását a döntést követõen
köteles a támogatást elnyerõ személlyel és más szervezettel
szerzõdésben rögzíteni, és a szerzõdésben foglaltak végrehajtását szervei útján folyamatosan ellenõrizni.
A Kuratórium rendelkezik a közalapítványi vagyonnak
— meghatározott elvek és befektetési szabályok szerinti —
hasznosításáról és újra-befektetésérõl.
A Kuratórium ezen belül:
a) meghatározza a Közalapítvány befektetéseinek
összetételét, lejáratát,
b) az Iroda közremûködésével szervezi és bonyolítja a
Közalapítvány befektetési ügyleteit,
c) az Irodán keresztül vezeti a vagyonkezelésbe átadottátvett szabad Közalapítványi eszközök nyilvántartását,
d) az Irodán keresztül folyamatosan ellenõrzi a tulajdonában lévõ vagyon összetételét, a mûködéssel kapcsolatos
feladatok végrehajtását.
3. A Közalapítványi befektetések szabályai
A Közalapítvány a közalapítványi célok megvalósításához idõlegesen fel nem használt saját eszközeit (szabad
közalapítványi eszköz) a jogszabály által megengedett formákban (befektetési formák) fektetheti be, illetve ilyen
befektetési formákban tarthatja a Kuratórium által elfogadott Befektetési Szabályzatnak megfelelõen, mely nem lehet ellentétes jelen Alapító Okirat rendelkezéseivel.
A közalapítványi befektetéseknek összhangban kell lenniük a Közalapítvány rövid és hosszú távú kötelezettségeivel, fenntartva a folyamatos fizetõképességét.
A Közalapítvány rendelkezésére álló szabad pénzeszköz
csak az állam által garantált értékpapírban helyezhetõ el.
Szabad közalapítványi eszköz befektetésének minõsül
e tekintetben a Közalapítvány rendelkezésére álló, az
államháztartás alrendszereitõl közalapítványi célok megvalósítására juttatott pénzeszköz lekötése is, melyet a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen a
Közalapítvány a Magyar Államkincstárnál vezetett számláján helyezhet el, illetve köthet le.
Bármely közalapítványi vagyonelem értékesítésére kizárólag úgy kerülhet sor, ha azt megelõzte az adott vagyonelem szakértõvel történt értékbecslése.
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4. A Közalapítvány gazdálkodása
A Közalapítvány által a sportról szóló 2000. évi CXLV.
törvény alapján a mûködési kiadásokra fordítható összeg
felhasználásának céljait a Kuratórium évente határozza meg.
A Közalapítvány céljainak elérésére tevékenységének
gyakorlása során a Közalapítvány vagyona és annak hozadékai használhatók fel, törzsvagyon sérelme nélkül.
Olyan felajánlást, vagyoni hozzájárulást, amely a közalapítványi célra közvetlenül nem hasznosítható, értékesíteni
kell, s az így befolyt összeget kell a Közalapítvány vagyonába helyezni. A Közalapítvány hitelt nem vehet fel sem
külföldi, sem belföldi hitelezõktõl.
A Közalapítvány gazdálkodását a Ptk. 74/G. § (8) bekezdése szerint az Állami Számvevõszék ellenõrzi.
5. Az Alapítvány közhasznú jelentése
A Kuratórium minden év május 31-éig köteles beszámolni a Közalapítvány elõzõ évi mûködésérõl, gazdálkodásáról és vagyoni helyzetérõl. A Közalapítvány az éves beszámolóját évente könyvvizsgálóval köteles auditáltatni. A
Kuratórium beszámolóját a Felügyelõ Bizottság jelentésével együtt legkésõbb május 31-éig az Alapító részére
meg kell küldenie.
A Közalapítvány köteles gazdálkodásának legfontosabb
adatait évente az Ifjúsági és Sport Értesítõben, valamint
egy országos napilapban (Magyar Nemzet) nyilvánosságra
hozni.
A Kuratórium elkészíti és elfogadja az éves beszámoló
jóváhagyásával, elfogadásával egyidejûleg a Közalapítvány
közhasznúsági jelentését.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a Közalapítvány számviteli beszámolóját,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített
állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,
f) a Közalapítvány vezetõ tisztségviselõinek nyújtott támogatás (költségtérítés) mértékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki
betekinthet, valamint abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatalára az éves beszámoló nyilvánosságra hozatalára vonatkozó
szabályok az irányadók.
VIII. A Közalapítvány képviselete
1. A Közalapítvány törvényes képviselõje a Kuratórium
elnöke, illetve elnökhelyettese. A törvényes képviselõ a
képviseletre önállóan jogosult.
2. A Közalapítvány bankszámlája felett a Kuratórium
elnöke (aki nem lehet az Alapítót képviselõ személy) bár-
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melyik, az Alapítóval függõ viszonyban nem álló kurátorral
együttesen jogosult rendelkezni.
IX. Csatlakozás
1. A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy
külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet felajánlással, pénzbeli
vagy természetbeni juttatással, vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljait és az Alapító Okiratban
foglaltakat elfogadja.
2. A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a
Kuratórium dönt. A felajánlást, juttatást, a Kuratórium
visszautasíthatja, ha annak elfogadása a Közalapítvány céljait sérti, vagy a Közalapítvány mûködését hátrányosan
érinti.
X. Záró rendelkezések
1. Az Alapító nevében az ifjúsági és sportminiszter jár el.
2. Az Alapító az Alapító Okiratot a Ptk. 74/B. § (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja, illetve a
Ptk. 74/G. § (9) bekezdése szerint a Közalapítvány megszüntetését kezdeményezheti.
3. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. közalapítványokra vonatkozó szabályai, a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Kisgazda és Polgári Párt
2001. évi pénzügyi zárómérlege

Forintban

A) Tényleges bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésbõl származó
támogatás
3. Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
5. A párt által alapított vállalat és
korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevételek

5 250

—
354 150

Összes bevétel:

360 400

—

—
1 000
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B) Tényleges kiadások

1. Támogatás a párt országgyûlési
csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Mûködési kiadások
a) munkabér
b) társadalombiztosítási
és nyugdíjjárulék
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
a) szervezéssel kapcsolatos költségek
b) propagandaköltségek

—
—
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c) kiadványok költségei
d) postai költségek
7. Egyéb kiadások

3 325
3 252
33 753

Összes kiadás:

40 330

—
C) Tényleges pénzügyi helyzet a gazdasági év zárásakor
—
—
—

Bevétel 2001-ben
Kiadás 2001-ben
Többlet 2001-ben

—
—

360 400
40 330
320 070
Markó István s. k.,
alelnök

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)
hirdetménye
Az FVM Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatala — a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a tapsonyi Rákóczi Mezõgazdasági Szövetkezet használatában levõ, részarány-földtulajdonnak megfelelõ földek
kiadása céljából.
A sorsolás helye: Tapsony, Széchenyi tér 15., Kultúrház
A sorsolás ideje: 2002. április 30., 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: A hirdetményben szereplõ földrészletre földkiadási kérelemmel rendelkezõ
részarány-földtulajdonosok.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Nagyszakácsi
Helyrajzi szám

076/1

Mûvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

35,5438

Összes AK érték

695,17

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

695,17

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsolás egyidejûleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül
a Fõvárosi és Pest Megyei FM hivatalhoz címzett, de a Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz (7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.) kifogást nyújthat be.
Lukács Zoltán s. k.,
hivatalvezetõ
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2002. évi 25. számában kihirdetett, a hulladékok égetésének mûszaki követelményeirõl, mûködési feltételeirõl és a
hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirõl szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 4. számú mellékletének 2. pontja 8. számú lábjegyzetének
szövege helyesen:
,,8 Az NOx kibocsátási határérték 800 mg/m3 az e rendelet hatálybalépésekor mûködõ cementgyári égetõkemencék esetében, amelyek 2005.
január 1. elõtt rendelkeznek jogerõs együttégetési engedéllyel.’’
(Kézirathiba)
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KÜLÖNSZÁM

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE
(1992. évi XXII. törvény)
A módosítások kihirdetését követõen megjelent Magyar Közlöny-különszám a Munka Törvénykönyvét már
az aktuális, európai jogharmonizációs célú (2001. július 1-jén hatályba lépett) változásokkal egységes szerkezetben tartalmazza.
Ára: 728 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a Magyar Közlöny-különszámot (A Munka Törvénykönyve) ............ példányban.
Ára: 728 Ft + postaköltség. A befizetéshez számlát kérek/csekket kérek. (A megfelelõt kérjük aláhúzni.)
Megrendelõ neve:
Megrendelõ címe:
Dátum:

Aláírás:

Megrendelését küldje el a Magyar Hivatalos Közlönykiadó postacímére: 1394 Budapest, Pf. 361.
Fax: 267-2780 vagy 338-4746. A kiadvány megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) és az elektronikus közlönyboltban (www.mhk.hu/kozlonybolt) is.

2002/39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

KÖZLEM ÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Magyar Közlöny különszámaként megjelentette az

1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKRÕL
ÉS A KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
címû, A/4 formátumú, 56 oldal terjedelmû kiadványt.
A kiadvány az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 2002. január 1-jétõl hatályos szövegét, az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény kivonatos szövegét, az illetékekkel kapcsolatos
ügyiratok kezelésérõl, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl szóló 32/1999. (XII. 22.)
PM rendeletet, az új illetékbélyegek forgalomba hozataláról szóló 18/2000. (V. 9.) PM rendeletet, továbbá
az illeték megállapításának mellõzésérõl szóló 18/1999. (VIII. 18.) PM rendeletet és 40/2001. (XI. 7.) PM
rendeletet tartalmazza.
A kézirat lezárva: 2001. december 7-én.
Ára: 560 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az

1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKRÕL
ÉS A KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
címû kiadványt ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszerû aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt mûködõ
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON
2000
címû kiadványt.
A lexikon tartalmazza az állami és az önkormányzati közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott tisztviselõknek, a közigazgatás oktatását és a közigazgatás-tudomány
mûvelését végzõ intézmények munkatársainak, továbbá a közigazgatási szakmai és
érdekképviseleti szervek tisztségviselõinek önként szolgáltatott fõbb adatait.
A lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a
közigazgatási szervek címét és a munkahelyi elérhetõségre 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
címû kiadványt
(ára: 9000 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre.
Amegrendelõ(cég)neve:..................................................................................
Címe(város,irányítószám):...............................................................................
Utca,
házszám:
....................................................................................................
Ügyintézõneve,telefonszáma:.........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követõ
számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos
Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára, vagy postai úton
a fenti címre.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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Túlzás nélkül állítható: a megfelelõ jogi tájékozottság ma már alapvetõ szükséglet – nem csupán a jogászok, ügyvédek és más,
jogi kérdésekkel hivatásszerûen foglalkozó szakemberek számára, de szinte mindenkinek, aki biztonsággal akar mozogni egyre
bonyolultabb világunkban. Ezért nem véletlen, hogy napjainkban hihetetlenül megszaporodtak a jogi kérdésekkel foglalkozó tanácsadó
mûsorok, szakkönyvek, folyóiratok és több-kevesebb rendszerességgel megjelenõ egyéb kiadványok. A

H
J

ázi
ogtanácsadó
hagyományos színfolt ezen a palettán. Havilapként immár huszonkilencedik éve nyújtja
az olvasónak azt, amire a jog világából a legnagyobb szüksége lehet.

● Hónapról hónapra áttekinti az aktuális jogszabályváltozásokat.
● Minden számban részletesen foglalkozik egy-egy idõszerû, széles rétegeket közelrõl is érintõ témával
(pl. adó, társadalombiztosítás, családtámogatási rendszer, fogyasztói jogok, társasági törvény stb.).
● További rovataiban tanácsokkal, információkkal, jogszabály-magyarázatokkal szolgál
(Társasházunk – tanácsok a társasház mindennapi ügyeinek intézéséhez;
Vállalkozás – hasznos információk a gazdasági élet szereplõinek;
Röviden – új jogszabályokról, jogszabályváltozásokról;
Törvények, rendeletek – az újonnan kihirdetett törvények, rendeletek listája;
Olvasóink kérdezték – válaszok közérdeklõdésre számot tartó kérdésekre).

Mi az, amiben
a Házi Jogtanácsadó több, mint a hasonló témájú kiadványok?
● Ez az egyetlen olyan jogi folyóirat, amely teljes terjedelmében – 96 oldalon –
jogszabály-ismertetést, -magyarázatot tartalmaz.
● Információit egyszerû, közérthetõ, a laikusok által is könnyen hasznosítható módon fogalmazza
meg, így nemcsak a szakértõknek szól, hanem intézmények, kisvállalkozások, magánemberek
segédeszköze is.
● Szerzõi olyan ismert és elismert szakemberek, akik az elméleti tudnivalókon kívül a gyakorlati
alkalmazás kérdéseiben is megbízható tanácsadók; a szerkesztés, a rovatok és a témaválasztás
tekintetében pedig mindig az olvasók igényeit tartja szem elõtt.
● Ugyancsak az olvasók kívánságának eredménye a kisalakú zsebformátum, amely lehetõvé teszi,
hogy bármikor, bárhol kéznél legyen és kényelmesen fellapozhassák.
● Hirdetések közlésére is lehetõséget nyújt, további információkkal segítve az olvasókat.
● Végül, de nem utolsósorban: ára a legkisebb vállalkozás számára is elfogadható!

H

ogyha eddig is elõfizetõje volt lapunknak, Önt nem kell meggyõzni,
biztosan egyetért velünk.
avasoljuk, hogy azok is gyõzõdjenek meg róla, akik eddig nem ismerték e lapot:
amilyen kicsi, olyan nagy segítség a mindennapokban a Házi Jogtanácsadó!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elõfizetem a Házi Jogtanácsadót ....... példányban.
A befizetéshez számlát
, csekket
kérek.

2002. évi éves elõfizetési díja 2688 Ft áfával, fél évre 1344 Ft áfával.

Elõfizetõ neve, címe:
Ügyintézõ neve, telefonszáma:
Dátum:

Cégszerû aláírás:

Elõfizetésben megrendelhetõ: a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62,
Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendelõlapon. Az elõfizetésrõl további információ
kérhetõ a következõ telefonszámon: 266-9290/234, 235 mellék.
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TiszteltElõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell
változást bejelenteniük a 2002. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra
szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az
elõfizetési 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,1394 Budapest 62. Pf. 357. Fax: 318-6668.)

A 2002. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Határozatok Tára
Házi Jogtanácsadó
Hírközlési Értesítõ
Hivatalos Értesítõ
Ifjúsági és Sport Értesítõ
Igazságügyi Közlöny
Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny
Környezetvédelmi Értesítõ
Közlekedési és Vízügyi Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ

56 784 Ft/év
10 752 Ft/év
2 688 Ft/év
14 448 Ft/év
59 136 Ft/év
14 784 Ft/év
10 416 Ft/év
13 104 Ft/év
2 688 Ft/év
3 696 Ft/év
8 400 Ft/év
2 688 Ft/év
9 072 Ft/év
13 776 Ft/év
8 064 Ft/év
13 776 Ft/év
11 088 Ft/év
11 424 Ft/év

Magyar Közigazgatás
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Statisztikai Közlöny
Szociális és Munkavédelmi Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesítõ
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

5 376 Ft/év
2 688 Ft/év
13 776 Ft/év
3 360 Ft/év
18 144 Ft/év
13 104 Ft/év
7 728 Ft/év
10 416 Ft/év
6 720 Ft/év
4 032 Ft/év
7 392 Ft/év
6 384 Ft/év
1 680 Ft/év
2 688 Ft/év
3 696 Ft/év
4 032 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó címû lap elõfizetésben megrendelhetõ 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 megrendelõlapon.
Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.
Éves elõfizetési díja 2688 Ft áfával.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteménye 2002. évi éves elõfizetési 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 2001. évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További
információ kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla.
A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. 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
megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2002. évi éves elõfizetési díj: 56 784 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 112 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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