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rendeletei
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50/1998. (VII. 3.) IKIM
rendelete
a nukleáris létesítményekkel kapcsolatos
államigazgatási eljárások díjának megállapításáról
szóló 39/1994. (XII. 15.) IKM rendelet, valamint
módosításainak hatályon kívül helyezésér´ól
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
(a továbbiakban: At.) 68. §-ának d) pontjában kapott

A nukleáris létesítményekkel kapcsolatos államigazgatási eljárások díjának megállapításáról szóló 39/1994. (XII. 15.) IKM
rendelet, valamint módosításainak hatályon kívül helyezésér´ól
A gázszerel´ók gazdasági kamarák által történ´ó nyilvántartásáról
Az EUROCONTROL útvonalhasználati díjak tárgyában hozott
határozatának alkalmazásáról szóló 5/1993. (II. 23.) KHVM
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról . . . . . . .
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosításáról . .
Az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetend´ó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 36/1996. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról . . . .
Az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek
és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY
határozat módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakulásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Közigazgatási államtitkár felmentésér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Közigazgatási államtitkárok felmentésér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezér´órnagy felmentésér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Katonai Biztonsági Hivatal f´óigazgatójának felmentésér´ól . . .
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felhatalmazás alapján, mint az O rszágos Atomenergia
H ivatalt felügyel´ó miniszter — a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — az alábbiakat rendelem el:
1. §
A nukleáris létesítményekkel kapcsolatos államigazgatási eljárások díjának megállapításáról szóló 39/1994.
(XII. 15.) IKM rendelet, valamint az azt módosító
61/1995. (XI. 22.) IKM rendelet és az 50/1996. (XI. 22.)
IKIM rendelet hatályát veszti.

2. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
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Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
51/1998. (VII. 3.) IKIM
rendelete
a gázszerel´ók gazdasági kamarák által történ´ó
nyilvántartásáról
A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet
6. §-ának (2) bekezdésében és 10. §-ának (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed arra a gázszerel´óre, aki gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] tagjaként vagy
munkavállalójaként, illetve egyéni vállalkozóként gáz
csatlakozóvezeték, fogyasztói berendezés szerelési munkáit végzi.
2. §
(1) A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény
18. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szerelési
munkák elvégzésére az a gázszerel´ó jogosult, akit a gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó székhelye szerint
illetékes területi gazdasági kamara a gázszerel´ók nyilvántartásába felvett.
(2) A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági
kamara jogosult, amelynek az egyéni vállalkozó, illetve, ha
a gázszerel´ó a gázszerelést munkaviszony vagy tagsági viszony alapján látja el, amelynek a gazdálkodó szervezet a
tagja.
(3) A nyilvántartásba vételt a gázszerel´ónek a 3. számú
melléklet szerinti kérelem kitöltésével kell kérnie az illetékes területi gazdasági kamaránál.
3. §
(1) Az illetékes gazdasági kamara a gázszerel´ók nyilvántartásába azt veszi fel, aki a kérelemhez eredetiben vagy
hiteles másolatban mellékeli
a) a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott képesítés és gyakorlati id´ó meglétét igazoló okiratokat,
b) munkaviszonyban álló gázszerel´ó a munkáltató err´ól szóló igazolását,
c) egyéni vállalkozóként munkát végz´ó gázszerel´ó az
egyéni vállalkozói igazolványát.
(2) A nyilvántartásba vétel az 1. számú mellékletben, az
egyes képesítésekhez meghatározott gázszerel´ói jogosultságot jelent, amely személyhez kötött, és a 2. számú mellékletben meghatározott ideig érvényes.
(3) Az illetékes gazdasági kamara a nyilvántartásba vételr´ól fényképes gázszerel´ói igazolványt állít ki, amely a
következ´ó adatokat tartalmazza:
a) az igazolványt kiállító területi gazdasági kamara
megnevezését és az igazolvány sorszámát,
b) a gázszerel´ó nevét, születésének helyét és id´ópontját,
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c) a gázszerel´ó képesítésének megnevezését,
d) a gázszerel´ó által az 1. számú melléklet szerint végezhet´ó tevékenységek meghatározását,
e) a nyilvántartásba vétel id´ópontját és érvényességi
idejét.
(4) Az országos gazdasági kamarák, a területi gazdasági
kamarák — változásokat követ´ó — nyilvántartásába bejegyzett gázszerel´ókr´ól külön-külön országos nyilvántartást vezetnek, amelyet statisztikai, illetve ellen´órzési célokra az erre feljogosított szervek rendelkezésére bocsátanak. A nyilvántartásba vett gázszerel´ók jegyzékét az Ipari,
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium évente a
hivatalos lapjában közzéteszi.
4. §
A nyilvántartásba vétel és a gázszerel´ói igazolvány érvényességének ideje meghosszabbítható. A meghosszabbítás
feltétele, a 2. számú mellékletben el´óírt továbbképzés érvényességének id´ótartamán belül, eredményes vizsga letételének igazolása. A meghosszabbítást a gázszerel´ónek
kell kezdeményeznie.
5. §
A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a gázszerel´ó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást vezet´ó területi gazdasági
kamaránál.
6. §
(1) A gazdasági kamara által vezetett nyilvántartásból
törölni kell a gázszerel´ót, ha
a) az 5. §-ban el´óírt változás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
b) továbbképzési vizsgakötelezettségének a 2. számú
mellékletben meghatározott érvényességi id´ótartamon belül — nem tesz eleget,
c) a m´úszaki-biztonsági szabályok megsértése esetén a
külön jogszabályban feljogosított hatóság az általa lefolytatott eljárásban hozott határozatának megküldésével kezdeményezi a nyilvántartásból való törlést.
(2) Az illetékes területi gazdasági kamara a nyilvántartásból való törlést elrendel´ó határozatával egyidej´úleg intézkedik a gázszerel´ói igazolvány bevonása iránt.
7. §
(1) Ez a rendelet 1998. október 1-jén lép hatályba.
(2) 1999. január 1. napját követ´óen az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenységet az végezhet, akit nyilvántartásba vettek.
(3) A továbbképzés 2. számú mellékletben meghatározott érvényességének id´ótartamai a nyilvántartásba vétel
id´ópontjával kezd´ódnek.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
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1. számú melléklet az 51/1998. (VII. 3.) IKIM rendelethez

A nyilvántartásba vételkor elfogadható képesítés/képzettség
és a végezhet´ó tevékenységek

Szakterületi
gyakorlati év

Képesítés/végzettség

Végezhet´ó tevékenység

1. Gázvezeték és -készülék szerel´ó mestervizsga

—

Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata, biztonsági el´óírást érint´ó leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembe helyezése, javítása, karbantartása

2. Épületgépész mérnök, gázipari szakmérnök
és
gázvezeték és -készülék szerel´ó szakmunkásvizsga (OKJ 31 5216 10, OSZJ 312—2)

3

Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata, biztonsági el´óírást érint´ó leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembe helyezése, javítása, karbantartása

3. Üzemmérnök, szaküzemmérnök, épületgépész
és gázipari technikus
és
gázvezeték és -készülék szerel´ó szakmunkásvizsga (OKJ 31 5216 10, OSZJ 312—2)

—

5

—

Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata, biztonsági el´óírást érint´ó leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembe helyezése, javítása, karbantartása

A gázszerel´ói tevékenység gyakorlására irányadó szabályozást az épít´óipari kivitelezési tevékenység gyakorlásáról szóló
84/1990. (IV. 27.) MT rendelet és 1. számú mellékletének 3.1. alpontja tartalmazza.

2. számú melléklet az 51/1998. (VII. 3.) IKIM rendelethez

A továbbképzés érvényességének id´ótartamai

A továbbképzés érvényességének id´ótartama:
Fels´ófokú képesítéssel rendelkez´ók esetében

5 év

Középfokú képesítéssel rendelkez´ók esetében

3 év

Mestervizsgával vagy szakmunkás képesítéssel rendelkez´ók esetében

2 év
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3. számú melléklet az 51/1998. (VII. 3.) IKIM rendelethez
Kérelem gázszerel´ók nyilvántartásba vételéhez
I. NYILVÁNTARTÓ SZERVEZET
Megye:
................................................................................................................................................................................................
..
Egyéni vállalkozó1: Igen — Nem
ha nem, Munkáltató neve 2: ........................................................................................................................................................
Területileg illetékes kamara megnevezése: .....................................................................................................................................
Kamara regisztrációs száma3:...............................................................................,regisztrációkelte:............................................
II. SZEMÉLYI ADATOK
Név:
...................................................................................................................................................................................................
....
Születésihely:.................................................................................., születési id´ó: .................. év ............................. hó .......... nap
Anyjaneve:..........................................................................................................................................................................................
Cím:................................................................................megye,..........................................................................................
helység,
....................................................................................................
........ utca/tér ............................ házszám,
irányítószám
Személyi igazolvány száma: ...............................................................................................................................................................
III. KÉPESÍTÉS
Elfogadható képesítések4
1. Gázvezeték és -készülék szerel´ó Mestervizsga
2. Gázvezeték és -készülék szerel´ó (OKJ 517)*
3. Cs´ószerel´ó (OKJ 514)*
4. Víz- és gázvezeték-szerel´ó (OKJ 521)*
5. Cs´óhálózat- és berendezés-szerel´ó (Gázvezeték és -készülék szerel´ó) (OKJ 302—2)*
6. Cs´óhálózat- és berendezés szerel´ó (Gázvezeték és -készülék szerel´ó) (OKJ 312—2)*
7. Központif´útés- és gázvezeték szerel´ó (OKJ 314—2)*
8. Épületgépész üzemmérnök / gázipari szaküzemmérnök, épületgépész / gázipari technikus + alapfokú ív- és gázhegeszt´ó
9. Épületgépész mérnök / gázipari szakmérnök + alapfokú ív- és gázhegeszt´ó
Képesítést (képesítéseket) igazoló bizonyítvány/oklevél
száma:
kelte:
kitölt´ó szerv megnevezése:
................................. .................................... ..................................................................................................................................
................................. .................................... ..................................................................................................................................
IV. EGYÉB SZAKMAI KÉPZETTSÉG
képesítés megnevezése:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

bizonyítvány kiállítója
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

bizonyítvány/oklevél száma
................................................
................................................
................................................
................................................

kiállítás dátuma
............................
............................
............................
............................

Hozzájárulok ahhoz, hogy az illetékes gazdasági kamara saját lapjában, valamint az IKIM hivatalos lapjában nevemet
és gázszerel´ói igazolványom számát közzétegyék.
Kelt:..............................................,................év........................hó .............. nap.
1

.........................................................
aláírás

A választ bekeretezéssel vagy aláhúzással kell kiválasztani!
Egyéni vállalkozónak nem kell kitölteni!
3
Egyéni vállalkozóknak a saját regisztrációs számukat, munkavállalók esetén a munkáltató regisztrációs számát kell feltüntetni!
4
A megszerzett képesítés(ek) sorszámát be kell karikázni!
* Csak felel´ós m´úszaki vezet´óvel végezheti tevékenységét.
2
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A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
17/1998. (VII. 3.) KHVM
rendelete
az EUROCONTROL útvonalhasználati díjak tárgyában
hozott határozatának alkalmazásáról szóló
5/1993. (II. 23.) KHVM rendelet módosításáról
A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
9. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyar Köztársaságnak a 19/1993. (I. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett EUROCONTROL tagsága alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem
el:
1. §
Az EUROCONTROL útvonalhasználati díjak tárgyában hozott határozatának alkalmazásáról szóló — a
6/1994. (II. 9.) és a 6/1995. (V. 30.) KHVM rendeletekkel
módosított — 5/1993. (II. 23.) KHVM rendelet melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.
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pülési szabályok (VFR) szerint végrehajtott repülések
után. Egy adott Szerz´ód´ó Állam illetékességébe tartozó
Repüléstájékoztató Körzetekben részben látvarepülési,
részben m´úszerrepülési szabályok szerint végrehajtott repülések (vegyes VFR/IFR repülés), a szóban forgó Repüléstájékoztató Körzetekben a repülés teljes távolsága után
az IFR repülésekre kivetett díjat fizetik.
2. A díj a Szerz´ód´ó Államoknál az útvonalat kijelöl´ó
léginavigációs berendezések és szolgálatok kapcsán felmerül´ó, valamint az Útvonalhasználati Díj Rendszer m´úködtetésének, illetve az EUROCONTROL-nak e rendszer
m´úködtetése kapcsán felmerül´ó költségeinek fedezésére
hivatott.
3. Egyes Szerz´ód´ó Államok illetékességébe tartozó Repüléstájékoztató Körzetek használata után járó díj, az értéktöbblet adóra vonatkozó el´óírások hatálya alá eshet.
Ilyen esetekben az EUROCONTROL az adott Szerz´ód´ó
Állam által szabott feltételeknek és az elfogadott szabályoknak megfelel´óen hajtja be az adót.

2. §

4. A díj megfizetésének felel´óssége azt terheli, aki a
repülés végrehajtásának idején a légijárm´ú üzemben tartója volt. Ha az üzemben tartó azonossága ismeretlen, a
légijárm´ú üzemben tartójának a légijárm´ú tulajdonosát
kell tekintetni, kivéve, ha bizonyítja az üzemben tartó
kilétét.

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. január 1-jét´ól kell alkalmazni.

2. Cikkely

Dr. Lotz Károly s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Több Szerz´ód´ó Állam illetékességébe tartozó Repüléstájékoztató Körzetek légterébe belép´ó légijárm´ú esetén
egyetlen díjat (R) kell beszedni, amely egyenl´ó azoknak a
díjaknak az összegével, amely díjak az egyes államok illetékességébe tartozó Repüléstájékoztató Körzetek légterének használatával kapcsolatban merülnek fel.

Melléklet
a 17/1998. (VII. 3.) KHVM rendelethez

R= ∑n r i

[Melléklet
az 5/1993. (II. 23.) KHVM rendelethez]

Valamely Szerz´ód´ó Állam illetékességébe tartozó légtérben végrehajtott repülésekre az egyedi díjakat (ri) a
3. Cikkelyben foglaltak szerint kell kiszámítani.

Az útvonalhasználati díjrendszer alkalmazási
és a fizetési feltételei

3. Cikkely

1. Cikkely
1. Díjat kell beszedni minden egyes m´úszerrepülési szabályok szerint m´úköd´ó légijárm´ú által, a Nemzetközi Polgári
Repülési Szervezet szabványai és ajánlott eljárásai szerint, az
1. számú függelékben felsorolt azon Repüléstájékoztató
Körzetek légterében végrehajtott repülésre, amely légterek a
Szerz´ód´ó Államok illetékességébe tartoznak. Továbbá egy
Szerz´ód´ó Állam dönthet úgy, hogy díjat szed az illetékességébe tartozó Repüléstájékoztató Körzet(ek)ben látvare-

Egy adott Szerz´ód´ó Állam (i) illetékességébe tartozó
Repüléstájékoztató Körzet légterében végrehajtott repülés díját a következ´ó képlet alapján kell kiszámítani:
r i=t i× N i
ahol is ri a díj, ti az egység díjszabás és Ni az ezen repülésekhez tartozó szolgálati egységek száma. Ha ez megfelel´ó
a VFR és IFR repülésekre eltér´ó egység díjszabás állapítható meg.

4846

MAGYAR KÖZLÖNY
4. Cikkely

Egy adott repülésre az el´óz´ó Cikkelyben említett és
N i-vel jelölt szolgálati egységek számát a következ´ó képlet
alkalmazásával kell meghatározni:
N i=d i× p
ahol is di a Szerz´ód´ó Állam illetékességébe tartozó Repüléstájékoztató Körzet légtere vonatkozásában a távolság
tényez´ó és p az érintett légijárm´ú súlytényez´óje.

5. Cikkely
1. A (di) távolságtényez´ót az alábbi pontok között kilométerekben, a nagy kör mentén mért távolság 100-zal
történ´ó osztásával kell meghatározni:
— a Szerz´ód´ó Állam illetékességébe tartozó R epüléstájékoztató Körzetben lév´ó indulási repül´ótér, vagy a belépés pontja ezen légtérbe; és
— az els´ó rendeltetési repül´ótér ezen körzetben, vagy
ezen légtérb´ól való kilépés pontja.
A fent említett belépési és kilépési pont azon pont, ahol
a repülési tervben leírt útvonal keresztezi a szóban forgó
légtér oldalhatárait. Ez a repülési terv magába foglalja
mindazon módosításokat, amit a járató benyújtott repülési
tervében eszközölt, valamint azokat a módosításokat is
amit a járató áramlásszervezési intézkedések eredményeként elfogadott.
2. A Szerz´ód´ó Állam tekintetében számításba veend´ó
távolságot 20 km-rel csökkenteni kell, annak területén
történ´ó felszállás vagy leszállás esetén.

6. Cikkely
1. A súlytényez´ó a légijárm´ú légialkalmassági bizonyítványában, légiüzemeltetési utasításban vagy ezekkel
egyenérték´ú bármiféle egyéb hivatalos dokumentumban
feltüntetett, engedélyezett legnagyobb, tonnában kifejezett felszállósúlya 50-nel történ´ó osztással nyert hányadosának négyzetgyöke az alábbiak szerint:
engedélyezett legnagyobb felszállósúly
p =
50
Ha az útvonaldíj beszedéséért felel´ós szervezet a légijárm´ú engedélyezett legnagyobb felszállósúlyát nem ismeri,
akkor az adott típus tudomás szerint létez´ó legnehezebb
légijárm´úvének súlyával kell a súlytényez´ót kiszámítani.
2. H a azonban az üzemben tartó a díj beszedéséért
felel´ós szervezet számára jelezte, hogy ugyanazon légijárm´útípus kett´ó vagy több különböz´ó változatával rendelkezik, akkor a súlytényez´ó kiszámításához az illet´ó
üzemben tartó azonos típushoz tartozó összes légijár-
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m´úve engedélyezett legnagyobb felszállósúlyainak átlagát kell alkalmazni. E tényez´ó légijárm´útípusonkénti és
üzemben tartónkénti kiszámítását legalább évente egyszer el kell végezni.
3. A díj kiszámítása során a súlytényez´ót két tizedesjegy
értékig kell figyelembe venni.

7. Cikkely
1. Az egység díjszabást havonként újra kell számítani,
ehhez az ECU-nek és a nemzeti valutának a repülés végrehajtási hónapját megel´óz´ó havi átlagos átváltási árfolyamát kell használni.
2. Azt az átváltási árfolyamot kell alkalmazni, amely
megfelel a Reuter által, a napi BID árfolyam alapján kiszámított ,,Záró Keresztárfolyam’’ havi átlagának.

8. Cikkely
1. A következ´ó repülések mentesülnek az útvonalhasználati díj fizetése alól:
a) a vegyes VFR /IFR repülések csak akkor, ha valamely Szerz´ód´ó Állam vagy Államok illetékességébe tartozó Repüléstájékoztató Körzet légterében teljes egészében
VFR szerint m´úködnek, és ahol díjat a VFR repülésekre
nem állapítottak meg;
b) azok a repülések, melyek ugyanazon a repül´ótéren
fejez´ódnek be, amelyekr´ól a légijárm´ú felszállt, és a repülés
folyamán közbees´ó leszállás nem történt (körrepülés);
c) olyan légijárm´úvel végrehajtott repülések, amelyek
engedélyezett legnagyobb felszállósúlya kett´ó tonnánál
kevesebb;
d) hivatalos küldetésben lév´ó uralkodó és közvetlen
családja, állam-, kormányf´ó és miniszterek kizárólagos
szállítására végrehajtott repülések. Ezt valamennyi esetben a repülési tervben a megfelel´ó státus indikátor jelzésével alá kell támasztani;
e) illetékes kutató-ment´ó testület által engedélyezett
kutató-ment´ó repülések.
2. Ezeken felül, saját illetékességi körébe tartozó Repüléstájékoztató Körzeten belül egy Szerz´ód´ó Állam a következ´óket mentesítheti az útvonalhasználati díj megfizetése
alól:
a) bármely állam katonai repülései;
b) kizárólag a pilóta kabin hajózó személyzete szakszolgálati engedélye vagy jogosítása megszerzését, megújítását vagy megtartását célzó gyakorlórepülések, amikor ezt
a repülési terv megjegyzés rovatában megfelel´óen feltüntették. Ezek a repülések, nem szolgálhatnak utas- és/vagy
áruszállításra, a légijárm´ú kereskedelmi áttelepítésére
vagy átrepülésére, és kizárólag az érintett állam légterén
belül hajthatók végre;
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c) földi léginavigációs berendezésként használt, vagy
használni tervezett berendezések ellen´órzése, vagy kipróbálásának kizárólagos céljával végrehajtott repülések.

9. Cikkely
A díjat az EUROCONTROL brüsszeli központjához
kell befizetni, a 2. számú függelékben leírt fizetési feltételeknek megfelel´óen. A számlázásra alkalmazott valutanem
az ECU.
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Spanyol Királyság
Madrid Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Madrid Repüléstájékoztató Körzet
Barcelona Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Barcelona Repüléstájékoztató Körzet
Isles Canarias Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Isles Canarias Repüléstájékoztató Körzet
Máltai Köztársaság
Malta Repüléstájékoztató Körzet
Francia Köztársaság

10. Cikkely
Az Útvonal Használati Díjrendszer alkalmazási feltételeit, az egység díjszabásokat a Szerz´ód´ó Államoknak közzé
kell tenniük.

1. számú függelék
Repüléstájékoztató körzetek
Német Szövetségi Köztársaság
Berlin Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Hannover Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Rhein Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Bremen Repüléstájékoztató Körzet
Düsseldorf Repüléstájékoztató Körzet
Frankfurt Repüléstájékoztató Körzet
München Repüléstájékoztató Körzet
Berlin Repüléstájékoztató Körzet
Osztrák Köztársaság
Wien Repüléstájékoztató Körzet
Belga Királyság—Luxemburgi Nagyhercegség
Bruxelles Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Bruxelles Repüléstájékoztató Körzet

France Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Paris Repüléstájékoztató Körzet
Brest Repüléstájékoztató Körzet
Bordeaux Repüléstájékoztató Körzet
Marseille Repüléstájékoztató Körzet
Reims Repüléstájékoztató Körzet
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság
Scottish
Scottish
London
London

Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Repüléstájékoztató Körzet
Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Repüléstájékoztató Körzet

Görög Köztársaság
Athinai Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Athinai Repüléstájékoztató Körzet
Magyar Köztársaság
Budapest Repüléstájékoztató Körzet
Írország
Shannon Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Shannon Repüléstájékoztató Körzet
Shannon Óceáni Átváltási Körzet, amely a következ´ó
koordináták által határolt: 51˚N 15˚W, 51˚N 08˚W,
48˚30’N 08˚W, 49˚N 15˚W, 51˚N 15˚W FL55-ön és felette
Olasz Köztársaság

Bolgár Köztársaság
Sofia Repüléstájékoztató Körzet
Varna Repüléstájékoztató Körzet
Ciprusi Köztársaság
Nicosia Repüléstájékoztató Körzet
Horvát Köztársaság
Zagreb Repüléstájékoztató Körzet
Dán Királyság
Kobenhavn Repüléstájékoztató Körzet

Milano Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Roma Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Brindisi Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Milano Repüléstájékoztató Körzet
Roma Repüléstájékoztató Körzet
Brindisi Repüléstájékoztató Körzet
Norvég Királyság
Oslo Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Stavanger Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Trodheim Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Bodo Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Oslo Repüléstájékoztató Körzet
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Stavanger Repüléstájékoztató Körzet
Trodheim Repüléstájékoztató Körzet
Bodo Repüléstájékoztató Körzet
Bodo Óceáni Repüléstájékoztató Körzet
Holland Királyság
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mokban vagy más államokban lév´ó bankszervezeteknél a
nevében megnyitott bankszámlákra történ´ó befizetéseket is.
3. A díj összege a repülés végrehajtásának napján válik
esedékessé. A fizetésnek az EUROCONTROL-hoz való
beérkezési határidejét a számlán fel kell tüntetni, ami a
számla kiállításától számított 30 nap.

Amsterdam Repüléstájékoztató Körzet
Portugál Köztársaság
Lisboa Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Lisboa Repüléstájékoztató Körzet
Santa Maria Repüléstájékoztató Körzet
Románia
Bucuresti Repüléstájékoztató Körzet
Szlovák Köztársaság
Bratislava Repüléstájékoztató Körzet
Szlovén Köztársaság

2. Záradék
1. E záradék 2. pontjában foglaltak kivételével, a díj
összegét ECU-ban kell megfizetni.
2. Valamely Szerz´ód´ó Állam állampolgára, ha saját befizetését azon államban kijelölt bankszervezetnél teljesíti,
amelynek állampolgára, adósságát az adott állam konvertibilis valutájában törlesztheti.
3. Ha a felhasználó az el´óz´ó pontban említett lehet´óséget veszi igénybe, az ECU összegnek nemzeti valutára
történ´ó átszámítását a befizetés napján és helyén érvényes,
a kereskedelmi tranzakciókhoz kihirdetett, napi árfolyamon kell elvégezni.

Ljubljana Repüléstájékoztató Körzet
3. Záradék
Svéd Királyság
Malmö Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Stockholm Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Sundswall Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Malmö Repüléstájékoztató Körzet
Stockholm Repüléstájékoztató Körzet
Sundswall Repüléstájékoztató Körzet
Svájci Államszövetség
Switzerland Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Switzerland Repüléstájékoztató Körzet
Cseh Köztársaság
Praha Repüléstájékoztató Körzet
Törökország
Ankara Repüléstájékoztató Körzet
Istanbul Repüléstájékoztató Körzet

2. számú függelék
Fizetési feltételek
1. Záradék
1. Az EUROCONTROL által kiállított számlákat az
EUROCONTROL brüsszeli központjához kell befizetni.
2. Az EUR OCONTROL ezen kívül a befizet´ó kötelezettségének teljesítéseként fogadja el az Útvonal Használati Díj
Rendszer illetékes testületei által kijelölt, a Szerz´ód´ó Álla-

1. A befizetést azzal az értékrendezési nappal kell az
EUROCONTR OL által átvettnek tekinteni, amikor az esedékes összeget jóváírták az EUROCONTR OL kijelölt bankszámlájára. Az értékrendezési nap az a nap, amelyt´ól kezdve
az EUROCONTROL felhasználhatja a pénzkészletet.
4. Záradék
1. A befizetésekhez nyilatkozatot kell csatolni, megadva
a kifizetett számlák és leszámított hitellevelek hivatkozási
számait, dátumait és ECU összegeit. A számlák ECU
összegeit ugyancsak fel kell tüntetni azokon a számlákon
is, ahol a felhasználók a nemzeti valutában történ´ó befizetés lehet´óségét veszik igénybe.
2. Ha egy befizetéshez nem csatolják a fenti 1. pontban
meghatározott részletes adatokat, ami lehet´óvé teszi a
befizetés adott számlára vagy számlákra való vonatkoztatását, akkor az EUROCONTROL a befizetést az alábbiak
szerint használja fel:
— el´óször kamattörlesztésre, majd
— a legrégebbi kifizetetlen számla kiegyenlítésére.
5. Záradék
1. A számlákkal kapcsolatos reklamációkat írásban kell
benyújtani az EUROCONTROL-hoz. A számlán feltüntetésre kerül az a legkés´óbbi id´ópont, ami a számla keltét´ól
számított 60 nap, ameddig a reklamációknak az EUROCONTROL-hoz meg kell érkeznie.
2. A reklamáció benyújtásának id´ópontja az az id´ópont,
amikor a reklamációt az EUROCONTROL kézhez veszi.
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3. A reklamációt részletezni kell és csatolni kell hozzá
minden vonatkozó bizonyítékot.
4. A felhasználót az általa benyújtott reklamáció nem
jogosítja fel arra, hogy a vonatkozó számlákból leszámítson, hacsak az E UR O CONTR OL erre fel nem jogosítja.
5. Ha az EUROCONTROL és a felhasználó kölcsönösen adósai és hitelez´ói egymásnak, számla tartozást
kiegyenlít´ó befizetést nem szabad kezdeményezni az
EUROCONTROL el´ózetes beleegyezése nélkül.
Megjegyzés:Az 5.1. záradék 1998. április 1-jét´ól hatályos.
6. Záradék
1. A számla fizetési határidejéig ki nem fizetett bármely
összeg´ú díj — az Alkalmazási Feltételek 10. Cikkelyével
összhangban — egy illetékes testület döntése alapján megállapított és a Szerz´ód´ó Állam által közzétett kamat mértékével növelend´ó. A kamat, mint késedelmi kamat, egyszeri kamat, amelyet a kifizetetlen összeg alapján, napi
kamatszámítással állapítanak meg.
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(2) Az OVSZ II. rendelkezéseit a helyi közforgalmú
vasúti pálya, a vasúti pálya tartozékai, a vasutak üzemi
létesítményei és a vasúti járm´úvek tervezése, kivitelezése
és m´úködtetése során kell alkalmazni.

2. §
(1) Ez a rendelet 1998. augusztus 1. napján lép hatályba.
A hatósági engedélyköteles tevékenységek tekintetében a
már megindult eljárást a korábbi rendelkezések szerint
kell befejezni.
(2) Az OVSZ II. hatálybalépésekor érvényes engedéllyel rendelkez´ó, meglev´ó létesítmények, berendezések
és járm´úvek esetében csak azok átépítésekor és korszer´úsítésekor kell az OVSZ II. el´óírásait alkalmazni.
Dr. Lotz Károly s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

2. A kamatot ECU-ban számítják ki és számlázzák.
7. Záradék
Ha az adós az esedékes összeget nem fizeti meg, annak
behajtására intézkedések tehet´ók.

A m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
32/1998. (VII. 3.) MKM
rendelete

A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
18/1998. (VII. 3.) KHVM
rendelete
az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének
kiadásáról
A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 9. §-ának
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetét (a továbbiakban: OVSZ II.) e rendelet mellékleteként kiadom. Az
OVSZ II. szövege a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Értesít´óben jelenik meg.*

a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról szóló
32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló, módosított 32/1997.
(XI. 5.) MKM rendelet 2. számú mellékletének III. R észe — a C) fejezetet követ ´óen — az e rendelet mellékleteként kiadott D) fejezettel egészül ki.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.

* Lásd a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´ó 1998. évi 14. számának II. kötetét.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
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Melléklet a 32/1998. (VII. 3.) MKM rendelethez
D)
CIGÁNYKISEBBSÉGIOKTATÁS
Cigány népismeret
(Minden oktatási forma számára)
Részletes követelmények a 4. évfolyam végén
(A példákat d´ólt bet´úvel szedtük)
Tananyag

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Ajánlott m´úveltségi terület: Anyanyelv és irodalom
Cigány és cigány tárgyú alkotások:
kiszámolók, nyelvtör´ók, versek, szólások, mondások, mesék, történetek,
regény- és novellarészletek, elbeszélések

Az olvasott m´úvek, ismeretterjeszt´ó
szövegek globális felfogása, elemzése.
Összehasonlításuk más irodalmi m´úvekkel formai tartalmi szempontok
szerint.
Dramatizáció cigány vagy ,,cigányos’’
népviseletbe öltöztetett bábok és cigány
környezetre emlékeztet´ó illusztráció segítségével.

Tudjon, szövegh´ú módon felidézni
3 népköltést, 3 verset, tudjon elmondani saját szavaival 2 mesét.

Mesemondási szokások általában és a
helyi cigány közösségben

Tájékozódjanak a hagyományos cigány mesemondási szokásokban, jelenítsék meg azokat, különböz´ó kulturális rendezvényeken is.

Tudjon megnevezni egy ismert cigány
mesemondót.

Mesetípusok:
ördög-, állat-, tréfás, tündér-, eredetmesék stb.

Az azonos típusú cigány és nem cigány
mesék összehasonlítása, eltérések
megfigyelése.

Tudja megnevezni az olvasott mese
típusát.

Ajánlott m´úveltségi terület: Ember és társadalom
Hagyományos cigány mesterségek:
vályogvetés, fa- és fémmegmunkálás,
harangöntés, kosárfonás, zenélés, cserekereskedelem, házalás stb.

Ismerkedjenek meg az alapvet´ó hagyományos mesterségekkel, azok eszközeivel és termékeivel.
Néhány termék (kosárfonás, faedények, edények foldozása stb.) el´óállításának módjáról szerezzenek tapasztalatot a valóságban is.

Tudja felsorolni mely tevékenységek
tartoznak a hagyományos mesterségek körébe.

Mondák, legendák nevezetes eseményekr´ól, híres emberekr´ól

Vonjanak le tanulságokat nevezetes
eseményekb´ól, tettekb´ól.
(Pl. híres magyarországi cigány emberek érték- és kultúrateremtésben betöltött szerepének felismerése.)
A szül´ók a nagyszül´ók bevonásával keressenek olyan embereket, akikre a helyi közösség büszkén emlékszik vissza.

Három monda vagy legenda saját szavakkal történ´ó elmondása.
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A vándorlás tárgyi emlékei

Ismerkedjenek meg vándorló cigányság tárgyi környezetével (pl. a szekér
a sátor berendezési tárgyaival, a mindennapi élethez használt eszközökkel,
a vajda ereklyéivel).

Tudjon felsorolni néhány a vándorláshoz használt tárgyat.

Élet a vándorlás alatt

Hasonlítsák össze a vándorló cigányság életét más vándorló népek életével.
Filmek, képek, írásos emlékek segítségével tervezzék meg egy egyén, egy közösség egy napját.
Múzeumlátogatáson kiemelten ismerkedjenek meg azokkal a tárgyakkal,
melyeket a vándorló cigányok is használtak.
Ismerkedjenek meg a vándorlás alatt
fogyasztott ételekkel, el´óállításuk módjával, a helyi közösség ételeib´ól válasszák ki azokat, amelyek a múltra
emlékeztetnek.

A vándor közösségek tagjainak szerepe, feladata

Szerezzenek ismereteket a közösségek asszony és férfi tagjainak, illetve
a közösséget vezet´ó, védelmez´ó tagok
szerepér´ól.

Tudja saját szavaival elmondani milyen szerepe, feladata volt a vándor
közösségekben a n´óknek, a férfiaknak és a vezet´óknek.

Kapcsolattartás, kapcsolatteremtés
a kumpániák és tagjaik között:
,,vándorjelek’’, gyülekezések

Ismerkedjenek meg a ,,vándorjelek’’
szerepével, mikor, miért, hogyan
üzentek egymásnak vándor közösségek, az egyes jeleknek mi volt a jelentésük. Továbbá szerezzenek arról is
tapasztalatot, hogyan, mely okok
miatt gy´últek össze az egymástól különböz´ó kumpániák és vezet´óik.

Néhány vándorjel ismerete, alkalmazása.

A cigányság emblematikus jelképei,
a cigány himnusz ismerete, tisztelete

Keressenek magyarázatot mit szimbolizálnak az embelematikus jelképek.
Fogalmazzák meg mit jelent számukra
a himnusz. Gy´újtsenek ismereteket
más népekr´ól, akiknek a cigánysághoz
hasonlóan a XX. században született
himnuszuk.

A cigány zászló, himnusz ismerete,
tisztelete.

Család, nemzetség

Figyeljék meg, kik milyen szempontok alapján tartoznak egy családba,
nemzetségbe.

Közösségi szabályok, normák

Keressenek olyan normákat, értékeket, melyeket egyaránt be kell tartani,
s amelyek egyaránt értéknek tekintend´ók mind a cigány, mind pedig a
nem cigány közösségekben.

Közösségi szabályok normák ismerete, betartása.
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A cigány közösségeket szabályzó intézmény: a Romani Kris

Ismerkedjenek meg a Romani Kris
f´óbb jellemz´óivel, kik milyen érdemek alapján lehettek tagjai, mikor és
hogyan, milyen érvény´ú döntéseket
hoztak a törvénykezéskor.

A Patyív a cigány közösségek normáinak, értékeinek rendszere

Ismerkedjenek meg a cigány tisztesség (patyív) legfontosabb értékeivel,
normáival.

A Patyív és a Romani Kris jelentésének ismerete.

Az emberi élet fordulóinak ünnepeihez kapcsolódó helyi szokások
Keresztel´ó:
— Az újszülöttel kapcsolatos hiedelmek
— Altatók, mondókák

Helyi szokások megismerése, összehasonlítása más közösségek szokásaival,
hagyományaival.

Tudjon saját szavaival beszámolni az
emberi élethez kapcsolódó ünnepek
alapvet´ó ismérveir´ól.

Kéretés, lakodalom:
— A kéretés hagyományos formái, rituális szövegei
— Lakodalmi el´ókészületek, lakodalom szokásai, menete, rituális szövegek

A megismert gy´újtések, olvasmányok
dramatizálása.

Tudjon egy altatót és egy mondókát
elmondani.

A halottakról való megemlékezés

Gy´újtsenek ismereteket a cigányság virrasztási, temetkezési, megemlékezési
szokásairól általában és helyi közösségben.

Az év jeles napjaihoz köt´ód´ó ünnepek
Újév:
— Újévi köszönt´ók
— Hagyományok az újév napján
Karácsony:
— Karácsonyi köszönt´ók
Húsvét:
— A nagyheti ünnepkör szokásai,
húsvétvasárnap, köszönt´ók, tojásjátékok, ügyességpróbák
— Húsvéthétf´ó, locsolkodás, locsolóversek, ajándékok

Ünnepi szokások megfigyelése, versek, mondókák, köszönt´ók memorizálása (pl. Choli Daróczi József, Karsai Ervin versei).

Tudjon saját szavaival beszámolni az
év jeles napjaihoz köt´ód´ó ünnepek
helyi és általános szokásairól.
Tudjon elmondani legalább egy ünnephez f´úz´ód´ó verset, köszönt´ót.

Hagyományos gyermekjátékok, játékkészítés

A szül´ók, nagyszül´ók bevonásával készítsenek játékokat, gy´újtsenek mondókákat, kiszámolókat stb.

Egy hagyományos játék elkészítése.

Ajánlott m´úveltségi terület: M´úvészetek
Magyar és nemzetközi cigány gyermekdalok

Néhány dal
nyelven is.

memorizálása

cigány

A helyi közösség:
— legjellemz´óbb dalai, zenei, éneklés- és táncszokásai,
— jellemz´ó hangszerhasználat,
hangszerpótló eszközök

A helyi közösség zenei szokásainak, repertoárjának megismerése a szül´ók bevonásával.
A kanna, a kanál, pityengetés, szájb´óg´ó
hangszerpótló szerepének megfigyelése,
hangoztatásuk.

Legalább három dal ismerete.
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Zenei ismeretek
Az aszimmetrikus ritmusok

Az aszimmetrikus ritmusok, az esztam felismerésének, hangoztatásának gyakorlása.

Viseletelemzés

Dramatizáláshoz, népviseletbe öltöztetett bábok készítése, cigányos környezet ábrázolása.

Cigány tárgyú képz´óm´úvészeti alkotások

Péli Tamás, Szentandrássy István m´úveinek, m´úvészi eszközeik megfigyelése, elemzése.

Minimális teljesítmény

Az esztam felismerése.

Legalább három m´ú felismerése (alkotó, téma).

Követelmények a 6. osztály végén
(A példákat d´ólt bet´úvel szedtük)
Tananyag

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Ajánlott m´úveltségi terület: Anyanyelv és irodalom
Elbeszél´ó irodalmi alkotások, balladák, anekdoták

A balladák m´úfaja
— szerkezete, témája,
— tragikus és rendhagyó végz´ódés´úek,
— dalban s más m´úvészetben való
megjelenítésük.

Legalább egy ballada szövegh´ú felidézése.

Az anekdotákban szerepl´ó személyek
valóságos életútja.
Véleményformálás az egyes eseményekr´ól, személyekr´ól.
A történetek összevetése a valósággal, a túlzások megfigyelése.

3 anekdota, saját szavakkal történ´ó
bemutatása, önálló véleményalkotás.

Szájhagyomány és írásbeliség

Figyeljék meg különböz´ó népköltészeti alkotások átörökítésének módjait, alkossanak véleményt a cigány
írásbeliség hiányának szerepér´ól.

A hazai cigány elbeszél´ó irodalom

Az elbeszéléseken keresztül megismerhet´ó élethelyzetek és a mai életforma összefüggései, tanári segítséggel való felismerésük.
A sorsrontás és sorsjavítás stratégiáinak megfigyelése az irodalomban és a
valóságban.

Legalább három jeles alkotó egy-egy
m´úvének ismerete.

Cigány ábrázolások a magyar irodalomban:
— hagyományos mesterségek,
— konfliktusok, megjelenítésük,
a vándorlás motívumai az etnocentrikus és a realista irodalomban

A romantikus és a realista alkotók
cigány ábrázolásainak összehasonlítása.
Önálló véleményalkotás a tanult m´úvek szerepl´óir´ól, cselekményér´ól.

Egy cigány tárgyú alkotás ismerete.
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Ajánlott m´úveltségi terület: Ember és társadalom
Gy´újtsenek híreket, újságokból, rádióból, televízióból a cigányság hazai
és külföldi tevékenységér´ól.
Ismerkedjenek meg a cigányság kulturális életében, társadalmi felemelkedésében meghatározó tevékenység´ú személyiségek életével, munkásságával.

Tudjon felsorolni néhány jellemz´ót a
világban él´ó cigányság kultúrájával
kapcsolatban. Ismertesse legalább
három meghatározó személyiség életét, munkásságát.

Életmód különböz´ó korokban és országokban

Figyeljék meg a cigányság életmódjának alakulását különböz´ó korokban és
országokban, a vándorlástól napjainkig.
Keressenek összefüggéseket a foglalkozás és az életmód között.

Legyen képes saját szavaival ismertetni a cigányok megélhetési forrásai
és a vándorlás közötti összefüggéseket.

Foglalkozási,
gek

Vizsgálják meg, mely társadalmi, gazdasági mozgatók, intézményi korlátozások okozták a kumpániák, egyes
foglalkozási ágakhoz tartozó egyének
állandó vándorlását, mozgását.
Keressenek magyarázatot a céhek
korlátozó tevékenységének okaira.

Legalább egy a cigányokra vonatkozó
céhes rendelet ismerete.

Gazdasági rések

Keressenek példákat olyan gazdasági
résekre, amelyek betöltése a céhes iparnak nem volt érdeke, de a cigányság
számára fontos megélhetési forrás volt.

Tudjon néhány foglalkozást felsorolni, melyeket a céhek engedélyeztek a
cigányok számára is.
Tudjon felsorolni néhány tevékenységet, melyet a céhek nem engedélyeztek a cigányok számára.

A kelderás, lovári, szinto cigányok
f´óbb jellemz´ói

Életképek, írásos információk gy´újtése,
csoportosításuk foglalkozási, nyelvi jellemz´óik alapján.

Tudja felsorolni a f´óbb cigány közösségek nyelvi, foglalkozási jellemz´óit.

Értékfelhalmozás,

Figyeljék meg az értékfelhalmozás lehet´óségeit régen és ma.
Szerezzenek tapasztalatot arról milyen tulajdonformák voltak a vándor
közösségekben, s hogyan változott a
,,tulajdon’’ értelmezése napjainkig.

Az egyéni és közösségi tulajdon közötti különbség ismerete.

Gy´újtsenek képeket, tanulmányozzanak publicisztikai szövegeket a cigányság lehetséges rokonnépeir´ól.
Fejtsenek ki önálló véleményt a rokonság bizonyítékairól.

Tudja felsorolni a cigányság lehetséges rokonnépeit.

A cigányság Európában és a világban

Kiemelked´ó kulturális értékek

megélhetési

lehet´ósé-

tulajdon

Lehetséges rokonnépek
(domák, bandzsarák)

Ajánlott m´úveltségi terület: M´úvészetek
Éneklés, hangszerjáték
Helyi, magyarországi és nemzetközi
cigány népdalok egy- és többszólamú
éneklése

Népdalok, m´údalok, zenei szemelvények stílusos el´óadása.
A többszólamú éneklési készség fejlesztése.

Népdalok, m´údalok, zenei szemelvények éneklése.
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Spontán zenélés

Próbálkozás egyéni alkotókészség kialakítására.

Cigány zenészek külföldön régen és
most. Különböz´ó együttesek repertoárja.
A magyarországi cigány népzene

A helyi cigány közösség zenekultúrája: dalok gy´újtése, éneklési és táncszokások megfigyelése.
A cigány népzene jellemz´óinek számbavétele.

A cigány népviselet

Viseletelemzés: formák, színek, díszek
jellegzetességei, közl´ó funkciója, a férfi
és a n´ói karakter tükröz´ódése.

A komponálás jellegzetes módjai a cigány képz´óm´úvészeti alkotásokban

A színkontrasztok, s más kifejez´ó eszközök megfigyelése (pl. Péli Tamás,
Balázs János m´úveiben).

Kézm´úves tárgyak:
anyag—forma—rendeltetés összefüggései

A cigány kézm´úves tárgyak jellegzetességeinek megfigyelése.

Minimális teljesítmény

Egy híres cigány zenész életének,
munkásságának bemutatása.
A lassú lírai dal és táncdal megkülönböztetése.

A színkontrasztok felismerése.
Egy a cigány képz´óm´úvészet meghatározó alkotó munkásságának, életének és legalább 3 m´úvének ismerete
(pl. Péli Tamás munkássága, élete).

Követelmények a 8. osztály végén
(A példákat d´ólt bet´úvel szedtük)
Tananyag

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Ajánlott m´úveltségi terület: Anyanyelv és irodalom
A magyarországi cigány irodalom története

A líra és próza kialakulása, fejl´ódése

A XX. századi magyar irodalom cigányságképe
A világirodalom híres cigányábrázolásai

Ismerkedjenek meg a hazai cigány
irodalom jeles alkotóinak munkásságával, a cigány irodalom meghatározó
m´úveivel.
Fejtsenek ki önálló véleményt, hogyan
járultak hozzá az egyes alkotók a cigányság kulturális felemelkedéséhez.

Pl. Lakatos Menyhért, Osztojkán Béla,
Orsós Jakab m´úvei közül egy kötelez´ó
olvasmányként történ´ó feldolgozása.

A valóságh´ú cigányábrázolás téma- és
eszközkészletének,
formavilágának
megismerése.
A cigánysors azonos és eltér´ó elemeinek számbavétele a különböz´ó
országokban játszódó, különböz´ó
cselekmény´ú írásokban.

Az indiai származás

Tanulmányozzák a cigányság ´ósi hitvilágára utaló indiai mondákat.

Egy indiai monda ismerete.

Nyelvi rétegek

Az eltér´ó nyelvi rétegek felismerése
az olvasott szövegekben.
A líra m´úfajainak egy-egy cigány költ´ó versein keresztül történ´ó megismerése.
A küldetés- és identitástudat, az érzelmi
telítettség megjelenítésének felismerése
az egyes versekben.

Legalább három meghatározó vers
szövegh´ú felidézése.

A líra kialakulása, fejl´ódése
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A cigány irodalom él´ó m´úhelyei

Irodalmi válogatás készítése a megjelent antológiák, folyóiratok, újságok
felhasználásával.

Minimális teljesítmény

Legalább egy lap ismerete.

Ajánlott m´úveltségi terület: Ember és társadalom
A vándorlás kezdetei
(Kr. u. I. évezred eleje—IV. század)

Szerezzenek ismereteket arra vonatkozóan, hogy feltehet´óen milyen okai
lehettek az ´óshaza elhagyásának.
Ismerjék meg a vándorlás lehetséges
útvonalait.

Ismerje az ´óshaza elhagyásának feltehet´ó okait, f´óbb eseményei.
Mutassa meg térképen a vándorlás
lehetséges útvonalait.

Els´ó különválás:
ben és phen cigányok

Mutassák be, milyen hatással volt a
népvándorlás a nyelvi és kulturális
jellemz´ók kialakulására.
Gy´újtsenek példákat, milyen nyelvi és
kulturális jellemz´óket vett fel a cigányság egy-egy országban, birodalomban
való hosszabb tartózkodása alatt.

Élet a vándorlás alatt

Ismerkedjenek meg a vándorlás alatt
folytatott gazdasági tevékenységekkel.
Mutassa be a vándoripar és a céhes
ipar közötti különbségeket (eszközök, termékek, a munka értéke).

A vándor- és céhes ipar f´óbb jellemz´ói.

Nyelvészeti szempontból való elkülönülés (örmény, európai, szír)

Szerezzenek ismereteket, mely okok
vezettek a cigányság három csoportra
való szakadásához. Mutassák be a szétválást követ´ó vándorlások útvonalait.
Vizsgálják meg a szétválással kapcsolatos nyelvi és kulturális bizonyítékokat.

Mutassa be a három csoport vándorlási útvonalát.
Ismertesse nyelvi kulturális jellemz´óit.

Megjelenés a Bizánci Birodalom területén
Az els´ó feltételezhet´óen cigányokra
utaló írásos említések (Dalimil krónikás, II. Ottokár cseh király levele, a görög területek említései)

A cigányokra utaló források elemzése.

Legalább egy cigányokra utaló írásos
emlék ismertetése.

A vándorló cigányság és a feudális állam

Jellemezzék a gazdasági hierarchiára
és születési kiváltságokra épül´ó társadalom és vándorló közösségek közötti különbségeket.

Ismertesse a cigányság azon társadalmi, kulturális jellemz´óit, melyek a
,,feudumra’’ épül´ó társadalmak értékeivel, normáival nem voltak összeegyeztethet´óek.

A keresztény Európa és Kis-Egyiptom
zarándokai

Ismertessék mely indokokkal magyarázták a cigányok vándorlásuk okait.
Ismerkedjenek meg a vándorlást segít´ó menlevelekkel.

Ismertessen saját szavaival egy zarándok történetet.
Ismertesse Zsigmond német-római
császár menlevelének tartalmát.

Európai ´óshaza a görög kultúra területén (Szümon Szimeonis írása, 1340
Kréta, Ciprus 1332, Korfu 1346)

Elemezzék a görögországi tartózkodásra utaló forrásokat.

Legalább egy görögországi tartózkodásra utaló forrás tartalmának ismertetése.
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A török veszély

A kor történelmi eseményeinek
összefüggései alapján elemezzék az
újabb vándorlások, helykeresés
okait.
G y´újtsenek információkat arra vonatkozóan mely tudását, szolgáltatását hasznosíthatta a cigányság a
törökökkel folytatott harcokban.

A közép-európai élettér
Kézm´úves- és emberhiány

Vizsgálják meg mely gazdasági tényez´ók játszottak szerepet abban, hogy a
cigányság
Közép-Európában
viszonylagos megélhetésre, védelemre
talált.
Pl. Szeben város falának építésében
nyújtott segítségéért, fegyverkészítésért,
más fémmunkák végzéséért védelemben részesült.
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Ismertesse a török veszély milyen
újabb sztereotípiákat alakított ki a cigánysággal szemben.

Mátyás király privilégium levelének
ismerete.

Erdélyi aranymosó cigányok és havasalföldi rabszolgák

Gy´újtsenek a korabeli Erdélyben él´ó
cigányok életével kapcsolatos információkat, adatokat.
Hasonlítsák össze a társadalom más
csoportjainak életét a rabszolga jogállású cigányok életével.

Közép-Kelet-Európa az átvonulás területe

Hasonlítsák össze a cigányság nyugateurópai fogadtatását a kelet-európai
élettérrel.
Vizsgálják meg milyen gazdasági, társadalmi tényez´ókkel magyarázható a
nyugat-európai elzárkózás a megtelepedés törvényi szigorral való tiltása.

Ismertessen rendelet et a nyugateurópai fogadtatással kapcsolatosan.

A cigányság eredete, ´óstörténete
´Óshaza hipotézisek, elméletek
(Pl. R. Pishel, A. Pott. Wlislocki, Vályi
István.)
Az észak-nyugat indiai ´óshaza bizonyítékai

Ismerkedjenek meg a meghatározó
´óshaza hipotézisekkel, elméletekkel.
Keressenek nyelvi, kulturális, antropológiai hasonlóságokat.

Ismertessen egy meghatározó ´óshaza
hipotézist, elméletet.

Magyarországi cigány kutatások

Könyvtárlátogatás során gy´újtsenek
adatokat a cigánysággal kapcsolatos
kutatásokról. Pl. Wlislocki Henrik, Erd´ós Kamil, Bari Károly kutatásai.

Egy meghatározó, a cigányság életét,
kultúráját kutató személyiség életének, munkásságának ismerete.

Menekülés a forrongó Balkánról
1417. Strassburg, 1418. Párizs,
1428. Krakkó, 1423. Hollandia,
1429. London, 1430. Róma, Bolonya,
1442. Orleans stb.

Ajánlott m´úveltségi terület: M´úvészetek
19—20. századi ún. cigány zenei elemeket és/vagy tematikát felhasználó m´úvek
(Pl. Liszt-rapszódiák, Kodály: Galántai
táncok, Marosszéki táncok.)

Népdalok, m´údalok, zenei szemelvények stílusos el´óadása.
Többszólamú éneklési készség fejlesztése.

Népdalok, m´údalok, zenei szemelvények éneklése emlékezetb´ól.
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Zenetörténet 18—19. század
Cigány zenészek elterjedése Magyarországon
A cigány zene fogalmának kialakulása, változása
Híres bandák és zenészek életútja,
életm´úve
A verbunkos kialakulása, stílusjegyei
A cigány zene Európában

Minimális teljesítmény

Z enei formák és m´úfajok megfigyelése.

Népzenei stílusok és m´úfajok ismerete.

Az indiai m´úvészet és f´óbb korszakai

Jellegzetes és kiemelked´ó alkotások
elemzése.

Legalább 3 alkotás felismerése, megnevezése (szerz´ó, m´ú címe).

A magyarországi cigány képz´óm´úvészet története

A cigány képz´óm´úvészet sajátosságainak felismerése, megfogalmazása.

A magyarországi cigányság hitélete:
a Sz´úz Mária kultusz, a történelmi vallásokhoz való tartozás sajátosságai a
Jehova tanúság, a szabad kereszténység és egyéb új vallási irányzatokhoz
tartozás tömeges megjelenése a cigányság körében

Szerezzenek ismereteket a cigányság
kereszténységgel való kapcsolódásának folyamatáról, vizsgálják meg annak okait miért csupán a XX. század
utolsó felében vált általánossá egyes
cigány közösségek mindennapos kapcsolata az egyházzal.

Követelmények a 10. osztály végén
(A példákat d´ólt bet´úvel szedtük)
Tananyag

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Ajánlott m´úveltségi terület: Anyanyelv és irodalom
A világirodalom cigány képének módosulása

A cigányság irodalmi ábrázolásaiban bekövetkezett változások és okaik elemzése.

A szerelem, a szerelemféltés, az öregedés, a halálmotívumok a magyar és a világirodalom cigány tárgyú alkotásaiban

Emberi kapcsolatok, magatartások
elemzése a vizsgált m´úvekben.

Alkotói életutak az egyes m´úvek alapján

Készítsenek képzelt vagy valós riportot
egy-egy alkotóval m´úveir´ól, életútjáról.
Fejtsenek ki önálló véleményt arról —
az egyes m´úveik alapján —, hogyan
élik meg a cigányság poétái ,,kitaszítottságukat’’
(Pl. Choli Daróczi József: Rom san,
Bari Károly: Azt hiszitek...,
Rostás Farkas György: Testamentum
cím´ú versek alapján.)

Irodalmi küldetéstudat

Elemezzék, hogyan jelenik meg a cigányságért való küldetéstudat az egyes
m´úvekben, vizsgálják meg milyen irodalmi eszközöket használnak kifejezésükre az alkotók.

Egy meghatározó cigány tárgyú világirodalmi alkotás önálló olvasmányként való feldolgozása.

Legalább egy szemelvény kötelez´ó olvasmányként történ´ó feldolgozása.
(Pl. Lakatos Menyhért: Akik élni akartak, Osztolykán Béla: Átyin Jóskáért
nincs aki megfizessen m´úvei alapján.)
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Minimális teljesítmény

Ajánlott m´úveltségi terület: Ember és társadalom
Megjelenés Magyarországon
II. András kori Szentföldi hadjárat,
Anjouk kora, Nagy Lajos balkáni háborúi, Cigány nev´ú településnevek
1339-t´ól, Luxemburgi menlevelek 1422.

Különböz´ó történeti források és
nyelvészeti emlékek segítségével vegyék számba a cigányság magyarországi megjelenésének lehetséges id´ópontját.

Egy magyarországi megjelenésre utaló
írásos emlék ismertetése.

A XVIII. századi abszolutista politika
hatása a cigányságra

Mária Terézia és II. József cigánysággal kapcsolatos rendeleteinek értelmezése.
A rendeletek hatásainak értelmezése
(pl. nyelvvesztés, megélhetési források
korlátozása, a vándorlás tiltása, a letelepítés csupán adminisztrációs megvalósítási kísérleteinek visszásságai alapján).

A cigányság vándorlását korlátozó,
kultúráját megsemmisít´ó rendeletek
ismerete.

Az el´óítéletek fokozódása
Cigány razziák, diszkriminatív intézkedések

Elemezzék a ,,cigánykérdés’’ megoldására tett sajtó által is közölt javaslatokat.

A cigányság részvétele a magyarországi szabadság küzdelmekben

Keressenek magyarázatot a többség és
a cigányság szabadságért való tettrekészségének közös okaira.

Ismertesse a cigányság 1848-as érdemeit.

Ébred´ó kulturális önfelismerés
Ferenc Józsefhez benyújtott nemzeti
egyenjogúsításról szóló kérelem 1850.

A kérelem tartalmának és hatásának
értelmezése.

A nemzeti egyenjogúsításról szóló
kérelem ismertetése.

A gazdaság és gépi nagyipar fejl´ódése,
hatása a cigány kézm´úiparra

Elemezzék, hogyan szorította ki, hogyan értéktelenítette el a gépi nagyipar
fejl´ódése a cigány vándoripart.

Ismertesse a cigány kézm´úipar válságát.

A Holocaust
Az alsóbbrend´ú népek végleges megsemmisítésének ,,terve’’

Elemezzék mely ideológiai, gazdasági,
társadalmi tényez´ók vezettek a XX.
század legnagyobb szörny´úségéhez.
Tájékozódjanak környezetükben kik
váltak a pusztítások áldozataivá.
Minden évben emlékezzenek a Holocaust borzalmaira, tiszteljék az áldozatok emlékét.

Legyen képes saját szavaival ismertetni a Holocaust pusztításait, f´óbb
eseményeit.

A földosztás

Alkossanak önálló véleményt — a cigányság tömeges idényjelleg´ú mezei
munka végzésének ismeretében —
a falvakban él´ó cigányság földhöz juttatásával kapcsolatban.

A Magyarországi Cigányok Kulturális
Szövetségének megalakulása
1957.

Tanulmányozzák mely célok, feladatok
megvalósítása érdekében jött létre az
MCKSZ, mely körülmények játszottak
szerepet a szervezet gyors felbomlásában.
Vonjanak le következtetéseket a
rendszerváltás és a cigányság kulturális autonómiájának megteremtésével
kapcsolatban.
Ismerkedjenek meg néhány a kulturális
áttörésben szerepet játszó civil szervezet, egyén életével, munkájával.

Kulturális áttörés a 80-as évek végét´ól

Tudja saját szavaival elmondani az
MCKSZ céljait, feladatait.

Mutasson be egy számára szimpatikus szervezetet, vezet´ót.
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Cigány nyelv´ú kiadványok, állandó rádió- és televízió m´úsorok, a kulturális
élet fellendülése

Kísérjék figyelemmel a rendszeres tv-,
rádióm´úsorokat, legalább egy országos cigány lap írásait.

A munkanélküliség fokozott megjelenése

Ismerkedjenek meg azokkal a gazdasági
társadalmi tényez´ókkel, melyek következtében a cigányság körébe nagymértékben begy´úr´úzött a munkanélküliség.
Az önállóvá válás gátjai: ismeret- és
pénzhiány, tapasztalathiány.
Ismerkedjenek meg a munkanélküliség
enyhítésére, a vállalkozóvá válás el´ósegítésére hozott intézkedésekkel, a civil
és állami segítségnyújtás módjaival.
Mutassanak rá mely népek sorsa hasonlatos a cigányságéval.
Elemezzék milyen harcokat vívnak
egyes népek önállóságukért.

A kisebbségi autonómiák

Cigány Kisebbségi Önkormányzatok

Ismerkedjenek meg az 1994-ben alakult Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat felépítésével, m´úködésével, vezet´ó tisztséget betölt´ó személyek munkásságával, célkit´úzéseivel.
Keressenek példákat, hogyan segítette az OCKÖ a cigányság általános
problémáinak megoldását.
Ismerkedjenek meg az OCKÖ által
kidolgozott és elfogadott cselekvési
programok f´óbb tartalmi jellemz´óivel.
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Sorolja fel a magyarországi nemzeti
etnikai kisebbségeket, mutasson be
egyet közülük.
Az OCKÖ felépítése, m´úködése.

Ajánlott m´úveltségi terület: M´úvészetek
Zenetörténet: 19. század vége, 20. század
A cigányzene két f´ó megjelenési formája:
szórakoztató és népi zene.
Ún. cigány zenei elemeket tartalmazó m´úvek a 20. századi zeneszerz´ók m´úveiben.
Cigány zenészek a klasszikus, a
dzsessz és a könny´úzenei életben.
A magyarországi cigány folklór f´ó m´úfajai és zenei jellemz´ói.
A cigány folklór színpadra vitelének
kialakulása.

Megegyezik a NAT követelményeivel.

Cigány zenészek az európai zenekultúrában
A cigány zene két f´ó megjelenési formája Európa más országaiban.
F´óbb európai ún. cigány zenei m´úfajok (orosz cigány: románc, spanyol cigány: flamenko).
Képz´óm´úvészet, m´úvészeti ismeretek
Cigányábrázolások metszeteken, hírmondókban és újságokban a XVI. századtól a XIX. század utolsó harmadáig.

Megegyezik a NAT követelményeivel.

A tanult cigányábrázolások ismerete,
elemzése.

A m´úvészettörténet néhány jelent´ós
cigány ábrázolásának ismerete.
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A pénzügyminiszter
19/1998. (VII. 3.) PM
rendelete
az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet által
lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetend´ó
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
36/1996. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról
A hitelintézetekr´ól és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 235. §-a
(2) bekezdésének n) pontjában, az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-t´ózsdér´ól szóló 1996. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Épt.) 247. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, a kockázati t´ókebefektetésekr´ól, a kockázati t´óketársaságokról,
valamint a kockázati t´ókealapokról szóló 1998. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 39. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint az illetékekr´ól szóló 1990.
évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

4861
4. §

Az R. a következ´ó 7/A. §-sal egészül ki:
.,,7/A. § A kockázati t´ókealap-kezel´ó
a) a kockázati t´ókealap-kezelési tevékenységre jogosító engedély,
b) a kockázati t´ókejegy nyilvános kibocsátása útján létrehozni kívánt kockázati t´ókealap esetén az alapkezelési
szabályzat és a kibocsátási tájékoztató elbírálása,
c) zártkör´úen létrehozni kívánt kockázati t´ókealap esetén az alapkezelési szabályzat elbírálása,
d) az alapkezelési szabályzat módosítása,
e) a kockázati t´ókealap végelszámolási jelentésének elbírálása
iránti eljárásért díjat köteles fizetni.’’

5. §
Az R. a következ´ó 7/B. §-sal egészül ki:

Az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetend´ó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 36/1996. (XII. 28.) PM rendelet
(a továbbiakban: R .) preambulumának szövege az alábbiakkal egészül ki:
,,… az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési
szolgáltatásokról és az értékpapír-t´ózsdér´ól szóló 1996. évi
CXI. törvény (a továbbiakban: Épt.) 247. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, a kockázati t´ókebefektetésekr´ól, a kockázati t´óketársaságokról, valamint a kockázati t´ókealapokról
szóló 1998. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)
39. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint …’’

,,7/B. § A kockázati t´ókealap-kezel´ó által fizetend´ó díj
mértéke:
a) a kockázati t´ókealap-kezelési tevékenységre jogosító engedély kiadására irányuló eljárás esetén kett´ószázezer
forint,
b) a kockázati t´ókejegy nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és alapkezelési szabályzat jóváhagyására
irányuló eljárás esetén ötszázezer forint,
c) a zártkör´úen létrehozni kívánt kockázati t´ókealap
alapkezelési szabályzatának elbírálására irányuló eljárás
esetén kett´ószázezer forint,
d) az alapkezelési szabályzat módosításának engedélyezési eljárása esetén húszezer forint,
e) az alap végelszámolási jelentésének elbírálása esetén ötvenezer forint.’’

2. §

6. §

1. §

Az R. 1. §-ának a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[1. § A pénzügyi intézmény, a kiegészít´ó pénzügyi szolgáltatást nyújtó — pénzügyi intézménynek nem min´ósül´ó —
vállalkozás, továbbá a bankképviselet]
,,a) az alapítás, létesítés,’’
[iránti eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díjat) köteles fizetni.]

Az R. a következ´ó 7/C. §-sal egészül ki:
,,7/C. § (1) A kockázati t´óketársaság a kockázati t´ókebefektetési tevékenység engedélyezéséért kett´ószázezer
forint díjat köteles fizetni.
(2) E rendelet alkalmazásában kockázati t´óketársaságon a Kbtv. 2. §-ának f) pontjában meghatározott kockázati t´óketársaságot is érteni kell.’’

3. §

7. §

Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Pénzügyi szolgáltatás közvetítését végz´ó vállalkozás az 1. § a) pontjában meghatározott esetben harmincezer forint díjat köteles fizetni.’’

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép hatályba.
Dr. Medgyessy Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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A Köztársasági Elnök
határozatai

Az Országgy´úlés határozatai
Az Országgy´úlés
40/1998. (VII. 3.) OGY
határozata
az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998.
(VI. 29.) OGY határozat a következ´ók szerint módosul:
Az Országgy´úlés
a Honvédelmi bizottságba
Atyánszky Györgyöt (FKgP) és
Kapronczi Mihályt (MIÉP),
a Nemzetbiztonsági bizottságba
ifj. Heged´ús Lórántot (MIÉP)
a bizottság tagjává megválasztja.

A Köztársaság Elnökének
83/1998. (VII. 3.) KE
határozata
közigazgatási államtitkár felmentésér´ól
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 29. §-ának
(1) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára
dr. Kiss Elemért, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási
államtitkárát e tisztségéb´ól — érdemei elismerése mellett —
1998. július 6-i hatállyal
felmentem.
Budapest, 1998. június 30.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

2. Az Országgy´úlés bizottságairól, tisztségvisel´óir´ól és
tagjairól szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat, valamint
az ideiglenes és egyéb bizottságokra, valamint tagjainak
megválasztására vonatkozó országgy´úlési határozatok hatályukat vesztik.
Dr. Áder János s. k.,

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

Herényi Károly s. k.,

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

A Köztársaság Elnökének
84/1998. (VII. 3.) KE
határozata

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

közigazgatási államtitkárok felmentésér´ól

az Országgy´úlés elnöke

Az Országgy´úlés
41/1998. (VII. 3.) OGY
határozata
az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti
Csoportjának megalakulásáról**
A Magyar Köztársaság Országgy´úlése az Interparlamentáris Unió (IPU) tagszervezetének nyilvánítja magát.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Herényi Károly s. k.,

Dr. Juhászné
Lévai Katalin s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. június 30-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1998. június 30-i ülésnapján
fogadta el.

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 29. §-ának
(1) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára
Benedek Fülöpöt, a Földm´úvelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát és
dr. Fehér Józsefet, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát e tisztségükb´ól — érdemeik elismerése mellett —
1998. július 6-i hatállyal
felmentem.
Budapest, 1998. június 30.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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A Köztársaság Elnökének
85/1998. (VII. 3.) KE
határozata

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
20/1998. (VII. 3.) ME
határozata

vezér´órnagy felmentésér´ól
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter el´óterjesztésére Somogyi Tamás vezér´órnagy szolgálati viszonyát — érdemei elismerése mellett —
1999. január 15-i hatállyal megszüntetem.
Budapest, 1998. július 2.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
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a Katonai Biztonsági Hivatal f´óigazgatójának
felmentésér´ól
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. §-ának (1) bekezdése alapján a honvédelmi miniszter javaslatára
dr. Stefán Gézát, a Katonai Biztonsági Hivatal f´óigazgatóját e tisztségéb´ól — érdemei elismerése mellett —
1998. július 31-i hatállyal

Ellenjegyzem:

felmentem.
Nikolits István s. k.,

Horn Gyula s. k.,

tárca nélküli miniszter

miniszterelnök

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 53. számában kihirdetett, a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járm´úvek üzemben tartásáról
szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet
— 1. §-ának (11) bekezdése helyesen:
,,(11) A taxiengedélyben — a (9) bekezdésben felsorolt adatokon kívül — fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a vállalkozás székhelyét,
telephelyét, a szakmai vezet´ó nevét, továbbá a személytaxihoz min´ósít´ó vizsgálat alapján kiadott igazolólap és a m´úködési területen lév´ó taxiállomások
használatára jogosító engedély számát is, amennyiben azok használatát a települési önkormányzat (a f´óvárosban a F´óvárosi Önkormányzat) rendeletben
szabályozta.’’
— 3. §-ában az R .-t kiegészít´ó 5/C. § (2) bekezdésének d) pontja helyesen:
,,d) szakmai vezet´óje volt olyan vállalkozásnak, amely személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére való
jogosultságát valamennyi engedélye visszavonásával [5/A. § (14) bek. és 5/B. § (4) bek.] elveszítette, ennek id´ótartama alatt.’’
(Kézirathiba)
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EL ´ÓFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOSÉRTESÍT ´ÓT. A lap hetente, szerdánként, tematikus f´órészekben hitelesen közli a legf´óbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint az üzleti élet híreit. Emellett a lapban fizet´ó hirdetmények is megjelennek. Térítési díj ellenében közzétesszük — többek között — az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok,
kamarák, helyi önkormányzatok egyházak, különböz´ó képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár
színes oldalakon is — helyet kaphatnak az Értesít´óben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de
´
magánszemélyek közérdekl´ódésre számot tartó közlései is. Ószintén
reméljük, hogy a hírek, információk,
közlemények egy lapban történ´ó gyors, pontos és rendezett formában történ´ó közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni el´ófizet´óink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdekl´ód´ók számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
A lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címén,
levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357.; faxszám: 118-6668. Éves el´ófizetési díja: 5376 Ft áfával. Egy példány ára
24 oldalig 110 Ft áfával, utána 8 oldalanként 28 Ft áfával.
A HIVATALOSÉRTESÍT ´Ó egyes számai megvásárolhatók a Kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

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

2688 Ft áfával
5376 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Kiss Elemér. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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