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II. rész

JOGSZABÁLYOK

1998/5. szám
1. Cikk
Alkalmazási terület

A Kormány rendeletei
A Kormány
11/1998. (I. 30.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Budapesten,
1997. január 28-án aláírt,
a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló
Egyezmény kihirdetésér´ól
(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1997. év június 23.
napján megtörtént.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. január 28-án aláírt, a nemzetközi kombinált áruszállításról
szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. §
A megállapodás magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi kombinált áruszállítás tárgyában
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerz´ód´ó Felek)
annak tudatában, hogy az árucseréhez elengedhetetlen
a teljesít´óképes nemzetközi áruszállítás,
felismerve, hogy a környezetvédelmi okokból és a közúti
forgalom korlátozott kapacitása miatt vasúton és vízi úton
korszer´ú szállítási rendszert kell kialakítani, a közúti áruforgalom gazdasági, lakosságvédelmi és ökológiai szempontból is elfogadható alternatíváinak megteremtése érdekében,
abban a meggy´óz´ódésben, hogy a kombinált áruszállítás
rendszere nagy lehet´óség a nemzetközi áruforgalom gondjainak megoldásában,
hivatkozva a kombinált áruszállításra vonatkozó nemzetközi egyezményekre,
az alábbiakban állapodtak meg:

Ez az Egyezmény kiterjed:
— a nemzetközi kombinált áruszállításra, amely részben vasúton vagy vízi úton, részben közúton valamelyik
Szerz´ód´ó Fél országában bejegyzett gépjárm´úvel,
— a két Szerz´ód´ó Fél országa között, vagy az egyik vagy
mindkét Szerz´ód´ó Fél országán keresztül
történik.

2. Cikk
Fogalommeghatározások
Ezen Egyezmény értelmében
a) nemzetközi kombinált áruszállítás: olyan szállítási
forma, amelynek során az üres vagy rakott közúti tehergépjárm´ú (vontató és/vagy vontatott gépjárm´ú) az útvonal
egy részét vasúton vagy vízen teszi meg a Szerz´ód´ó Fél
országából a másik Szerz´ód´ó Fél országába, vagy valamelyik Szerz´ód´ó Fél országán keresztül, amelynek során a
tehergépjárm´ú a közutat csak a feladási vagy rendeltetési
hely és a legközelebbi — fel- és lerakodás céljára alkalmas
— vasúti terminál vagy vízi kiköt´ó között veszi igénybe;
b) rakományhordozó: konténer (legalább 6 m hosszú)
csereszekrény, amely gépjárm´úr´ól leemelhet´ó, átrakható;
(daruzható és nem daruzható) félpótkocsi, pótkocsi.
Mindezek áruk befogadására és továbbítására alkalmasak;
c) közúti fel- és elfuvarozás: rakományhordozóknak a
szállítási folyamat kezd´ó és befejez´ó szakaszában végzett
közúti fuvarozása, amelynek során azok továbbítása vasúti
kocsikban, illetve Ro-Ro hajóval történt, a legközelebbi
kombiterminálról/ra, illetve Ro-Ro kiköt´ób´ól/be;
d) kombiterminál és Ro-Ro kiköt´ó: olyan átrakó állomás/-hely (vasúti/kiköt´ói), ahol a rakományhordozók és
gépjárm´úvek kezelése, lerakása, felrakása, átrakása történik az egyik szállítási módról a másikra;
e) kísért kombinált áruszállítás: a tehergépkocsi pótkocsival vagy anélkül, a vontató vagy nyergesvontató pótkocsival együtt vasúti járm´úvön (gördül´ó országút; Ro-La)
vagy hajón (Ro-Ro hajó) történ´ó továbbítása. A gépjárm´úvezet´ó együtt utazik a gépjárm´úvel;
f) nem kísért kombinált áruszállítás: rakományhordozók vasúti járm´úvön vagy hajón (Ro-Ro hajó) történ´ó
továbbítása;
g) jutalomengedély: a gördül´ó országúti (R o-La) és
Ro-Ro viszonylatok igénybevétele után járó adómentes
közúti fuvarozási engedély, amelynek mértékét a Szerz´ód´ó
Felek a közúti vegyesbizottsági ülés keretében állapítják
meg.
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3. Cikk
Kísért kombinált áruszállítás

(1) A Szerz´ód´ó Felek országából, országába vagy országán keresztül a másik Szerz´ód´ó Fél országában bejegyzett
gépjárm´úvekkel lebonyolódó gördül´ó országút, illetve
Ro-Ro igénybevétele esetén kölcsönös közúti jutalomkontingensben állapodnak meg a közúti vegyesbizottsági
ülés keretében.
(2) A Szerz´ód´ó Felek a gördül´ó országúti és a Ro-Ro
viszonylatait — amelynek igénybevételéért a jutalomkontingens kiadható — a mindenkori lehet´óségek és igények
alapján határozzák meg.
(3) A közúti jutalomengedélyek számának meghatározása évente történik, amelyeket az illetékes magyar és
szlovák hatóságok adják ki egymás részére.
(4) A Szerz´ód´ó Felek a jelen Egyezmény szerint viszonosság alapján a gördül´ó országúti áruszállításhoz kapcsolódó közúti fel- és elfuvarozás számára a kombitermináltól
és a Ro-Ro kiköt´ót´ól légvonalban mért 70 kilométeres
körzethatáron belül gépjárm´úadó- és egyéb fizetési kötelezettség alóli mentességet biztosítanak. Közúti fuvarozási
engedélyt nem kell felhasználni.
(5) A Szerz´ód´ó Felek az illetékes hatóságaiknál eljárnak
annak érdekében, hogy a gördül´ó országúti rendszerben
továbbított minden vonat határállomási tartózkodása ne
haladja meg az AGTC Megállapodás (Európai Megállapodás a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és
ezek létesítményeir´ól) szerinti ajánlást.

4. Cikk
Átlépés az országhatáron
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(4) A fuvarozó, illetve a szállítmányozó, valamint annak
utazó személyzete köteles betartani a másik Szerz´ód´ó Fél
országában hatályos jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk
A kombinált áruszállítás támogatása
(1) A Szerz´ód´ó Felek eljárnak vasútigazgatóságaiknál,
a kombitársaságoknál és a hajózási társaságoknál, illetve
vállalatoknál annak érdekében, hogy gyors egyeztet´ó intézkedésekben állapodjanak meg a kombinált áruszállítás
segítése céljából, figyelembe véve azt, hogy mindenekel´ótt
a nem kísért kombinált áruszállítás rendkívüli el´ónyökkel
rendelkezik.
(2) A Szerz´ód´ó Felek — lehet´óségeik szerint — segítik
saját vasútjaikat és közforgalmú kiköt´óiket, valamint azok
infrastruktúráját a kombinált áruszállítás fejlesztése céljából.
(3) A Szerz´ód´ó Felek a kétoldalú kombinált áruszállításhoz kapcsolódó fel- és elfuvarozást mentesítik a hétvégi
és ünnepnapi közlekedési korlátozási tilalom alól.
(4) A Szerz´ód´ó Felek törekednek, hogy — lehet´óség
szerint — a fel- és elfuvarozáshoz a 44 tonna össztömeg´ú
gépjárm´úvek továbbításának feltételeit megteremtsék.
(5) A Szerz´ód´ó Felek — lehet´óségeik szerint — intézkednek arra, hogy a kombinált áruszállítás keretében feladott rakományegységek vámkezelésének feltételeit a
kombiterminálokon és a Ro-Ro kiköt´ókben teremtsék
meg.
(6) A Szerz´ód´ó Felek intézkednek, hogy a kombinált
forgalomban használt vasúti kocsiknak bizalmi elven történ´ó átvételét egyetemlegesen bevezetik.
(7) A Szerz´ód´ó Felek — lehet´óségeik szerint — el´ósegítik a közös nemzetközi kombinált áruszállítási társaságok létesítését, együttm´úködését.

(1) A kombinált áruszállításra jogosító dokumentumokat a Szerz´ód´ó Fél országában történ´ó minden szállításnál
a járm´úvön kell tartani, és azt a Szerz´ód´ó Fél illetékes vámés határszervei kérésére fel kell mutatni.

(8) A Szerz´ód´ó Felek odahatnak, hogy kedvez´ó nemzetközi kombinált áruszállítási viszonylatok kiépítését el´ósegítik.

(2) A kísért kombinált áruszállítás esetén határvámszervek a kombinált áruszállításra jogosító vasúti jeggyel rendelkez´ó fuvarozót, illetve szállítmányozót (gépjárm´úvet) a
Szerz´ód´ó Fél országába árufuvarozási engedély nélkül engedik be. Az országból történ´ó kilépés során kombinált
áruszállítás igénybevételét a CIM-UIRR fuvarlevéllel vagy
hajófuvarlevéllel kell igazolni.

6. Cikk

(3) A kombinált áruszállítást végz´ó járm´úvek, személyek, valamint a fuvarozott áruk ellen´órzése az országhatáron való belépés, illetve kilépés során a két Szerz´ód´ó Fél
bels´ó jogszabályaiban foglalt el´óírások alapján történik.

Együttm´úködés
(1) A Szerz´ód´ó Felek ösztönzik a vasutakat arra, hogy a
kombinált áruszállításban részt vev´ó társaságokkal és hajózási társaságokkal, illetve vállalatokkal együttm´úködve
versenyképes ajánlatokat dolgozzanak ki a kombinált áruszállítás részére, különös tekintettel a szállítás min´óségére, a szállítási id´ó és a határid´ó csökkentésére és betartására, a gazdaságilag indokolható tarifákra.
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(2) A Szerz´ód´ó Felek törekednek arra, hogy a közúti
áruszállítás minél nagyobb mértékben kombinált áruszállítás formájában bonyolódjon le.
(3) A Szerz´ód´ó Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az intézkedésekr´ól, amelyek el´ósegítik a
nemzetközi kombinált áruszállítás min´óségének és a szolgáltatások színvonalának növelését.

1998/5. szám
10. Cikk
Vegyesbizottság

A Szerz´ód´ó Felek igény szerint a közúti vegyesbizottsági
ülés keretében találkoznak az Egyezmény m´úködésének
biztosításához és lebonyolításához szükséges információk
kicserélése céljából.

7. Cikk

11. Cikk

Rendelkezések megszegése

Hatálybalépés

(1) Ha valamely fuvarozó, illetve szállítmányozó vagy
annak tagja, alkalmazottja megszegi a másik Szerz´ód´ó Fél
országában hatályos jogszabályokat és egyéb el´óírásokat,
vagy a jelen Egyezmény rendelkezéseit, akkor azon Szerz´ód´ó Fél illetékes hatóságainak kérésére, amelyben a jogsértés történt, a másik Szerz´ód´ó Fél illetékes hatóságai az
alábbi intézkedések egyikét hozhatják:
a) az érintett fuvarozó felszólítása az érvényben lév´ó
el´óírások betartására;
b) az érintett fuvarozó részére a jutalomengedélyek
kiadásának leállítása vagy a már kiadott jutalomengedély
visszavonása arra az id´ószakra, amelyre a másik Szerz´ód´ó
Fél illetékes hatósága kizárta ´ót a forgalomból.
(2) Az illetékes hatóságok értesítik egymást a hozott
intézkedésekr´ól.

A jelen Egyezményt a Szerz´ód´ó Felek alkotmányos el´óírásai szerint jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló
diplomáciai értesítések kézhezvételét követ´ó 30. napon
lép hatályba.
12. Cikk
Módosítás
Az Egyezmény a Szerz´ód´ó Felek kölcsönös megállapodása alapján módosítható. A módosítás írásban diplomáciai úton történik.

13. Cikk
A szerz´ódés hatálya

8. Cikk

Az Egyezményt a Szerz´ód´ó Felek határozatlan id´ótartamra kötik.

Adatvédelem

Az Egyezmény mindkét fél által bármikor felmondható,
és az a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követ´ó
hat hónap elteltével hatályát veszti.

(1) A Szerz´ód´ó Felek kijelentik, hogy minden adatot és
információt — kivéve a hivatalos statisztikai adatokat és
kimutatásokat — harmadik féllel szemben védik.
(2) Adatok és információk csak a Szerz´ód´ó Fél hatóságai, ügyészségei és bíróságai részére szolgáltathatók ki,
amennyiben azt büntet´óeljárás teszi szükségessé. Minden
további adat kiadása csak az adatkibocsátó el´ózetes engedélye alapján lehetséges.

Készült Budapesten, 1997. év január hó 28. napján, két
példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében:

A Szlovák Köztársaság
Kormánya nevében:

Dr. Gyurkovics Sándor s. k.

Dr. Eva Mitrová s. k.’’

9. Cikk

3. §

Válsághelyzet

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 1997. július 23-tól kell alkalmazni.

A Szerz´ód´ó Felek kötelezik magukat arra, hogy a kombinált áruszállításban vis maior vagy m´úszaki zavarok
miatt bekövetkez´ó, tizenkét órát meghaladó üzemszünetek esetén külön egyeztetett és sürg´ós intézkedéseket hoznak.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter gondoskodik.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
12/1998. (I. 30.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között
a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkez´ó
állampolgáraik számára a vízummentes rendszer
bevezetésér´ól szóló Megállapodás kihirdetésér´ól
1. §
A Kormány e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a
diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkez´ó állampolgáraik számára a vízummentes rendszer bevezetésér´ól szóló
— 1997. november 1-jén aláírt — Megállapodást.

2. §
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2. Cikk

(1) Az egyik Szerz´ód´ó Fél érvényes diplomata- vagy
szolgálati útlevéllel rendelkez´ó azon állampolgárai, akik a
másik Szerz´ód´ó Fél országa területén m´úköd´ó diplomáciai
vagy konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot, illet´óleg államukat olyan nemzetközi szervezetnél képviselik,
amelynek székhelye a másik Szerz´ód´ó Fél területén van, a
szolgálatuk teljes id´ótartama alatt vízum nélkül léphetnek
be ezen ország területére, külön engedély nélkül ott tartózkodhatnak, és onnan kiutazhatnak.
(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében említett személyek
házastársai és kiskorú gyermekei ezen személyek szolgálatának teljes id´ótartama alatt ugyancsak vízum nélkül tartózkodhatnak a fogadó Szerz´ód´ó Fél országának területén,
amennyiben ´ók maguk is érvényes magyar vagy kirgiz diplomata, vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, illet´óleg,
ha a gyermek a szül´ó diplomata- vagy szolgálati útlevelébe
van bejegyezve.
3. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerz´ód´ó Felek), megegyeztek a vízummentes rendszer bevezetésér´ól a diplomata-, illet´óleg szolgálati útlevéllel rendelkez´ó állampolgáraik számára az alábbiak szerint:

(1) Az egyik Szerz´ód´ó Fél állampolgárai a másik Szerz´ód´ó Fél területén történ´ó tartózkodásuk idején kötelesek
a fogadó Szerz´ód´ó Fél országának törvényeit és más jogszabályait, többek között a külföldi állampolgárok számára el´óírt bejelentkezési, tartózkodási, közlekedési és
tranzitutasi szabályokat betartani.
(2) Az egyik Szerz´ód´ó Félnek joga van a másik Szerz´ód´ó
Fél állampolgára beutazásának megtagadására vagy tartózkodási id´ótartamának csökkentésére.
(3) Jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerz´ód´ó
Fél egészében vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A
felfüggesztésr´ól és annak visszavonásáról a másik Szerz´ód´ó Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni
kell.

1. Cikk

4. Cikk

(1) Az egyik Szerz´ód´ó Fél azon állampolgárai, akik
érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak be a másik Szerz´ód´ó Fél
területére, és külön engedély nélkül onnan kiutazhatnak a
nemzetközi személyforgalom számára megnyitott átkel´óhelyeken.
(2) Az (1) bekezdésben említett állampolgárok legfeljebb harminc napig tartózkodhatnak a másik Szerz´ód´ó Fél
területén. Amennyiben az egyik Szerz´ód´ó Fél állampolgárai harminc napnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a
másik Szerz´ód´ó Fél területén, az állampolgárságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos
kérelmére a másik Szerz´ód´ó Fél külügyminisztériuma
meghosszabbíthatja az állampolgárok tartózkodási idejét
a belépést´ól számított legfeljebb kilencven nap id´ótartamig.

(1) A Szerz´ód´ó Felek illetékes szervei a Megállapodás
aláírását követ´óen diplomáciai úton haladéktalanul, de
legkés´óbb a hatálybalépést megel´óz´óen húsz nappal megküldik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó diplomata- és szolgálati útlevelek mintapéldányait.
(2) Amennyiben az egyik Szerz´ód´ó Félnél az érvényben
lev´ó diplomata- vagy szolgálati útlevelek megváltoztatására vagy új diplomata- vagy szolgálati útlevelek bevezetésére kerül sor, úgy ez a Szerz´ód´ó Fél legalább harminc nappal
el´ótte diplomáciai úton értesíti a másik Szerz´ód´ó Felet, és
átadja ezen dokumentumok mintapéldányait.

A Megállapodás magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között
a vízummentes rendszer bevezetésér´ól
a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkez´ó
állampolgáraik számára

5. Cikk
Az egyik Szerz´ód´ó Fél állampolgára diplomata- vagy
szolgálati útlevelének másik Szerz´ód´ó Fél területén törté-
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n´ó elvesztését vagy megrongálódását köteles a fogadó
Szerz´ód´ó Fél országa illetékes szerveinél, valamint saját
országa diplomáciai vagy konzuli képviseleténél bejelenteni, amely új úti okmányt köteles kiállítani. A fogadó
Szerz´ód´ó Fél országának illetékes szervei az új úti okmányt
kiutazási engedéllyel látják el.

1998/5. szám

1998. évi költségvetésér´ól szóló 1997. évi CLIII. törvény
(a továbbiakban: T.) 11. §-ának (6) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Kormány a 103/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §

6. Cikk
(1) Jelen Megállapodás aláírásától számított harmincadik napon lép hatályba.
(2) Jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes, és
mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Szerz´ód´ó Fél
írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a
másik Szerz´ód´ó Fél által történt kézhezvételét´ól számított
hatvanadik napon veszti hatályát.
(3) A jelen Megállapodás hatálybalépését´ól kezdve a
Szerz´ód´ó Felek között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének
Kormánya között 1978. november 24-én, Budapesten, az
állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeir´ól megkötött Egyezmény hatályát veszti.
Kelt Biskekben, 1997. év november hó 1. napján, két
eredeti példányban, magyar, kirgiz és orosz nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

A Kirgiz Köztársaság
Kormánya nevében’’

Az R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a háziorvosi szolgálat m´úködtet´óje a kötelez´ó egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt szerv vagy személy.’’

2. §
Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) Az egy pontra jutó díj a háziorvosi ellátásra
elkülönített el´óirányzatnak a 7/A. § (3) bekezdése, a
8—9. §-ok, valamint a 10. § (7) bekezdése szerinti kifizetésekkel csökkentett egy havi összegének és a (2) bekezdés szerint megállapított országos szinten összesített
pontszámnak a hányadosa.’’

3. §
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. december 1-jét´ól kell alkalmazni.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
13/1998. (I. 30.) Korm.
rendelete
az egészségügy társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseir´ól szóló
103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A kötelez´ó egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

Az R. a következ´ó 7/A. §-sal egészül ki:
,,7/A. § (1) A területi ellátási kötelezettséggel m´úköd´ó
háziorvosi szolgálatok 1998. március 1-jét´ól az 51/1997.
(XII. 18.) NM rendelet II. fejezete szerinti, az el´óírt életkorban és gyakorisággal végzett teljes kör´ú sz´úrési tevékenységükért — számítógépes adathordozón, kísér´ójegyzékkel együtt átadott negyedévenkénti jelentése esetén —
a (2) bekezdésben meghatározott díjazásban részesülnek.
A jelentést a negyedévet követ´ó hónap 5. napjáig — els´ó
alkalommal április 5-ig — az illetékes MEP-nek kell megküldeni.
(2) Az (1) bekezdés szerint elvégzett és jelentett sz´úrési
tevékenységért a MEP a (3) bekezdés szerinti el´óirányzat
terhére — biztosítottanként évente egyszer — 150 Ft
összeget utal át a szolgáltatónak a jelentést követ´ó hónapban az aktuális finanszírozás során.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott prevenciós tevékenység (2) bekezdés szerinti díjazásának forrása a háziorvosi ellátás el´óirányzatán belül kerül elkülönítésre, havi
120 millió Ft összegben. Ezen összeg maradványa a kiutalható kártyapénzt növeli.’’
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Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A m´úködtet´ó a háziorvosi szolgálat által ellátott
feladatok, a körzet lakosságszáma és a rendel´ó adottságai
alapján — a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
— 1998. március 1-jét´ól az alábbi fix összeg´ú díjra jogosult
minden hónap 25-éig:
a) feln´ótt lakosság ellátására szervezett körzet esetén,
amennyiben
aa) a körzet feln´ótt lakosainak száma
nem éri el az 1200 f´ót
88 000 Ft
ab) a körzet feln´ótt lakosainak száma
1200 és 1500 f´ó közötti
83 000 Ft
ac) a körzet feln´ótt lakosainak száma
1500 f´ó fölött van
78 000 Ft;
b) gyermek lakosság ellátására szervezett körzet esetén, amennyiben
ba) a körzet gyermek lakosainak száma
nem éri el a 600 f´ót
93 000 Ft
bb) a körzet gyermek lakosainak száma
600 és 800 f´ó közötti
88 000 Ft
bc) a körzet gyermek lakosainak száma
800 f´ó fölött van
83 000 Ft;
c) feln´ótt és gyermek lakosság ellátására szervezett
körzet esetén, amennyiben
ca) a körzet lakosságszáma nem éri el az
1200 f´ót
93 000 Ft
cb) a körzet lakosságszáma 1200 és 1500
f´ó közötti
88 000 Ft
cc) a körzet lakosságszáma 1500 f´ó fölött
van
83 000 Ft.’’

5. §
Az R. 10. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép, egyidej´úleg az alábbi (4)—(6) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (7) bekezdésre módosul:
,,(2) A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottakról a TAJ számos nyilvántartás jelentést a 4/A. számú mellékletben foglaltak szerint kell kiállítani, és a
(3) bekezdésben meghatározott módon a MEP-nek megküldeni.
(3) A (2) bekezdés szerinti TAJ számos nyilvántartás
jelentést els´ó ízben az 1998. március hónapban ellátott és
a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottakról
kell elkészíteni. A jelentésben azoknak a biztosítottaknak
az adatai is feltüntethet´ók, akiket a tárgyhónapban a háziorvosi szolgálat nem látott el, de a bejelentkezés tényét és
a TAJ számot a háziorvosi szolgálat nyilvántartásából
egyértelm´úen meg lehet állapítani. A következ´ó havi TAJ
szám jelentésekben csak azok a háziorvosi szolgálathoz
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bejelentkezett biztosítottak tüntethet´ók fel, akiknek a nevét és TAJ számát a (2) bekezdésben meghatározott módon még nem jelentették le.
(4) A MEP a TAJ szám jelentéseket összesíti és nyilvántartást vezet az egyes háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett biztosítottakról. Amennyiben egy biztosított több,
a (3) bekezdés szerinti TAJ szám jelentésben szerepel, a
MEP — 30 napos válaszadási határid´ót biztosítva — nyilatkoztatja a biztosítottat és/vagy a háziorvosi szolgálatokat a biztosított tényleges gyógykezelését végz´ó háziorvos
személyér´ól azzal, hogy a nyilatkozattétel elmaradása esetén a biztosított a nyilatkozattételre rendelkezésre álló
határid´ó lejártát követ´óen a háziorvos választásra vonatkozó szabályok szerint választhat ismét háziorvost. A nyilatkozat alapján, továbbá a nyilatkozat hiányában is, a
MEP törli a beteg TAJ számát az ellátásban részt nem vev´ó
háziorvos jelentéséb´ól, a fentiekr´ól egyúttal tájékoztatja
az érintetteket, és a tájékoztatást követ´ó hónapban a díjfizetés alapjaként a korrigált létszámmal számol.
(5) A MEP havonta — els´ó ízben 1998 júliusában —
tájékoztatja a háziorvosi szolgálatot arról, hogy a háziorvosi szolgálat által a TAJ szám jelentésben feltüntetett
biztosítottak közül mely személyek jelentkeztek át más
háziorvosi szolgálathoz, illetve mely személyek TAJ száma
került törlésre elhalálozás miatt.
(6) 1999. január 1-jét követ´óen a MEP — figyelemmel
az (5) bekezdésben foglaltakra — kizárólag az adott háziorvosi szolgálat által a (3) bekezdésben foglaltak szerint
jelentett biztosítottak után folyósítja a háziorvosi szolgálat
részére a 7. § (1) bekezdése szerinti díjazást.’’

6. §
(1) Az R. 20. §-a (8) bekezdésének a)—b) pontjai helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(Az egészségügyi szakellátás fix összeg´ú bevételét a következ´ó tételek alapján kell meghatározni:)
,,a) az ágazati bérmegállapodás alapján
aa) a bérnövekmény fedezetére az intézmény 1997. évi
átlagos egy havi bevétele alapján 60%-os bérhányad figyelembevételével számolt 1998. évi 16%-os — 10 hónapra
számított 19,2%-os — növekménye, beleértve — az 1997.
évben ezen a jogcímen finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál — a kiegészít´ó ügyeleti díjtöbbletet,
ab) a bérkifizetések biztonságosabbá tétele érdekében
az intézmény 1997. évi átlagos egy havi bevétele 60%-os
bérhányadával számított 4,2%-os összege,
b) az intézeti szakellátási orvosi ügyeletre megállapított díj, amely az E. Alap éves költségvetésében erre a célra
elkülönített keretb´ól kerül kiegészítésre az intézeti ügyeleti ellátásban részt vev´ó osztályok arányában az alábbiak
szerint:
ba) klinikai osztályonként, valamint aneszteziológiai
ügyeletként egy-egy f´ó normál ügyelete, illetve
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bb) radiológiai, laboratóriumi, klinikai transzfuziológiai osztályonként egy f´ó csendes ügyelete,
bc) aktív klinikai oszályonként 0,1 f´ó min´ósített ügyelete
alapján számolt, a 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendeletben
meghatározott mérték´ú minimális ügyeleti díj;’’
(2) A rendelet 20. §-a a következ´ó (12)—(13) bekezdéssel egészül ki:
,,(12) A fejlesztésb´ól belép´ó új kapacitásokon végzett
ellátások fedezetére el´óleg folyósítása a befogadott kapacitás nagysága és az ellátási formára jellemz´ó országos
átlagos teljesítmény figyelembevételével készített teljesítménykalkuláció és az országosan egységes díjazás alapján
történik. A kalkulációnak megfelel´ó kéthavi teljesítménynek megfelel´ó összeg kerül egyszeri el´ólegként kiutalásra.
Az el´óleg a jelentett teljesítmények után járó teljesítménydíjból részletekben visszavonásra kerül. Az el´óleg utolsó
részletét legkés´óbb az ellátást követ´ó negyedik teljesítményjelentés után járó teljesítménydíj kiutalása során kell
visszavonni.
(13) A teljesítményfinanszírozás során használt szakmai
kódrendszerek és finanszírozási paraméterek — az OEP
bevonásával történ´ó — folyamatos karbantartásáról, az
ehhez szükséges adatok körének meghatározásáról és a
változtatások közzétételér´ól a Népjóléti Miniszter rendeletben gondoskodik.’’

1998/5. szám

nyöket, továbbá a fenntartó nyilatkozatát az (1) bekezdés
a) pontjában foglaltak teljesülésér´ól.
(3) A finanszírozási el´óleg folyósításáról vagy a kezdeményezés elutasításáról — az utóbbi egyidej´ú indokolásával — az OEP f´óigazgatója dönt. A finanszírozási el´ólegben részesített egészségügyi szolgáltatókról és a részükre
folyósított finanszírozási el´óleg összegér´ól az OEP havonta tájékoztatja a Népjóléti Minisztériumot és a Pénzügyminisztériumot.
(4) A finanszírozási el´óleget a MEP és az egészségügyi
szolgáltató között létrejött szerz´ódés alapján a MEP folyósítja. A finanszírozási el´óleg maximális összege az egészségügyi szolgáltató — az igénylést megel´óz´ó 12 hónap —
átlagos egy havi bevételének 20%-a.
(5) A finanszírozási el´óleg összege a folyósítását követ´ó
harmadik hónaptól számított maximum hat hónapon keresztül havi egyenl´ó részletekben az egészségügyi szolgáltató részére folyósított finanszírozási összegb´ól kerül levonásra. A finanszírozási el´óleg törlesztése nem ütemezhet´ó át.
(6) Amennyiben az OEP az ellen´órzése során megállapítja, hogy a finanszírozási el´óleget az egészségügyi szolgáltató nem a kérelemben megjelölt célra használta fel, a
finanszírozási el´ólegnek az ellen´órzést követ´ó hónapban
az (5) bekezdés szerinti levonásokat követ´óen még fennmaradt részét, az egészségügyi intézmény részére ezt követ´óen folyósított finanszírozási összegb´ól egy összegben kell
levonni.’’

7. §
8. §
Az R. a következ´ó 20/A. §-sal egészül ki:
,,20/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltató egyszeri kamatmentes finanszírozási el´óleg folyósítását kezdeményezheti
az OEP-nél, amennyiben
a) gazdálkodási helyzete nem indokolja önkormányzati vagy kincstári biztos kirendelését, és
b) pénzügyi tervét´ól eltér´ó id´óben jelentkez´ó m´úködési célú dologi jelleg´ú kifizetési kötelezettségét fedezet hiányában nem tudja teljesíteni, vagy
c) nem tervezhet´ó betegforgalom-növekedés, vagy a
közvetlenül a betegellátást veszélyeztet´ó rendkívüli esemény következtében olyan m´úködési célú fizetési kötelezettsége keletkezik, amelynek fedezete a fizetési kötelezettség idején nem áll rendelkezésre,
feltéve, hogy a finanszírozási el´óleg visszafizetési kötelezettsége következtében tartós jelleg´ú adósság nem keletkezik, és korábban nem részesült adósságcsökkentési célú
m´úködési el´ólegben.
(2) A finanszírozási el´óleg folyósításának a kötelez´ó
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 35. §-ának (4) bekezdése szerinti kezdeményezésekor be kell mutatni a finanszírozási el´óleg szükségességének tételes indokolását, illetve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az el´órehozott kifizetési kötelezettség okát, vagy az abból hosszabb távon jelentkez´ó el´ó-

Az R. 22. §-ának (8) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(8) Amennyiben a fekv´óbeteg-ellátó intézmény kérésére az ott ellátott betegek részére más intézmény járóbeteg-szakellátást nyújt, ennek költségeit az intézmények
egymás között elszámolják. Az elszámolás módját az intézmények egymás közötti külön megállapodásban vagy szerz´ódésben határozzák meg. Az elszámolás során az adott
ellátásért az OEP által finanszírozott összeg az irányadó.’’

9. §
Az R. 23. §-ának (2) bekezdése a következ´ó mondattal
egészül ki:
,,Amennyiben a m´úködtet´ó szakrendelésenként és/vagy
szakambulanciánként az ellátott betegek TAJ számának
feltüntetésével készített — a beteg TAJ számát, nemét,
születési dátumát, a térítési kategóriát, az ellátás típusát, a
beküld´ó kódját, a f´ódiagnózist és az elvégzett beavatkozásokat, az ellátás id´ópontját, valamint a munkahely és orvos
azonosító adatait és a naplósorszámot tartalmazó — jelentést — számítógépes adathordozón — a tárgyhót követ´ó
hónap 10. napjáig adja át a MEP-nek. A jelentésért a
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szolgáltató — önálló szervezeti egység kóddal rendelkez´ó
járóbeteg-szakellátást nyújtó szervezeti egységenként —
heti 30 vagy ennél magasabb óraszám esetén havi 5000 Ft,
ennél alacsonyabb heti óraszám esetén ezen összeg id´óarányos részének megfelel´ó, de legkevesebb 1000 Ft díjazásban részesül. Az adatszolgáltatást és az elszámolást 1998.
július 1-jét´ól az e bekezdésben foglaltak szerint kell elvégezni.’’

10. §
(1) Az R. 24. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) A krónikus ellátások egységnyi teljesítményének
számításához szakmánként alkalmazandó szorzókat a
8. számú melléklet tartalmazza. A krónikus ellátások teljesítményfinanszírozásának összegét a krónikus ellátások
el´óirányzatából a fix összeg´ú finanszírozásra szolgáló rész
levonásával kell megállapítani.’’
(2) Az R. 24. §-ának (6) bekezdése a következ´ó els´ó
mondattal egészül ki:
,,(6) Az aktív ellátás teljesítményfinanszírozásának
összegét az aktív ellátás el´óirányzatából a fix összeg´ú finanszírozásra szolgáló rész, valamint a kiegyenlít´ó keret levonásával kell megállapítani.’’
(3) Az R. 24. §-a a következ´ó új (7)—(8) bekezdéssel
egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi (7)—(9) bekezdés számozása (9)—(11) bekezdésre változik:
,,(7) A 24/A. §-ban szerepl´ó, el´óre meghatározott országos díj bevezetéséig a teljesítmény díjazásra az egységnyi
teljesítmény országosan egységes forint alapértékét az
(5)—(6) bekezdésben meghatározott havi keret és az aktuális havi országos teljesítmény hányadosaként kell megállapítani.
(8) Krónikus fekv´óbeteg-ellátó osztályokról csak az osztály ágyszáma és az aktuális hónap napjai számának szorzatával meghatározott natúr ápolási nap számig számolható el aktuális havi teljesítmény a jelentésben. Az intézmény
köteles részjelentést adni azon betegekr´ól, akik ellátása a
tárgyhónap végéig nem fejez´ódött be. A krónikus fekv´óbeteg-ellátásban teljes ápolási nap csak a beteg 24 órás kórházi benntartózkodása esetén számolható el. Ennél rövidebb tartamú ellátás esetén az ápolási nap díjazásának
50%-a finanszírozandó.’’

11. §
Az R. a következ´ó 24/A. §-sal egészül ki:
,,24/A. § (1) Az aktív és krónikus fekv´óbeteg-ellátás
teljesítményfinanszírozása az 1998. április 1-jét követ´óen
elszámolt teljesítmények esetén, a népjóléti miniszterrel
történ´ó el´ózetes egyeztetést követ´óen, az OEP által — a
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kiegyenlít´ó keret figyelembevételével — el´óre meghatározott országos díjjal történik. Az országos díjakat az OEP a
Népjóléti Közlönyben legkés´óbb 1998. május 20-ig közzéteszi.
(2) Az aktív és krónikus ellátás a 24. § (7) bekezdése
szerint megállapított teljesítmény díj és a kihirdetett országos díj közötti, a havi szezonális teljesítmény ingadozásokból adódó különbségekre a társadalombiztosítási alapok 1998. évi költségvetésében az aktív ellátások kassza
fejlesztésekb´ól e célra jóváhagyott el´óirányzatból képzett
2,3 Mrd forintos kiegyenlít´ó keret szolgál.
(3) Amennyiben a megállapított egységes országos díj
és a tárgyhavi teljesítmények alapján kifizetend´ó összeg
magasabb a 24. § (5)—(6) bekezdése szerinti kasszaöszszegnél, a különbséget a kiegyenlít´ó keretb´ól kell kiegyenlíteni, ellenkez´ó esetben a különbség a kiegyenlít´ó keretet
növeli.
(4) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott kiegyenlít´ó keret összegének felhasználása meghaladja a
70%-ot, vagy e keret összege 30%-kal növekszik az országos díjat újra meg kell határozni, és a kifizetést megel´óz´ó
30 nappal közzé kell tenni.
(5) A kiegyenlít´ó keret, illetve az aktív és krónikus
kassza tárgyév utolsó hónapjában mutatkozó maradványát
a fekv´óbeteg-ellátást nyújtó intézmények között az általuk
nyújtott átlagos teljesítmény arányában ki kell osztani. A
maradvány a 13. havi bérek kifizetésének részleges forrásául szolgálhat.’’

12. §
Az R. 26. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A határnapon belüli ismételt felvétel nem számít
az el´óz´ó kezeléssel összevonva egy ellátási esetnek a népjóléti miniszter rendeletében meghatározott esetekben.’’

13. §
(1) Az R. 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az OEP a dialízis ellátások országosan egységes
alapdíjára jutó forintértéket az éves költségvetési törvényben e célra rendelkezésre álló keret és az országos teljesítmények alapján havonta állapítja meg. A dializáló eljárásokat és a krónikus dializáló eljáráson belüli arányokat a
9/1993. (IV. 2) NM rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.’’
(2) Az R. a következ´ó 30/B. §-sal egészül ki:
,,30/B. § (1) Az E. Alap 1998. évi költségvetésében az
önkormányzati kórházak adósságrendezéséhez visszatérítend´ó hozzájárulásra jóváhagyott el´óirányzat terhére támogatási igényt az intézményt fenntartó önkormányzat
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nyújthat be az OEP f´óigazgatójához. A támogatási igény
akkor nyújtható be, ha
a) az önkormányzat fenntartásában lév´ó kórháznak az
igénybejelentés hónapja 20. napján az elismert szállítói
tartozása — annak esedékességét követ´ó 60 napon belül
— nincs kiegyenlítve, és
b) e tartozásának kiegyenlítése — az E. Alapból származó következ´ó havi bevételéb´ól — a kórház m´úköd´óképességét ellehetetlenítené.
(2) A kérelemben meg kell jelölni a tartozás(ok) összegét, jogcímét és kialakulásának indokait, ezek megszüntetése, továbbá a tartozások kiegyenlítése érdekében a kórház és a kérelmez´ó által megtett és tervezett intézkedéseket. A kérelemhez csatolni kell a képvisel´ó-testületnek
(közgy´úlésnek) az igénylésre vonatkozó határozatát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti el´óirányzatnak legfeljebb
60%-a használható fel az 1998. március 31-ig, további
20-20%-a az 1998. május 31-ig, illetve az 1998. szeptember
30-ig kérelmet benyújtó helyi önkormányzatok között. Az
egyes kérelmez´ók számára nyújtott visszatérítend´ó támogatás összege nem lehet több, mint az általuk fenntartott
kórház 1997. évi E. Alapból származó havi átlagos bevételének 50%-a.
(4) Az OEP a támogatást az önkormányzat részére folyósítja. Az önkormányzat a támogatás törlesztését a folyósítást követ´ó 7. hónap els´ó napjától kezd´ód´óen havi egyenl´ó részletekben fizeti vissza. A részlet nem lehet kevesebb
az (1) bekezdésben megjelölt kórház 1997. évi E. Alapból
származó bevételének 1,5%-ánál.
(5) Nem részesíthet´ó az önkormányzat támogatásban,
illetve köteles a részére nyújtott támogatás kétszeresét
visszafizetni, amennyiben a támogatás iránti kérelemben
valótlan vagy megtéveszt´ó adatot szolgáltatott, továbbá, ha
a támogatás a kérelemben megjelölt céltól eltér´óen került
felhasználásra.
(6) Amennyiben az önkormányzat a (4)—(5) bekezdésben foglalt kötelezettségét a szerz´ódésben meghatározott
id´ópontig nem teljesíti, a törleszt´ó részleteket, illetve a
támogatás kétszeresét köteles visszafizetni.’’

14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba. E rendelet finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseit els´ó ízben az 1998. március hónapra folyósított finanszírozás során kell alkalmazni. Ett´ól eltér´óen a 9. §-ban
foglalt rendelkezéseket els´ó ízben az 1998. február hónapról megküldött adatszolgáltatásnál kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
a) az R . 7. §-ának (2) bekezdéséb´ól a ,,és a gondozási’’
szövegrész, a 7. § (8) bekezdése, a 19. § (2) bekezdése, a
23. § (10) bekezdésének második és harmadik mondata,
28. § (2) bekezdése a hatályát veszti,

1998/5. szám

b) az R . 7. § (3) bekezdésében az ,,önálló kistelepülés
vagy településcsoport’’ szövegrész helyébe az ,,egy vagy
több önálló község és a községben más, azonos típusú
háziorvosi szolgálat nem m´úködik, és ha a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nem haladja
meg a körzet lakosságszámát.’’ szövegrész, a 9. § (6) bekezdésében a ,,6000’’ szövegrész helyébe a ,,7500’’, a ,,7000’’
szövegrész helyébe a ,,8500’’, a ,,9000’’ szövegrész helyébe
a ,,11000’’ szövegrész, a 10. § (4) bekezdésében a ,,2000’’
szövegrész helyébe az ,,5000’’ szövegrész, a 14. § (2) bekezdésében a ,,20 Ft/f´ó’’ szövegrész helyébe ,,22 Ft/f´ó’’ szövegrész, a 15. § (3) bekezdésében a ,,24,50 Ft/f´ó’’ szövegrész
helyébe a ,,30 Ft/f´ó’’ szövegrész, a 16/A. § (8) bekezdésének
c) pontjában a ,,100 000 Ft/hó’’ szövegrész helyébe a
,,120 000 Ft/hó’’, a ,,125 000 Ft/hó’’ szövegrész helyébe a
,,145 000 Ft/hó’’, a ,,150 000 Ft/hó’’ szövegrész helyébe a
,,170 000 Ft/hó’’ szövegrész, a 19. § (1) bekezdésének
a) pontjában a ,,Társadalombiztosítási Igazolvány’’ szövegrész helyébe a ,,Társadalombiztosítási Azonosító Jelet
igazoló okmány’’ szövegrész, a 19. § (4) bekezdésében az
,,Igazolvány’’ szövegrész helyébe az ,,Azonosító Jelet igazoló okmány’’ szövegrész, a 20. § (8) bekezdésének
d) pontjában az ,,1997. december 31-ig’’ szövegrész helyébe az ,,1998. december 31.-éig’’ szövegrész, a 23. § (1) bekezdésében ,,a Tv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott
útmutató szerinti’’ szövegrész helyébe az ,,összesített’’ szövegrész, a 23/A. § (10) bekezdésében az ,,1400 Ft-nak’’
szövegrész helyébe az ,,1600 Ft-nak’’ szövegrész, a 30/A. §
(3) bekezdésében a ,,különleges’’ szövegrész helyébe a
,,rendkívüli’’ szövegrész, a 34. § (3) bekezdése a) pontjában a ,,MEP-nek’’ szövegrész helyébe a ,,területileg illetékes MEP-nek, továbbá a fekv´óbeteg-szakellátást nyújtó
intézmények havi teljesítményjelentésüket számítógépes
adathordozón tanúsítvány kíséretében, a GYÓGYINFOK-nak küldött jelentéssel egy id´óben és azzal azonos
tartalommal a MEP-nek is megküldik,’’ szövegrész lép.
(3) Az R. 14. számú melléklete 1998. március 1-jén
hatályát veszti.
(4) E rendelet hatálybalépésével a kötelez´ó egészségbiztosítás ellátásairól szóló 217/1997. (XII. 1) Korm. rendelet
25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,(2) Az OEP az (1) bekezdésben foglaltakon túl szerz´ódést köthet a 18 éves kor alatti biztosítottak csoportos
gyógyúszására alkalmas közfürd´ó m´úködtet´ójével vagy a
gyógyúszás szervezésére m´úködési engedéllyel rendelkez´ó
szervezettel, illet´óleg személlyel e gyógyfürd´óellátás támogatással történ´ó szolgáltatására.’’

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 13/1998. (I. 30.) Korm. rendelethez
4/A. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez
TAJ SZÁM JELENTÉS
Jelentési id´ószak: 199..... év .................................. hó
Megye kódja:
Szolgáltató (m´úködtet´ó) kódja, neve:
...................................................................................................................
Szolgáltató (m´úködtet´ó) címe: .......................................................................................................................................................
Háziorvosi szolgálat (ÁNTSZ ) kódja:
Székhelyének neve: ...........................................................................................................................................................................
Székhelyének címe: ..........................................................................................................................................................................
Orvos azonosítója:
Helyettesítés esetén a helyettesít´ó orvos neve: ...................................................................... orvoskódja:
Páciens
regiszter
sorszáma

Biztosított
neve

születési ideje
(év, hó, nap)

Társadalombiztosítási
azonosító jel

Bejelentkezés ideje
(év, hó, nap)

Dátum: ........... év ..................................................................... hó ............. nap
..................................................................................
szolgáltató (m´úködtet´ó)

..................................................................................
háziorvos

Beküldend´ó minden hó 5-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz.
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A Kormány
14/1998. (I. 30.) Korm.
rendelete
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról tárgyú 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közoktatásról szóló — többször módosított — 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következ´óket rendeli el:
1. §
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó — módosított — 20/1997. (II. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A kitöltött igénylési lapot a fenntartó a kézhezvételét követ´ó tizenöt napon belül köteles visszaküldeni a
közigazgatási hivatalnak.’’
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép
hatályba. A rendelet kihirdetésével egyidej´úleg hatályát
veszti az R. 13. §-ának (3) bekezdése, 18. §-ának (2)—(6)
bekezdése, továbbá a 210/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet
2. §-a és melléklete.
(2) A hatályon kívül helyezett rendelkezések alapján befizetett igazgatási szolgáltatási díjat e rendelet hatálybalépését
követ´ó harminc napon belül a befizet´ó részére vissza kell
utalni.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
15/1998. (I. 30.) Korm.
rendelete
a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló
1990. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó
68/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló
1990. évi XXV. törvény 14. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) A családi pótlékról és a családok támogatásáról
szóló 1990. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó

1998/5. szám

— többször módosított — 68/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. §-ának (2) bekezdése a következ´ó új d) ponttal egészül ki:
(Az igénybejelentéssel egyidej´úleg)
,,d) be kell nyújtani a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, ha a szül´ó egyéni vagy társas vállalkozás tagja
(a továbbiakban együtt: vállalkozó) és a gyermek másfél
éves kornál fiatalabb.’’
(2) Az R. 22. §-a a következ´ó új (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) Az OEP illetékes szerve a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása esetén a vállalkozó
2. számú melléklet szerinti nyilatkozatát megküldi az Adóés Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)
illetékes szervének. Az OEP, valamint az APEH területileg illetékes szervei a rendelkezésre álló iratok, adatok
alapján együttesen ellen´órzik azt, hogy a nyilatkozatban
foglaltak megfelelnek-e a valóságnak, valamint hatósági
ellen´órzés keretében azt, hogy — a nyilatkozatban foglaltaknak megfelel´óen — a vállalkozó személyes közrem´úködéssel járó keres´ó tevékenységet nem folytat.
2. §
Az R. 25. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A gyermekgondozási segély nem folyósítható arra az id´ótartamra, amely alatt a szül´ó)
,,a) keres´ó tevékenységet folytat — kivéve a T.
13/F. §-ában említett esetet —,’’
3. §
Az R. 26. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,26. § A gyermekgondozási segélyben részesül´ó személy
— a T. 13/F. §-a szerint — a keres´ó tevékenységet akkor
folytathat, ha
a) munkaideje, vállalkozó esetén személyes közrem´úködése a napi 4 órát nem haladja meg, vagy
b) a munkavégzés, személyes közrem´úködés otthon
történik.’’
4. §
Az R. e rendelet 1. számú mellékletében foglalt új 2. számú melléklettel egészül ki, és az R. 3. számú melléklete
helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép hatályba
azzal, hogy a 2. §-ban foglalt rendelkezést 1998. január
1-jét´ól kell alkalmazni.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 15/1998. (I. 30.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
vállalkozás keretében személyes közrem´úködéssel járó keres´ó tevékenység felfüggesztésér´ól
(A vállalkozó a gyermekgondozási segély — gyermeke másfél éves koráig történ´ó — igényléséhez tölti ki.)

1. Név: ...............................................................................................................................................................................................
Leánykori név: ..............................................................................................................................................................................
Születési id´ó: ............ év ....................................... hónap ................ nap, születési hely: .....................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................................................

2. Lakóhely címe: .............................................................................................................................................................................

3. Vállalkozás megnevezése: ..........................................................................................................................................................

4. Vállalkozás székhelye: ................................................................................................................................................................

5. Vállalkozói engedély száma, cégbejegyzés száma: ...................................................................................................................

6. Társadalombiztosítási folyószámla szám (törzsszám): ...........................................................................................................

7. Társas vállalkozás adószáma:

–

–

Büntet´ójogi felel´ósségem tudatában kijelentem, hogy a gyermekgondozási segély folyósítása alatt a gyermek másfél éves
korának betöltéséig vállalkozásomban személyes közrem´úködéssel járó keres´ó tevékenységet nem folytatok.

Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozatomban foglaltak betartását az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal igazgatóságai,
illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és megyei pénztárai ellen´órzik.

Dátum: .....................................................................................................

.........................................................................
Aláírás
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2. számú melléklet a 15/1998. (I. 30.) Korm. rendelethez
,,3. számú melléklet a 68/1995. (VI. 17.) Korm. rendelethez
IGÉNYBEJELENTÉS
AGYERMEKGONDOZÁSISEGÉLYRE
(A bekeretezett részeket nem az igényl´ó tölti ki!)

Megyei (F´óvárosi)
Egészségbiztosítási Pénztár
Folyósítási törzsszáma:
–

–

Iktatási adatok:
–

AZ IGÉNYL ´ÓRE VONATKOZÓ ADATOK
1. Név: ...............................................................................................................................................................................................
Asszonyoknál leánykori név is: ...................................................................................................................................................
Születési id´ó: ............ év ....................................... hónap ................ nap
Anyja neve: ...................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jel:
2. Lakóhely címe:

–

–

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

3. Házastárs (élettárs) neve: ...........................................................................................................................................................
Asszonyoknál leánykori név is: ...................................................................................................................................................
Születési id´ó: ............ év ....................................... hónap ................ nap
Társadalombiztosítási azonosító jel:

–

–

4. Egyedülálló: igen — nem
Ha igen, akkor ennek jogcíme: (lásd az Útmutatót)
5. A folyósítást címre, vagy a következ´ó bankszámlára kérem: ...................................................................................................

A GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉT KÖZVETLENÜL
MEGEL ´ÓZ ´ÓKERES ´ÓTEVÉKENYSÉGREVONATKOZÓADATOK
(Csak akkor kell kitölteni, ha a gyermekgondozási segélyt
a Megyei/F´óvárosi Egészségbiztosítási Pénztárnál igényli.)
6. A keres´ó tevékenység típusa: ......................................................................................................................................................
(lásd az Útmutatót)
7. Munkáltató neve: .........................................................................................................................................................................
Címe:

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

8. Társadalombiztosítási folyószámla száma (törzsszáma): .......................................................................................................
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MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI!
Igazolás
munkaviszonyban, munkaviszony jelleg´ú jogviszonyban, közalkalmazotti, köztisztvisel´ói jogviszonyban, szolgálati
viszonyban álló igényl´ónek engedélyezett fizetés nélküli szabadságról.
Azigényl´ónek.........................................................................................-tól...........................................................................-ig
...................................................................... nev´ú gyermeke gondozása címén fizetés nélküli szabadságot engedélyeztem.
Dátum:...............................................................................................
P. H.

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

A GYERMEKRE VONATKOZÓ ADATOK
A gyermekgondozási segély folyósítását az alább felsorolt gyermekre (gyermekekre) tekintettel kérem:

Gyermek neve

Szül.
év, hó, nap

Anyja neve

TAJ száma

Igényl´ónek saját,
A háztartásba
mostoha, nevelt
kerülés id´ópontja,
gyermeke, unoév, hó, nap
kája, testvére

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. A felsorolt gyermekek közül ................................................. nev´ú gyermek tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos.
Ezen gyermek után családi pótlékban részesül: igen — nem

10. A felsorolt gyermek (gyermekek) után jövedelemt´ól függ´ó családi pótlékban részesül: igen — nem

11. A gyermek után ezen igénybejelentést megel´óz´óen más személy részesült-e gyermekgondozási segélyben:
igen — nem
Ha igen, akkor:
— a gyermekgondozási segélyben részesül´ó neve és TAJ száma: .......................................................................................
— a gyermekgondozási segélyt folyósító szerv neve: ............................................................................................................
címe: ......................................................................................................................................................................................
társadalombiztosítási folyószámla száma (törzsszáma): ................................................................................................
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CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTÓ SZERV TÖLTI KI!
Igazolás a jövedelemt´ól függ´ó vagy magasabb összeg´ú családi pótlék folyósításáról
Igazolom, hogy ........................................................ részére ................................................................................nev´úgyermek
(gyermekek) után .................... év ................................................. hó .......................... naptól jövedelemt´ól függ´ó családi
pótlékot vagy magasabb összeg´ú családi pótlékot folyósítunk.
(A nem kívánt szövegrész áthúzandó!)

Dátum:...............................................................................................

P. H.

................................................................................
folyósító szerv aláírása

Kijelentem, hogy
— a gyermekgondozási segély folyósítása alatt munkavégzéssel, személyes közrem´úködéssel járó keres´ó tevékenységet
a gyermek másfél éves korának betöltéséig nem folytatok;
— a gyermek másfél éves kora után keres´ó tevékenységet a 68/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet 26. §-ában el´óírtak szerint
végzek (lásd az Útmutatót);
— a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
említett rendszeres pénzellátásban nem részesülök (lásd az Útmutatót);
— a gyermekem, gyermekeim után házastársam (élettársam) gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozási
díjban nem részesül.
Dátum:...............................................................................................
................................................................................
igényl´ó aláírása

AZ IGÉNYELBÍRÁLÓ SZERV TÖLTI KI!
A gyermekgondozási segélyt ........................................................................................................................számúanyakönyvi
kivonat,
........................................................................................................................... számú gyes folytatólagos igénylésére
jogosító igazolvány alapján állapítom meg.
Becsatolva:
....................................................................................................
......................................................................................
igazolás.

19.......... év ................................................. hó .......................... naptól gyermekgondozási segélyt megállapítottam.

................................................................................
igényelbíráló

................................................................................
felülvizsgáló
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ÚTMUTATÓ
azigénybejelent´ókitöltéséhez

Az igénybejelent´ó lapot két példányban kell kiállítani. Ha
az igénybejelent´ót személyesen adja át a folyósító szerv részére, akkor saját példányán igazoltassa annak átvételét. Ha
postán küldi meg, akkor ajánlott küldeményként adja fel, és
a feladóvevényt az igénybejelent´ó lap egy példányával együtt
´órizze meg.
Az igénybejelentéssel egyidej´úleg a következ´ó okmányokat
kell bemutatni, illet´óleg benyújtani:
— a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát,
— nevel´ószül´ó igénylése esetén, a szül´ók tartós akadályoztatását bizonyító igazolást,
— ha három- vagy többgyermekes szül´ó és erre való tekintettel jövedelemt´ól függetlenül jogosult családi pótlékra,
akkor a jövedelmér´ól kitöltött ,,Jövedelemnyilatkozat’’ vagy
,,Nyilatkozat a jövedelemváltozásról’’ nyomtatványt,
— ha tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermekre tekintettel kéri a gyermekgondozási segély megállapítását, akkor a tartós betegség, a testi vagy értelmi fogyatékosság igazolására vonatkozó okmány másolatát,
— vállalkozó esetében a személyes közrem´úködéssel
járó tevékenységnek a gyermek másfél éves koráig történ´ó
beszüntetésér´ól szóló nyilatkozatot.
Ha a jövedelemt´ól függ´ó, vagy tartósan beteg, testi vagy
értelmi fogyatékos után családi pótlékban részesül, akkor
külön jövedelemnyilatkozatot az igénybejelentéshez csatolni
kell, a családi pótlék, illetve a magasabb összeg´ú családi
pótlék folyósítását kell igazoltatni!
Az egyes pontokra vonatkozó kitöltési útmutató:
4. pont Az egyedülállóság jogcímei
a) hajadon, n´ótlen, özvegy, elvált, házastársától külön
él, vagy házastársával ugyanabban a lakásban lakik, de a
házasság felbontása iránt bírósági eljárás van folyamatban,
kivéve, ha élettársa van,
b) a férje sorkatonai szolgálatot teljesít,
c) a házastársa (élettársa) közép- vagy fels´ófokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és keres´ó tevékenységet nem folytat,
d) az igényl´ó vagy házastársa (élettársa) vakok személyi
járadékában részesül, vagy arra jogosult,
e) házastársa (élettársa) munkaképességét legalább
67 százalékában elvesztette és a keresete, jövedelme, illetve rokkantsági nyugdíja, baleseti rokkantsági nyugdíja
együttesen nem haladja meg a rokkantsági csoportonként
megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj összegét,
f) házastársa (élettársa) nyugellátásban — kivéve az
e) pont szerinti nyugellátásokat —, átmeneti járadékban
részesül, és annak összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,
g) házastársa (élettársa) rendszeres szociális segélyben,
rendszeres szociális járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs,
h) házastársa (élettársa) 60 napot meghaladóan pszichiátriai fekv´óbeteg-intézeti gyógykezelés alatt áll,
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i) házastársa (élettársa) el´ózetes letartóztatásban van,
szabadságvesztés büntetést tölti,
j) házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjra jogosító
korhatárt betöltötte, és keresete, jövedelme nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
6. pont
Keres´ó tevékenység: az olyan rendszeres munkavégzéssel járó tevékenység, amely után ellenérték jár.
A keres´ó tevékenység típusa: munkaviszony, megbízás,
egyéni vállalkozó, segít´ó családtag stb.
Gyermekekre vonatkozó adatok:
Ennek kitöltésénél a családban él´ó valamennyi három
évesnél fiatalabb vagy tíz évesnél fiatalabb tartósan beteg,
testi vagy értelmi fogyatékos gyermeket fel kell tüntetni.
A 68/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet 26. §-a szerint végezhet´ó keres´ó tevékenység:
A gyermekgondozási segélyben részesül´ó személy a
gyermek másfél éves korának betöltését követ´óen keres´ó
tevékenységet folytathat, ha munkaideje naponta a négy
órát nem haladja meg.
A gyermekgondozási segélyben részesül´ó személy az
el´óz´óeken kívül olyan keres´ó tevékenységet folytathat,
amelynél a munkavégzés otthon történik.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában szerepl´ó
rendszeres pénzellátások: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi
segély, a gyerekgondozási díj, a saját jogú öregségi nyugdíj, a
rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az állandó özvegyi nyugdíj, a végkielégítés, a
szül´ói nyugdíj, az özvegyi járadék, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási
díj; a rendszeres szociális segély.
FIGYELEM!
A fizetés nélküli szabadság igénybevétele a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapításának feltétele, ha az igényl´ó munkaviszonyban, munkaviszony jelleg´ú jogviszonyban, közalkalmazotti vagy köztisztvisel´ói
jogviszonyban, szolgálati viszonyban áll. Erre való tekintettel a munkáltatójánál igazoltatni kell a fizetés nélküli
szabadság engedélyeztetését.
Ha már részesült ezen igénybejelentést megel´óz´óen Ön
vagy más személy a gyermek (gyermekek) után a gyermekgondozási segélyben, az igényelbíráló szerv a gyermekgondozási segélyt akkor állapíthatja meg, ha az el´óz´ó folyósító
szervt´ól beszerezte a ,,gyermekgondozási segély folytatólagos igénylésére jogosító igazolvány’’-t.
A gyermekgondozási segélyben részesül´ó szül´ónek
8 napon belül be kell jelentenie, ha
— a gyermekgondozási segély folyósítása alatt újabb
gyermeke születik;
— a gyermekgondozási segélyre jogosító gyermek a
háztartásából kikerül.’’
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A Kormány
16/1998. (I. 30.) Korm.
rendelete
a fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok és az elkülönített
állami pénzalapok egymáshoz kapcsolódó célú,
rendeltetés´ú el´óirányzatainak összehangolt
felhasználásának szabályairól szóló
263/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
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el´óirányzatok közül a XVI/8/2/31 alatt feltüntetett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program támogatással fedezett kiadásai rész, valamint az elkülönített állami pénzalapok
között az 5. Központi Környezetvédelmi Alap 1. pontjához
kapcsolódó célel´óirányzatok közül a XV/25/7 M´úszaki fejlesztési alapprogram célel´óirányzat kutatási-fejlesztési
célra fordított el´óirányzat része szövegrész
hatályát veszti.

A Kormány a fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok és az elkülönített állami pénzalapok egymáshoz kapcsolódó célú,
rendeltetés´ú el´óirányzatainak összehangolt felhasználásának szabályairól szóló 263/1997. (XII. 21.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következ´ók szerint módosítja:

Horn Gyula s. k.,

1. §

A Kormány
17/1998. (I. 30.) Korm.
rendelete

Az R. 20. §-a (4) bekezdésének felvezet´ó szövege helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) E rendelet hatálya — a 20. § (5) bekezdésében
foglaltak kivételével — nem terjed ki a Nemzeti Kulturális
Alapra. A rendeletben foglalt szabályokat — a 200 000 forint feletti fejlesztési támogatások és a több el´óirányzatból
is támogatott rendezvények kivételével — nem kell alkalmazni.’’
2. §
Az R. 20. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg az R. jelenlegi (5)—(7) bekezdéseinek számozása (6)—(8) bekezdésre változik:
,,(5) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló — többször
módosított — 1993. évi XXIII. törvény 7. §-ában megfogalmazott támogatási célok figyelembevételével a Nemzeti
Kulturális Alap köteles a kapcsolódó fejezeti kezelés´ú
el´óirányzatok kezel´óivel évenként — legkés´óbb a tárgyév
február 15-éig a programegyeztetést elvégezni, és arról
jegyz´ókönyvet felvenni. Az egyes szakmai kollégiumok pályázati felhívásaikat és a bírálati döntésekr´ól készült dokumentumokat az ahhoz kapcsolódó célú, rendeltetés´ú fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok kezel´óivel egymásnak kölcsönösen megküldik a párhuzamosságok, az indokolatlan állami finanszírozások elkerülése érdekében.’’

miniszterelnök

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szociális, egészségügyi,
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban
történ´ó végrehajtásáról szóló
113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 59. §-a (2) bekezdésének b) pontjában
és 85. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szociális, egészségügyi, család-, gyermekés ifjúságvédelmi ágazatban történ´ó végrehajtásáról szóló
113/1992. (VII. 14.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.)
a következ´ók szerint módosítja:
1. §

3. §

Az R. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) E rendelet hatálya a népjóléti miniszter ágazati
irányító jogkörébe tartozó szociális és egészségügyi tevékenységet, valamint a család-, gyermek- és ifjúságvédelmet
ellátó állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat (a továbbiakban:
munkáltató) által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.’’

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép
hatályba.

2. §

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R.
a) 20. §-a (4) bekezdésének f) pontja,
b) 1. számú mellékletében a XV/25/7 alatt megjelölt
M´úszaki fejlesztési alapprogram célel´óirányzat kutatási,
fejlesztési célra fordított el´óirányzat részéhez kapcsolódó

Az R. 5. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,A pályázat benyújtásának határideje a Népjóléti Közlönyben történ´ó megjelenést´ól számított 30 nap, ameny-
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nyiben jogszabály vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója
ennél rövidebb határid´ót nem ír el´ó. A határid´ó azonban
ez esetben sem lehet 15 napnál rövidebb.’’

3. §
Az R. 11. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,11. § Az egészségügyi intézmények gyógyító és azzal
összefügg´ó feladatainak folyamatos ellátása érdekében
ügyeleti, készenléti szolgálat is szervezhet´ó. Az ügyelet,
készenlét ellátására, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vagy azt a betegellátáshoz kapcsolódó rendkívüli
körülmény, helyzet vagy esemény teszi szükségessé, a közalkalmazott havonta hat alkalommal kötelezhet´ó.’’

4. §
Az R. 13. §-ának (3)—(5) bekezdése a helyébe a következ´ó rendelkezés lép, és a § egyidej´úleg a következ´ó
(6)—(7) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Az ügyeleti szolgálat után — a (4)—(5) bekezdésben foglaltak kivételével — nem jár pihen´óid´ó.
(4) A 18 órát elér´ó ügyeletet közvetlenül követ´ó munkaid´ób´ól
a) min´ósített ügyelet után 6 óra pihen´óid´ót kell,
b) csendes ügyelet, ügyelet után 4 óra pihen´óid´ót lehet
biztosítani.
(5) A 24 órát elér´ó ügyeletet közvetlenül követ´ó munkaid´ób´ól
a) min´ósített ügyelet után 8 óra, illet´óleg ha a közalkalmazott teljes napi munkaideje ennél rövidebb, annak megfelel´ó id´ótartamú pihen´óid´ót kell,
b) csendes ügyelet, ügyelet után 4 óra pihen´óid´ót lehet
biztosítani.
(6) A (4) bekezdésben és az (5) bekezdés b) pontjában
meghatározottnál magasabb mérték´ú pihen´óid´ót kollektív
szerz´ódés állapíthat meg.
(7) Ha az ügyeleti szolgálat és az azt megszakítás nélkül
követ´ó munkanap, majd újabb ügyelet együttesen eléri a
24 órát, az ügyeletet közvetlenül követ´óen 8 óra, illet´óleg
ha a közalkalmazott teljes napi munkaideje ennél rövidebb, annak megfelel´ó pihen´óid´ót kell biztosítani.’’

5. §
(1) Az R. 15. §-a (1) bekezdésének bevezet´ó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Az ügyeleti szolgálatot az ügyelet alatti munkavégzés éves átlagos mértékére tekintettel az alábbiak szerint
kell osztályozni:’’
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(2) Az R. 15. §-ának (6) bekezdése a helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(6) Az ügyeleti szolgálatért járó óránkénti ügyeleti díj
— mint átalánydíj – mértéke az (1) bekezdésben foglalt
min´ósítés szerint:
a) csendes ügyeletben
aa) hétköznap: az illetmény 1 órára es´ó összegének
55%-a,
ab) heti pihen´ónapon: az illetmény 1 órára es´ó összegének 60%-a,
ac) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára es´ó
összegének 70%-a;
b) ügyeletben
ba) hétköznap: az illetmény 1 órára es´ó összegének
70%-a,
bb) heti pihen´ónapon: az illetmény 1 órára es´ó összegének 80%-a,
bc) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára es´ó
összegének 90%-a;
c) min´ósített ügyeletben
ca) hétköznap: az illetmény 1 órára es´ó összegének
110%-a,
cb) heti pihen´ónapon: az illetmény 1 órára es´ó összegének 120%-a,
cc) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára es´ó
összegének 130%-a.
Kollektív szerz´ódés az a)—c) pontokban meghatározott mértéknél magasabb ügyeleti díjat állapíthat meg.’’

6. §
Az R. 17. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,17. § Ha a készenléti id´ó alatt teljesített munka és az
azt megszakítás nélkül követ´ó munkanap és ügyelet öszszességében meghaladja a 24 órát, az ügyeletet közvetlenül
követ´óen 8 óra, illet´óleg ha a közalkalmazott teljes napi
munkaideje ennél rövidebb, annak megfelel´ó id´ótartamú
pihen´óid´ót kell biztosítani.’’

7. §
Az R. 18. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,18. § (1) A közalkalmazottat a (2) és (3) bekezdésben
meghatározottak szerint munkahelyi pótlék (a továbbiakban: pótlék) illeti meg.
(2) A járóbeteg- és fekv´óbeteg-szakellátás intézeteiben,
ideértve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos központjait és országos intézeteit, a pótlék
mértéke
a) a pótlékalap 100% -a:
— röntgenben dolgozó orvos, asszisztens,
— röntgengépjavító m´úszerész,
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— diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végz´ó orvos, egyéb egyetemi vagy f´óiskolai végzettséggel rendelkez´ó munkatárs, továbbá asszisztens,
— boncolást végz´ó orvos, boncmester, boncsegéd,
— vér és vérkészítmény el´óállítását végz´ó orvos, egyéb
egyetemi vagy f´óiskolai végzettséggel rendelkez´ó munkatárs, továbbá asszisztens,
— m´út´óben foglalkoztatott m´út´ós szakasszisztens,
— aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó orvos, szakasszisztens, ápoló,
— fert´óz´ó beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban foglalkoztatott orvos és egészségügyi szakdolgozó,
— elmeosztályon dolgozó orvos, ápoló, valamint
— mosodában teljes munkaid´óben a szennyes ruhák
átvételét végz´ó,
b) a pótlékalap legalább 50% -a:
— m´úszakbeosztástól függetlenül, a három m´úszakos
munkahelyen ápolási tevékenységet végz´ó,
— az Országos Ment´ószolgálat kivonuló állománya,
— szülészeti osztályon foglalkoztatott szülészn´ó,
— m´út´óssegéd,
c) a pótlékalap legalább 30% -a:
— valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkez´ó (szak)asszisztensi munkakörben dolgozó
esetében.
(3) A bentlakást biztosító szociális intézményekben a
pótlék mértéke
a) a pótlékalap 100% -a:
— a mosodába beosztott, ha a szennyes ruha átvétele is
munkaköri feladata,
— pszichiátriai és szenvedélybetegeket, valamint fogyatékosokat ellátó intézményekben dolgozó orvos, ápoló,
gondozó,
b) a pótlékalap legalább 50% -a:
— m´úszakbeosztásától függetlenül a három m´úszakos
munkahelyen ápolási, gondozási tevékenységet végz´ók
esetében.
(4) Kollektív szerz´ódés a (2) bekezdés b) és c), továbbá
a (3) bekezdés b) pontjában meghatározottnál magasabb
mérték´ú pótlékot állapíthat meg.
(5) Kollektív szerz´ódés a (2) és (3) bekezdésben foglalt
eseteken túlmen´óen is megállapíthat munkahelyi pótlékot
a pótlékalap 25—100%-a közötti mértékben.
(6) A (2)—(3) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás
mellett nem folyósíthatók.’’

8. §
(1) Ez a rendelet 1998. február 1-jén lép hatályba azzal,
hogy az 5. § (2) bekezdésével megállapított R. 15. §-ának
(6) bekezdésében meghatározott díjminimum mértéket
1998. július 1-jét´ól kell alkalmazni. 1998. február 1. és
június 30. között az ügyeleti díjminimumot az 1998. július
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1-jét´ól alkalmazandó mértéknél 5%-kal alacsonyabban
kell megállapítani.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R .
14. §-ának harmadik mondata hatályát veszti.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
18/1998. (I. 30.) Korm.
rendelete
a Kiváló és Érdemes M´úvészi járadék folyósításáról
A Kormány a Kiváló és É rdemes M´úvészi járadékról
szóló 1997. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Mjt.)
6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) Az 1998. január—június hónapokban Kiváló M´úvészi járadékként havi 37 100 forintot, Érdemes M´úvészi
járadékként havi 22 260 forintot kell folyósítani.
(2) 1998. július hónaptól az (1) bekezdés szerinti járadékot a Központi Statisztikai Hivatal által a Magyar Közlönyben is közzétett 1997. évi országos nettó átlagkereset
(Mjt. 3. §) száz forintra kerekített havi összegének megfelel´ó összeg alapján kell folyósítani.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti összeg legalább havi száz
forinttal meghaladja az (1) bekezdés szerinti összeget, akkor a hat hónapra jutó különbözetet július hónapban egy
összegben kell kifizetni.

2. §
(1) A járadék megállapítása és folyósítása — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — külön kérelem nélkül, hivatalból történik. A járadékra való jogosultságot és annak az
1. § (1) bekezdés szerinti összegét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság (a továbbiakban együtt: folyósító szerv) határozattal állapítja meg
azzal, hogy a járadékban részesül´ónek az Mjt. 6. §-ának
(1) bekezdésében említett pótlék folyósítása megsz´únik. A
járadék összegének évenkénti, illet´óleg az 1. § (2) bekezdés
szerinti változásáról, valamint az 1. § (3) bekezdése szerinti
különbözet folyósításáról nem kell határozatot hozni.
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(2) A folyósító szerv az igényl´ó igénybejelentése alapján
bírálja el a járadékra jogosultságot akkor, ha az igényl´ó
a) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illet´óleg egyes
nyugdíj-kiegészítések megszüntetésér´ól szóló 1991. évi
XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdése szerinti pótlékban
nem részesült,
b) a kitüntetett személy özvegye (Mjt. 2. §), de az
a) pont szerinti pótlékban nem részesült.
(3) Ha a szükséges adatok hiányosak, a folyósító szerv a
(2) bekezdésben említett igénybejelentést követ´ó 15 napon belül felhívja az igényl´ót a jogosultság elbírálásához
szükséges adatok pótlására. A kitüntet´ó cím adományozását a Miniszterelnöki Hivatal igazolja.
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5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit az 1997. december 31-ét követ´ó id´óponttól megállapításra kerül´ó járadékokra is alkalmazni
kell. Annak a részére, aki az Mjt. szerint járadékra még
nem szerzett jogosultságot, továbbra is az Mjt. 6. §-ának
(1) bekezdésében említett pótlékot kell folyósítani.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

(4) A járadék — az igényérvényesítésre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével — attól a naptól állapítható meg, amely napon a jogosultsághoz szükséges feltételek
(Mjt. 1—2. §) bekövetkeztek. A járadékot a jogosultsági
feltételek bármelyikének mgsz´únését követ´ó hónap els´ó
napjától kell megszüntetni.

A Kormány tagjainak
rendeletei

(5) Az özvegy járadékra jogosultságát nem érinti, ha a
házastársának halálát követ´óen ismét házasságot köt, vagy
saját jogán is jogosult járadékra.

Az igazságügy-miniszter
2/1998. (I. 30.) IM
rendelete

(6) A járadékot a folyósító szerv havonta, az esedékesség
hónapjában a nyugellátással (baleseti nyugellátással), illet´óleg a folyósító szerv által folyósított nyugdíjszer´ú rendszeres szociális ellátással együtt — annak hiányában önállóan — folyósítja. A nyugellátással (baleseti nyugellátással), illet´óleg a nyugdíjszer´ú rendszeres szociális ellátással
együtt folyósított járadékot a nyugellátástól (baleseti
nyugellátástól), illetve a nyugdíjszer´ú rendszeres szociális
ellátástól elkülönítetten kell kezelni.

az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri
elismerésekr´ól szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet
módosításáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseir´ól szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §

3. §
Ha jogszabály eltér´óen nem rendelkezik, a járadék iránti igény érvényesítésére, a járadék megállapítására, folyósítására, megszüntetésére, valamint a jogalap nélkül felvett
járadék visszafizetésére és megtérítésére, a járadékból történ´ó levonásra, a jogorvoslatra, a járadékban részesül´ó
bejelentési kötelezettségére a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelel´óen alkalmazni.

Az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri
elismerésekr´ól szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § A rendelet hatálya az Igazságügyi Minisztérium
(ideértve az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bírákat
is) és az igazságügyi szakért´ói intézmények dolgozóira
(a továbbiakban: igazságügyi dolgozó), továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának tagjaira
terjed ki.’’
2. §

4. §
A járadék fedezetének és a végrehajtás ügyviteli költségeinek a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történ´ó megtérítésének módját és id´ópontját a Miniszterelnöki Hivatal, a
Pénzügyminisztérium és az Országos Nyugdíjbiztosítási
F´óigazgatóság határozza meg.

(1) Az R. 3. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A díj ,,posztumusz’’ is adományozható.’’
(2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Évente — a ,,posztumusz’’ díj kivételével — 5 díj
adományozható.’’
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3. §

Az R. 4. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Miniszteri Elismer´ó Oklevélben a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának tagja is részesülhet.
(3) Évente 80 oklevél adományozható.’’

4. §
Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az igazságügyi szolgálati viszonyba az 1. §-ban
felsorolt szerveknél, a bíróságoknál, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalánál, valamint az ügyészi és a
büntetés-végrehajtási szerveknél eltöltött korábbi szolgálati és munkaviszony idejét be kell számítani. A beszámításra az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró esetében az igazságügy-miniszter, egyéb esetekben a kinevez´ó
vezet´ó jogosult.’’

5. §
(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A Deák Ferenc-díj és a Miniszteri Elismer´ó Oklevél adományozására helyettes államtitkár és f´óosztályvezet´ó esetében a közigazgatási államtitkár, a minisztériumi
dolgozók esetében a f´óosztályvezet´ó, az igazságügyi szakért´ók esetében az intézmény vezet´óje tesz javaslatot. A
javaslatot minden év január 15. napjáig kell el´óterjeszteni.
Az el´óterjeszt´ó az Igazságügyi Minisztériumba beosztott
bíró esetében a javaslathoz beszerzi az Országos Igazságszolgáltatási Tanács véleményét.’’
(2) Az R. 7. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és
(4) bekezdésre változik:
,,(2) Miniszteri Elismer´ó Oklevél adományozására a
büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának
tagja esetén a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
tesz javaslatot.’’
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Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
és a pénzügyminiszter
7/1998. (I. 30.) IKIM—PM
együttes rendelete
a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi
megállapodást kötött országokból származó egyes
árukra vonatkozó 1998. évi vámkontingensekr´ól szóló
71/1997. (XII. 20.) IKIM—PM együttes rendelet
módosításáról

A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 22. §-ának
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket
rendeljük el:

1. §
A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó 1998. évi vámkontingensekr´ól szóló 71/1997.
(XII. 20.) IKIM—PM együttes rendelet (a továbbiakban:
R.) az alábbi — 9. §-sal egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi
9., 10. §-ok számozása 10., 11. §-ra változik:
,,9. § (1) Az Izrael Államból származó egyes árukat
vámkontingensek keretében az e rendelet 7. számú mellékletében feltüntetett vámtételekkel lehet vámkezelni.
(2) A vámkontingensek 1998. december 31-ig érvényesek.’’

2. §
Az R. az e rendelet mellékletében meghatározott 7. számú melléklettel egészül ki.

3. §
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti az R. 9. §-ának (2) bekezdése
és az R. módosításáról szóló 11/1995. (V. 27.) IM rendelet
1. §-ának (1) és (2) bekezdése.
Dr. Vastagh Pál s. k.,
igazságügy-miniszter

Ez a rendelet 1998. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követ´ó vámkezeléseknél lehet
alkalmazni.

Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter

pénzügyminiszter
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Melléklet a 7/1998. (I. 30.) IKIM—PM együttes rendelethez
7. számú melléklet a 71/1997. (XII. 20.) IKIM—PM együttes rendelethez
Az Izrael Államból származó egyes árukra 1998. február 1-jét´ól december 31-ig alkalmazandó vámkontingensek

Vámtarifaszám

ex 0603 10

Árumegnevezés

November 1-jét´ól május 31-ig

Vámkontingens
mennyisége

3,9 millió szál

Vámtétel
%-ban

23

0603 90 00 01
0603 90 00 99

Vámtarifa szerint
Vámtarifa szerint

20 t

0701 90 51

Vámtarifa szerint

200 t

10

ex 0702 00 00 01
ex 0702 00 00 02

Január 1-jét´ól február 28-ig
Március 1-jét´ól március 31-ig

150 t

10
10

ex 0703

Ciboulett

20 t

19

ex 0704 90 90

Kínaikel

100 t

19

Vámtarifa szerint

400 t

19

ex 0709 60 91

Capsicin

100 t

11,1

ex
ex
ex
ex

Friss f´úszernövény
Szárított keverék
Szárított keverék
Szárított keverék

40 t

20,6
5,7
5,7
5,7

Vámtarifa szerint

50 t

15

0706 10

0709
0910
0910
0910

90
40
91
99

0712 90
0804 10 00
ex 0811 90 95

Vámtarifa szerint
Fagyasztott datolya

300 t

11,7
13,9

0805 20

Mandarin

0805 30

Vámtarifa szerint

500 t

0807 19

Vámtarifa szerint

250 t

16

ex 0810 90 85

Datolyaszilva

150 t

10

ex 1602 31

Homogenizált kész kóser pulyka

100 t

25

1702 50

Vámtarifa szerint

200 t

25

ex 1704 90 99
ex 1806 90 90

Halva
Csokoládés halva

100 t

24,3
14,7

ex 1901
ex 2106

Gyógyhatású gyermektápszerek
Gyógyhatású gyermektápszerek

100 t

15
15

Vámtarifa szerint

100 t

25

ex 2001 20
ex 2005 90 80

Gyöngyhagyma
Gyöngyhagyma

100 t

17,9
17,9

2001 90 65
ex 2005 90 80

Vámtarifa szerint
Olivabogyó

100 t

11
11

2002 10

Vámtarifa szerint

100 t

14

2008 11
2008 19

Vámtarifa szerint
Vámtarifa szerint

100 t

18,7
18,7

1905 90 10

2 000 t

9
13,4

16
3,3
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2008 30
ex 2106 90 98

Vámtarifa szerint
Citrus üdít´óital alapanyag

ex
ex
ex
ex
ex

2008
2008
2008
2008
2008

40
50
70
92
99

Szeletek olajban
Szeletek olajban
Szeletek olajban
Olajban
Almaszeletek olajban

2009
2009
2009
2009

11
19
20
30

Vámtarifa
Vámtarifa
Vámtarifa
Vámtarifa

Vámkontingens
mennyisége

Vámtétel
%-ban

1 500 t

20
20

50 t

1 500 t

11
11
11
11

100 t

25

50 t

16

Speciális szósz

150 t

30

2104 20

Vámtarifa szerint

100 t

25

2106 10

Vámtarifa szerint

500 t

10

2208 60
ex 2208 90 11
ex 2208 90 19

Vámtarifa szerint
Arrak
Arrak

25 000 t

ex 2101

szerint
szerint
szerint
szerint

18,7
18,7
18,7
10
10

Kávé- és teakivonat

2103 10

Vámtarifa szerint

ex 2103 90 90

43,2
43,2
43,2

Azokban az esetekben, amikor 4 számjegyes vtsz. vagy 6 számjegyes kötelez´ó alszám szerepel, akkor valamennyi, a vtsz.
vagy kötelez´ó alszám alá tartozó további alszámos bontásra is értend´ó a kedvezmény.

A pénzügyminiszter
5/1998. (I. 30.) PM
rendelete
az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény
EK—EFTA Vegyes Bizottsága 4/1997. számú
határozatának kihirdetésér´ól

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Medgyessy Péter s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet
Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetésér´ól szóló 83/1996.
(VI. 14.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
Az Egyezménnyel létrehozott EK—EFTA Vegyes Bizottság 4/1997. számú határozatának és mellékletének hivatalos magyar nyelv´ú fordítását e rendelet melléklete tartalmazza.

Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény
EK—EFTA Vegyes Bizottságának 1997. december 17-i,
4/1997. számú határozata
az 1987. május 20-án kelt Egységes Árutovábbítási
Eljárásról szóló Egyezmény II. Függeléke
VIII. Mellékletének módosításáról
A Vegyes Bizottság
tekintettel az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló
1987. május 20-án kelt Egyezményre, különösen annak
15. Cikk (3) bekezdése a) pontjára,
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tekintettel arra, hogy az Egyezmény II. Függelékének VIII.
Melléklete azon áruk listáját tartalmazza, amelyek továbbítása esetén adott esetben az átalánykezesség összege megemelhet´ó. Az adminisztratív eljárások egyszer´úsítése érdekében célszer´ú lenne a közösségi árutovábbítás, valamint az
egységes árutovábbítási eljárás keretében szállított érzékeny
áruk különböz´ó listáit egy egységes listába összefoglalni. A
tapasztalat azt mutatja, hogy az említett VIII. Mellékletnek
csupán olyan árukat kell tartalmaznia, amelyeknél a csalási
eseteknek bizonyos nagysága megállapításra került,

545
1. Cikk

Az Egyezmény II. Függeléke VIII. Mellékletének helyébe ezen határozat melléklete lép.
2. Cikk
Ez a határozat 1998. február 1-jén lép hatályba.
Kelt Brüsszelben, 1997. december 17-én.
A Vegyes Bizottság nevében
az elnök
Sigurgeir A. Jónsson

az alábbi határozatot hozta:
Melléklet

Azon áruk jegyzéke, amely továbbítása során számításba jöhet az átalánykezesség összegének megemelése

HR kód

0102
0202
0402
ex 0405
0803
1701
2207 10
ex 2208
2402 20

III. rész

Mennyiség, amely
a 7000 ECU
átalányösszegnek
felel meg

Árumegnevezés

Él´ó szarvasmarhafélék
Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
Tej és tejszín s´úrítve vagy cukor vagy más édesít´óanyag hozzáadásával
Vaj és tejb´ól nyert más zsiradék
Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva
Nád- és répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban
Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
Borpárlat, lik´ór és egyéb szeszes ital
Cigaretta dohánytöltettel

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
6/1998. (I. 30.) KE
határozata
az országgy´úlési képvisel´ói választások id´ópontjának
kit´úzésér´ól
Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének d) pontjában
foglalt jogkörömnél fogva — figyelemmel az országgy´úlési
képvisel´ók választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény
47. §-ának, az Alkotmány módosításáról szóló 1997. évi
XCVIII. törvény 6. §-a (2) bekezdésének és a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 4. §-ának rendelkezéseire is — az országgy´úlési képvisel´ói választások
— els´ó fordulóját:
1998. május 10. napjára
(vasárnapra),

4 000 kg
3 000 kg
5 000 kg
3 000 kg
8 000 kg
7 000 kg
3 hl
5 hl
35 000 db

— második fordulóját:
1998. május 24. napjára
(vasárnapra)
t´úzöm ki.
Budapest, 1998. január 28. napján.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

A Köztársaság Elnökének
7/1998. (I. 30.) KE
határozata
bírák felmentésér´ól
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács el´óterjesztésére
dr. Hajdu Andreát
1998. évi február hó 1-jei,
Diósiné dr. Vancsa Máriát
1998. évi március hó 5-i hatállyal — kérelmükre — bírói
tisztségükb´ól
felmentem;
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dr. Fekete Lászlót
1998. évi augusztus hó 22-i hatállyal bírói tisztségéb´ól
felmentem.
Budapest, 1998. évi január hó 28. napján.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

A Kormány határozatai
A Kormány
1008/1998. (I. 30.) Korm.
határozata
az Állami Privatizációs és Vagyonkezel´ó
Részvénytársaság Alapító Okiratáról szóló
1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezel´ó Részvénytársaság Alapító Okiratáról szóló — módosított —
1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat mellékleteként közzétett Alapító Okiratnak a Társaság szervezetét szabályozó III. fejezet 3.3. Igazgatóság alcím alatti B) pontjának
els´ó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,B) Az Igazgatóság tizenegy tagból áll: elnökb´ól és tíz
tagból.’’
2. Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba,
egyidej´úleg az Állami Privatizációs és Vagyonkezel´ó Részvénytársaság egyes tisztségvisel´óinek kinevezésér´ól szóló
1106/1996. (X. 25.) Korm. határozat 4. pontjának els´ó
mondata hatályát veszti.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1009/1998. (I. 30.) Korm.
határozata
a nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának
monitoring rendjér´ól
1. A Kormány a nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében Központi Monitoring Bizottságot (a továbbiakban: KMB) hoz létre. Vezet´óje a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára, tagjai a Fejezeti Monitoring Bizottság delegáltjai, a
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nemzetközi segélyprogramok nemzeti koordinátora, a
központi pénzügyi egység igazgatója és a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárság vezet´óje, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Magyar Államkincstár és a Kormányzati Ellen´órzési Iroda (a továbbiakban: KEI) elnöke, továbbá tanácskozási joggal az Európai
Unió képvisel´óje.
A KMB döntéseit egyszer´ú többséggel hozza, a döntés
során az Európai Unió képvisel´ójének véleményére különös figyelmet kell fordítani. Szavazategyenl´óség esetén a
KMB elnökének szavazata dönt.
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási
államtitkára
Határid´ó: 1998. február 28.
2. A KMB m´úködését Titkárság segíti, amely feladatot
a KEI lát el. A Titkárság m´úködésének fedezetét 1999-t´ól
a KEI éves költségvetésében kell tervezni.
Felel´ós: Kormányzati Ellen´órzési Iroda elnöke
Határid´ó: 1998. február 28., illetve
az 1999. évi költségvetés tervezésekor
3. a) Fejezeti Monitoring Bizottságokat (FMB) kell
létrehozni azon költségvetési fejezeteknél, ahol PHARE,
vagy egyéb nemzetközi segélyt vagy támogatást használnak
fel. A bizottságok legfeljebb 15 tagból álljanak. A tagokat
a fejezet felügyeletét ellátó személy (miniszter) jelöli ki. A
monitoring bizottság elnöke a fejezet adminisztratív vezet´óje (közigazgatási államtitkár) legyen.
b) Területi Monitoring Bizottságokat (TMB) kell létrehozni azokban a régiókban, ahol a nemzetközi segély
területi szinten biztosított. Tagjait a környezetvédelmi és
területfejlesztési miniszter jelöli ki a régióban fejlesztési
tevékenységet folytató kormányzati szervek munkatársai
közül, valamint a helyi önkormányzatok, kamarák és az
érintett társadalmi szervezetek delegálása alapján. A TMB
elnökét a tagok választják.
c) A Fejezeti és Területi Monitoring Bizottságok
(együtt: HMB) ülésein biztosítani kell a nemzetközi segélyprogramok nemzeti koordinátora, valamint a Magyar
Államkincstár képviseletét. A TMB-k feladataikat az adott
fejlesztésben hatáskörrel rendelkez´ó FMB irányításával és
felügyelete mellett látják el.
Felel´ós:

a PHARE programokat m´úködtet´ó fejezetek
vezet´ói
környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter
Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási
államtitkára
Kormányzati Ellen´órzési Iroda elnöke
Határid´ó: 1998. február 28., illetve
a TMB-k tekintetében
a KTM területfejlesztési intézményrendszerének létrehozása után 45 nappal
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4. A KEI a HMB-k létrehozására és m´úködésére vonatkozó útmutatókat küldje meg a fejezetek vezet´óinek.

A Kormány
1010/1998. (I. 30.) Korm.
határozata

Felel´ós: Kormányzati Ellen´órzési Iroda elnöke
Határid´ó: azonnal
5. A Központi Monitoring Bizottság feladata:
a) vizsgálja és értékeli a PHAR E programok segítségével megvalósuló fejlesztések összhangját a kormányprogramokkal és a kormányzati fejlesztési tervekkel;
b) kapcsolatot alakít ki az EU bizottság megfelel´ó igazgatóságaival és el´ókészíti a PHARE források felhasználásának monitoringjára vonatkozó EU részvételt (részletes
együttm´úködési leírás, közös módszertan);
c) koordinálja és felügyeli a HMB-k monitoring és értékelési munkáját a min´óség biztosítása érdekében;
d) folyamatosan figyelemmel kíséri a hosszú távú
PHARE program alapján megvalósuló munkát, vizsgálja
az Országos PHARE Program célkit´úzései megvalósításának menetét;
e) meghatározza az irányelveket és útmutatókat a monitoring és értékelés területén, kialakítja az egységes jelentéstételi eljárási rendet;
f) szükség szerint intézkedést kezdeményez.
6. A Helyi Monitoring Bizottságok feladata:
a) a programok szabályszer´úségének és célszer´úségének ellen´órzése;
b) a Központi Monitoring Bizottság rendelkezésére
bocsátják az általa el´óírt információkat a programokkal
kapcsolatosan;
c) a segélyek felhasználása során tapasztalt rendellenességek felmerülése esetén haladéktalanul tájékoztatják
az intézkedésre jogosultat és a KMB-t;
d) tevékenységükr´ól és tapasztalataikról éves jelentést
készítenek a KMB számára minden év január 31-ig.
A HMB-k Szervezeti és M´úködési Szabályzatukat a
fentiek alapján — a KMB elnökének el´ózetes egyetértésével — maguk hagyják jóvá.
A TMB-k valamennyi jelzésüket, jelentésüket, javaslatukat, intézkedés kezdeményezésüket az adott fejlesztésben hatáskörrel rendelkez´ó FMB-nek küldik meg, amely
azt véleményével együtt továbbítja a KMB-nek.
7. A Monitoring Rendszer költségvetési kihatásaira, státusigényeire és annak fedezeti forrásaira a KEI koordinációjával, a Kormány számára el´óterjesztést kell készíteni. Az
el´óterjesztésben külön kell kezelni a felállítás évében várhatóan ténylegesen megjelen´ó költségeket és az 1999-t´ól az
állami költségvetést bázisjelleggel terhel´ó költségeket.
Kormányzati Ellen´órzési Iroda elnöke
miniszterek
országos hatáskör´ú szervek vezet´ói
Határid´ó: 1998. február 28.
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a polgári védelmi szervezetek összlétszámának
meghatározásáról
1. A polgári védelemr´ól szóló 1996. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Pvtv.) meghatározott feladatok
végrehajtása céljából a Kormány megállapítja, hogy
1.1. a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok köréb´ól megalakítandó polgári védelmi szervezetek
összlétszámának fels´ó határa:
a) a katasztrófák és a Pvtv.-ben meghatározott más
veszélyhelyzetek idején — a megel´ózés és a következmények felszámolása érdekében — az ország lakosságának
0,7%-a,
b) az Alkotmány 35. §-ának i) pontjában és a 19/E. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott id´ószakban az ország lakosságának 0,9%-a,
c) az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének i) pontjában
meghatározott szükségállapot idején az ország lakosságának 1,8%-a,
d) az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének h) pontjában
meghatározott rendkívüli állapot idején az ország lakosságának 3%-a;
Felel´ós:

belügyminiszter

Határid´ó: jelentésre: 1998. december 31.
1.2. a hivatásos polgári védelmi szervek állományának
összlétszáma 1999. január 1-jét´ól 1100 f´ó.
Felel´ós:

belügyminiszter

Határid´ó: jelentésre: 1998. december 31.

2. A hivatásos polgári védelmi szervezetek létszámb´óvítésének pénzügyi fedezetét évente a költségvetésr´ól szóló
törvény a Belügyminisztérium fejezetében biztosítja.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
belügyminiszter

Határid´ó: 1999. január 1., majd folyamatos

Felel´ós:

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök
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,,Fényesebb a láncnál a kard’’ cím´ú kiállítás
megnyitója
Felel´ós:
honvédelmi miniszter
külügyminiszter
m´úvel´ódési és közoktatási
miniszter

A Kormány
1011/1998. (I. 30.) Korm.
határozata
az 1998. március 15-e, az 1848—49. évi forradalom
és szabadságharc 150. évfordulója központi állami
rendezvényeinek, kiegészít´ó programjainak tervezetér´ól,
finanszírozásáról
1. A Kormány elfogadja az 1848—49. évi forradalom és
szabadságharc 150. évfordulója alkalmából — 1998. március 13—15. közötti id´óben az 1. és 2. számú mellékletben
foglaltak szerint — lebonyolításra kerül´ó háromnapos ünnepségsorozat központi állami rendezvényeinek és kiegészít´ó programjainak tervezetét.
2. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 39. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés általános tartaléka
— X. Miniszterelnökség fejezet, 12. Tartalék cím, 1. Költségvetés általános tartalék alcím — terhére, egyszeri jelleggel
a) 33 millió forint pótel´óirányzatot engedélyez a XI.
Belügyminisztérium fejezet, 19. Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok cím, 2. Ágazati célfeladatok alcím, 2. Állami és
nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadási el´óirányzat-csoport részére az 1998. március 15-i központi
állami rendezvények lebonyolításának finanszírozására, a
3. számú mellékletben foglaltak szerint;
b) 15 millió forint pótel´óirányzatot engedélyez az Idegenforgalmi Alapot kezel´ó XV. Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok cím, 4. Turisztikai célel´óirányzat alcím részére az 1998.
március 15-i kiegészít´ó programok lebonyolításának finanszírozására, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint;
c) 15 millió forint pótel´óirányzatot engedélyez a XX.
M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok cím, 6. Kulturális feladatfinanszírozás alcím, 18. Nemzeti Kulturális Alap támogatása
el´óirányzat-csoport részére az 1998. március 15-i kiegészít´ó programok lebonyolításának finanszírozására, az 5. számú mellékletben foglaltak szerint.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
az 1011/1998. (I. 30.) Korm. határozathoz
1998. március 15-e, az 1848—49. évi forradalom és
szabadságharc 150. évfordulója központi állami
rendezvényei
1998. március 13. (péntek)
14.00

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
1998. március 15-e, az 1848—49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségek és a
másfél éves eseménysorozat nyitányaként.

1998/5. szám

19.00

Állami ünnepi fogadás az Országházban
Pohárköszönt´ót mond: Göncz Árpád köztársasági elnök
Felel´ós:
belügyminiszter
külügyminiszter

1998. március 14. (szombat)
19.00—20.30 Múzeum-kert — Történelmi eseményjáték
Színészek, énekesek szerkesztett színpadi
el´óadása 1848. március 15-e el´óestéjér´ól a
forradalom kitörésér´ól. Zenés, látványos
program fiatalok számára.
Felel´ós:
belügyminiszter
1998. március 15. (vasárnap)
09.30

A Magyar Köztársaság lobogójának katonai
tiszteletadással történ´ó felvonása a Kossuth
Lajos téren, koszorúzás a Kossuth-szobornál
Felel´ós:
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

10.10—10.50 Ünnepi menet: Kossuth tér — Múzeum-kert
— lovasok,
— hagyomány´órz´ó katonák,
— együttesek,
— az állami protokoll tagjai,
— ünnepl´ó polgárok tömegei.
11.00—12.00 Történelmi megemlékezés
Múzeum-kertben az Arany János-szobor
köré épített nagy színpadon.
Ünnepi beszédet mond: Göncz Árpád köztársasági elnök
Felel´ós:
belügyminiszter
külügyminiszter
13.00—14.00 A F´óvárosi Önkormányzat ünnepsége
Március 15. tér
14.30—15.30 Széchenyi- és Kossuth-díjak, valamint más
állami kitüntetések átadása a Parlamentben
a Köztársasági Elnöki Hivatal szervezésében
15.15

,,Szabadság’’ koncert a Kossuth téren
Fiatal m´úvészek, zenekarok közrem´úködésével.
Felel´ós:
belügyminiszter

20.00

Díszel´óadás a Magyar Állami Operaházban
Bánk bán
Ünnepi köszönt´ót mond: Horn Gyula miniszterelnök
Felel´ós:
belügyminiszter
külügyminiszter
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2. számú melléklet
az 1011/1998. (I. 30.) Korm. határozathoz
1998. március 15-e, az 1848—49. évi forradalom
és szabadságharc 150. évfordulója kiegészít´ó programjai
1998. március 13. (péntek)
16.00

H´ósök tere
Szemle és menet indítás: zenés átvonulás a
Felvonulási tér—Stefánia út—Budapest
Sportcsarnok útvonalon.
A Magyar Honvédség M´úvel´ódési Házánál
katonai fogadás és a részt vev´ó nemzetek
zászlóinak ünnepélyes felvonása.

18.00

Megérkezés a Budapest Sportcsarnok elé
Térzene és a résztvev´ók felvonulása.

19.00

Bevonulás a Budapest Sportcsarnokba
Csoportonként 5 perces produkciók és menettánc, illetve vonulási alakzat bemutatók.
Résztvev´ók:
— magyar lovas bandériumok,
— az 1848—49-es harcokban részt vett
nemzetek katonazenekarai,
— nemzetközi hagyomány´órz´ó svadronok,
— népek meghívott együttesei, táncosok
(orosz, osztrák, cseh—morva, szlovák, román, lengyel, olasz együttesek).

20.00

Keleti Táncvihar — Folklór Gála
A keleti tánchagyományok virtuózai.
(Orosz, grúz, tadzsik, román, morva, cigány
és természetesen a magyar nyelvterület legszebb magyar zenéi és táncai, énekesek, zenészek, táncosok nagyszabású folklórm´úsora.)
Bemutató el´óadás (Tavaszi Fesztivál produkciója).

16.30—18.30 Kossuth tér
Térzene fogadja a beérkez´ó menetet.
Lovas karusszel a Sándor huszárok bemutatásában.
Nemzetközi katonazenekari koncert — a
részt vev´ó országok zenekarai 15 perces
blokkokat játszanak a hozzájuk tartozó hagyomány´órz´ó svadronok alaki bemutatójával.
Lovas karusszel a Batthyány huszárok bemutatásában.
Egyesített zenekar záró blokkja, lovasok
felvonulásával.
Résztvev´ók:
— lovas bandérium,
— nemzetközi fúvós zenekarok,
— hagyomány´órz´ó katonai svadronok,
— külföldi együttes (zászlódobálók).
21.00

12.00

Ünnepi menet a Március 15. térre
Múzeum-kert — Március 15. tér
Résztvev´ók kisebb létszámú csoportok:
— lovas bandérium,
— nemzetközi fúvós zenekarok,
— hagyomány´órz´ó katonai svadronok,
— külföldi együttesek (zászlódobálók).
A f´óvárosi ünnepség után levonulás, majd
kés´óbb gyülekez´ó a Kossuth téren
Résztvev´ók:
— lovas bandérium,
— nemzetközi fúvós zenekarok,
— hagyomány´órz´ó katonai svadronok,
— külföldi együttesek (zászlódobálók).

18.00

Katonazenekari zárókoncert és harangjáték,
t´úzijáték
Az alkalomra írott zenekari m´úvet a legjobb magyar katonazenekarok és a külföldi
együttesek egyesített zenekara adja el´ó. A
m´úben megszólalnak a környék nagy harangjai a kompozíció részeként.

1998. március 14. (szombat)
Gyülekez´ó a H´ósök terén (térzene)

15.00

Szemle és menet indítás
Vonulás: Andrássy út—Batthyány Örökmécses—Kossuth tér útvonalon.
Menetzene és rövidebb megállások produkciókkal.

,,Egymás nélkül nincs szabadság’’ címmel
beszélgetés a Pilvax kávéházban a középeurópai népek egymásra utaltságáról
Részt vesznek:
közép-európai államf´ók, vezet´ó értelmiségiek, fiatalok.

1998. március 15. (vasárnap)

21.00—24.00 Huszár tábor
A város valamely pontján kialakított sátortáborban, a közönség megtekintheti a tábor
életét, valamint duda és teker´ólant zenekarok muzsikálnak a tábort´úznél.
(Tervezett helyszínek: Orczy-kert, Tabán
vagy Hajógyári sziget.)

14.00
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3. számú melléklet az 1011/1998. (I. 30.) Korm. határozathoz
XI. Belügyminisztérium
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL ´ÓIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 1998.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
egyedi
azonosító

XI.
018241

A módosítást
A módosítás
elrendel´ó
következ´ó
jogszabály/határoévre áthúzódó
zat
hatása
száma

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

Belügyminisztérium
19

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
2

001414

KIADÁSOK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolítása

X.

33,0

Miniszterelnökség
10

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—33,0

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

BEVÉTELEK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

A módosítást
A módosítás
elrendel´ó
következ´ó
jogszabály/határoévre áthúzódó
zat
hatása
száma

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

XI.
018241

A módosítást
A módosítás
elrendel´ó
következ´ó
jogszabály/határoévre áthúzódó
zat
hatása
száma

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

Belügyminisztérium
19

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
2

001414

TÁMOGATÁS

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolítása

X.

33,0

Miniszterelnökség
10

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—33,0

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Az adatlap 5 példányban töltend´ó ki

Fejezet
Állami Számvev´ószék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az el´óirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

id´óarányos
teljesítményarányos
egyéb

* Az összetartozó el´óirányzat-változásokat (+/—) egymást követ´óen kell szerepeltetni.

Összesen

33,0

I.
negyedév

33,0

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

1998/5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

551

4. számú melléklet az 1011/1998. (I. 30.) Korm. határozathoz
XV. Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL ´ÓIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 1998.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
egyedi
azonosító

XV.

A módosítást
A módosítás
elrendel´ó
következ´ó
jogszabály/határoévre áthúzódó
zat
hatása
száma

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
25

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
4

001414

KIADÁSOK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

Turisztikai célel´óirányzat

X.

15,0

Miniszterelnökség
10

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—15,0

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

BEVÉTELEK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

A módosítást
A módosítás
elrendel´ó
következ´ó
jogszabály/határoévre áthúzódó
zat
hatása
száma

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

XV.

A módosítást
A módosítás
elrendel´ó
következ´ó
jogszabály/határoévre áthúzódó
zat
hatása
száma

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
25

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
4

001414

TÁMOGATÁS

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

Turisztikai célel´óirányzat

X.

15,0

Miniszterelnökség
10

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—15,0

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Az adatlap 5 példányban töltend´ó ki

Fejezet
Állami Számvev´ószék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az el´óirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

id´óarányos
teljesítményarányos
egyéb

* Az összetartozó el´óirányzat-változásokat (+/—) egymást követ´óen kell szerepeltetni.

Összesen

15,0

I.
negyedév

15,0

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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5. számú melléklet az 1011/1998. (I. 30.) Korm. határozathoz
XX. M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL ´ÓIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 1998.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
egyedi
azonosító

XX.

A módosítást
A módosítás
elrendel´ó
következ´ó
jogszabály/határoévre áthúzódó
zat
hatása
száma

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium
10

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
6

Kulturális feladatfinanszírozás
18

001414

KIADÁSOK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

X.

Nemzeti Kulturális Alap támogatása

15,0

Miniszterelnökség
10

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—15,0

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

BEVÉTELEK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

A módosítást
A módosítás
elrendel´ó
következ´ó
jogszabály/határoévre áthúzódó
zat
hatása
száma

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

XX.

A módosítást
A módosítás
elrendel´ó
következ´ó
jogszabály/határoévre áthúzódó
zat
hatása
száma

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium
10

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
6

Kulturális feladatfinanszírozás
18

001414

TÁMOGATÁS

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

X.

Nemzeti Kulturális Alap támogatása

15,0

Miniszterelnökség
10

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—15,0

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Az adatlap 5 példányban töltend´ó ki

Fejezet
Állami Számvev´ószék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az el´óirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

id´óarányos
teljesítményarányos
egyéb

* Az összetartozó el´óirányzat-változásokat (+/—) egymást követ´óen kell szerepeltetni.

Összesen

15,0

I.
negyedév

15,0

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
1/1998. (MK 5.) MNB
közleménye
a jegybanki alapkamat mértékér´ól
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 15. §-ának (1) bekezdése értelmében közöljük,
hogy a jegybanki alapkamat mértéke — 1998. február 1.
napjától — 20% .
Magyar Nemzeti Bank

Pályázati kiírás
az 1998. évi költségvetési törvényben a helyi
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló
1997. évi CXLVI. törvény 5. számú mellékletének 20. pontjában foglaltak alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — az alábbi pályázatot írom ki:
A költségvetés egyszeri hozzájárulást biztosít a helyi
önkormányzatoknak az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár finanszírozási körébe nem tartozó feladataik
racionálisabb ellátása érdekében hozott, a szükségtelenné
vált foglalkoztatás megszüntetéséhez kapcsolódó létszámcsökkentési döntéseik miatti pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez.
Pályázatot az a helyi önkormányzat nyújthat be, amely
költségvetési szerveinél f´óállású munkaviszonyban álló
— köztisztvisel´ók,
— közalkalmazottak, és
— egyéb, az el´óz´óekbe nem sorolható munkaviszony
keretében alkalmazottak (kivéve a közhasznú munkavégzés címén foglalkoztatottak)
munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó, 1997.
szeptember 30-át követ´óen hozott döntést hajtott végre,
ebb´ól fizetési kötelezettsége keletkezett és az el´óz´ó évi
pályázat keretében nem kapott támogatást.
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A pályázathoz csatolni kell
— az önkormányzat képvisel´ó-testülete (közgy´úlése)
által az adott feladat racionalizálásáról, a tényleges és
intézményenként azonosítható létszámcsökkentés(ek)r´ól
hozott döntés dokumentumait (tételes kivonatát),
— a munkavállalói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos — az érintett munkavállaló által is aláírt — munkáltatói intézkedések másolati példányát a megfelel´óen
kitöltött 2. számú melléklethez csatolva (intézményenként), valamint az 1. számú mellékleten a teljes önkormányzati igényt összesítve, továbbá
— a képvisel´ó-testület (közgy´úlés) 1998. évi (1997. évi
kötelezettség esetén 1997. évi) határozatáról szóló jegyz´ókönyvi kivonatot arról, hogy az ilyen módon felszabaduló
személyi juttatási el´óirányzatokat az önkormányzat foglalkoztatási körében továbbra is alkalmazásban maradó
munkavállalók keresetének növelésére használják fel.
A pályázat keretében a — szervezeti változással járó
intézkedés esetén is csak a tényleges létszámcsökkentést
megvalósító — munkaviszony megszüntetése miatt felmerült végkielégítéssel, felmentéssel kapcsolatos azon — legfeljebb a törvények szerinti kötelez´ó mérték´ú — kifizetési
kötelezettségek, valamint korengedményes nyugdíjaztatás
esetén az önkormányzatot terhel´ó társadalombiztosítási
befizetési kötelezettségek támogathatóak, amelyek közvetlenül és egyértelm´úen kapcsolódnak a becsatolt önkormányzati határozatokban szerepl´ó döntésekhez. A támogatás mértékét a beérkez´ó igények és a rendelkezésre álló
költségvetési el´óirányzat alapján a Tárcaközi Bizottság
állapítja meg.
A pályázatokat 1998. március 31-ig, illetve 1998. szeptember 30-ig az illetékes megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatokhoz
(TÁKISZ -okhoz), illetve a F ´óvárosi Államháztartási és
Közigazgatási Információs Szolgálathoz (FÁKISZ -hoz)
kell megküldeni, melyet a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, a munkaügyi miniszter és a m´úvel´ódési és
közoktatási miniszter által kijelöltekb´ól álló Tárcaközi
Bizottság 1998. május 31-ig, majd 1998. november 30-ig
a hatályos jogszabályok és az el´óz´óekben részletezett
feltételek alapján bírál el. A pályázatok módosítására,
az esetleges hiányosságok pótlására — a TÁKISZ -ok
(FÁKISZ ) útján — csak a benyújtási határid´ókig van
lehet ´óség.
Kuncze Gábor s. k.,
belügyminiszter
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1. számú melléklet
Az 1998. évben megvalósuló munkaviszony-megsz´únések egyszeri többletkiadásai
Helyi önkormányzat neve:
Oldalszám:
KSH kódja:

—
Ezert Ft-ban, egy tizedessel

Cím, alcím, szám

Intézmény megnevezése

Létszámcsökkentés
m.viszony-megsz´únés felmentéssel (f´ó)

Felmentési illetmény*

Végkielégítés

TB-járulék (39%)

Munkaadói járulék
(4,2%)

Korengedm. nyugdíj befizetése

Összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9=4+5+6+7+8

MAGYAR KÖZLÖNY

Önkormányzat összesen:

* Jogszabályban meghatározott mértékig.

…………………………………………………………
(polgármester vagy közgy´úlés elnöke)
Ügyintéz´ó: ...............................................................................

Telefonszám: ..........................................................................

1998/5. szám

P. H.

1998/5. szám

2. számú melléklet
Az 1998. évben megvalósuló munkaviszony-megsz´únések egyszeri többletkiadásai
.................................................................................... költségvetési szerv
Forintban, egy tizedessel

Sorszám

Dolgozó neve

1.

2.

Munkaviszony
utolsó napja

3.

Felmentéssel megvalósuló
munkaviszony-megsz´únés esetén
felmentési
illetmény hónap
száma

végkielégítés
hónap száma

4.

5.

Felmentési
illetmény*

Végkielégítés

TB-járulék
(39%)

Munkaadói
járulék
(4,2%)

Korengedményes
nyugdíjbefizetés

Összesen

6.

7.

8.

9.

10.

11=6+7+8+9+10

MAGYAR KÖZLÖNY

Összesen:
* Jogszabályban meghatározott mértékig.

P. H.
…………………………………………………
költségvetési szerv vezet´óje
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…………………………………………………
gazdasági vezet´ó
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A Magyar Frontharcos Szövetség
1996. évi pénzügyi zárómérlege
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A Kelet Népe Párt
1996. évi pénzügyi zárómérlege
Forintban

Forintban
Bevételek

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyekt´ól
4.1.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.1.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.2. Jogi személynek nem min´ósül´ó gazdasági társaságtól
4.2.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.2.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.3. Magánszemélyekt´ól
4.3.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.3.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
6. Egyéb bevételek

113 337

—
113 337

1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyekt´ól
4.1.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.1.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.2. Jogi személynek nem min´ósül´ó gazdasági társaságtól
4.2.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.2.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.3. Magánszemélyekt´ól
4.3.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.3.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
6. Egyéb bevételek

Összes bevétel a gazdasági évben

363 337

Összes bevétel a gazdasági évben

—
—

—

—

—

—

150 000

—

Összes kiadás a gazdasági évben

—
—

—

—

—

—

160 000

—

—
9 174
179 774

Kiadások

Kiadások
1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja
számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított öszszegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások

10 600

—
230 825
—
—
—

1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja
számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított öszszegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások

—
47 564
—
110 000
—

230 825

Összes kiadás a gazdasági évben

157 569

—
—

Molnár István s. k.,

Tamási Frigyes s. k.,

elnök

elnök

—
—
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A Szent István Szeretet Szolgálata
1996. évi pénzügyi zárómérlege
Forintban
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5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
6. Egyéb bevételek

—
1 006 849

Összes bevétel a gazdasági évben

1 905 344

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyekt´ól
4.1.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.1.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.2. Jogi személynek nem min´ósül´ó gazdasági társaságtól
4.2.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.2.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.3. Magánszemélyekt´ól
4.3.1. Belföldiekt´ól (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)
4.3.2. Külföldiekt´ól (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)

88 495
Kiadások

50 000
—

—

—

1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja
számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított öszszegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben

—

—
240 000
—
949 249
253 751
—
189 875
1 632 875

Szenttamási Frigyes s. k.,

H. Vigh Anna s. k.,

elnök

f´ókönyvel´ó

—

760 000

—

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1997. évi 102. számában kihirdetett, a
Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
1997. évi CXI. törvény 11. számú mellékletében a Kiadások oszlop Agrárpiaci támogatása során az 1996. évi teljesítési adat helyesen: 2097,1 millió
forint.
(Nyomdahiba)
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MEGJELENT
a

MAGYARKÖZLÖNYTÁRGYMUTATÓJA
az 1997. év december hónapban közzétett jogszabályokról és egyéb közleményekr´ól.
A tárgymutatót a Magyar Közlöny mai számához mellékeljük.
A tárgymutató árát az el´ófizetési díj magában foglalja.
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FELHÍVÁS
Ingyen, teljesen díjtalanul adja Önnek a Hivatalos Hatályos
Joganyagot CD lemezen a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
Telefon: 117-9999

KÖZLEMÉNY
150 évvel ezel´ótt jelent meg az els´ó hivatalos Magyar Közlöny. Erre emlékezve a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó értesíti tisztelt el´ófizet´óit, hogy 1998 januárjában minden közlöny-el´ófizetéssel rendelkez´ó ügyfele részére ajándékként megküldi a CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény példányát. Ezáltal az el´ófizet´ók birtokába kerül az EGYEDÜLI HIVATALOS HATÁLYOS JOGANYAG. Az
el´ófizet´ó megismerheti a CD-JOGÁSZ el´ónyeit, használatát, és eldöntheti, hogy megrendeli-e a
folyamatos hatályosítást, illetve karbantartást.
A CD lemezen megtalálhatók a Magyar Köztársaság jogszabályainak mindenkori hatályos szövege
mellett azok Magyar Közlöny-beli alapszövege, a köztes szövegváltozatok mindegyike, a bírósági
határozatok és egy folyamatosan karbantartott iratmintatár.
1998 folyamán várható az APEH rendeletekkel, a vámtarifák folyamatosan frissített jegyzékével és
statisztikai jelz´ószámrendszerek gy´újteményével való kiegészítés.
A CD-JOGÁSZ program biztosítja a megbízható, egyszer´ú és gyors keresést, a szövegek és kiegészít´ó információik szabad megjelenítését és nyomtatását, a szövegek vágólapos átemelését
WINDOWS rendszer´ú szövegkezel´ókbe. Keresni lehet évszám(tól—ig), sorszám(tól—ig), kibocsátó(k), szövegtípus(ok), megjelenés helye, hatályossági szempontok szerint tetsz´ólegesen kombinálva ezeket a teljes szöveges (bármely szóra vagy szórészletre) kereséssel. Minden jogszabályhoz
tartalmi fa (rajzos, m´úköd´ó tartalomjegyzék), kapcsolati fa (a módosító vagy kapcsolódó jogszabályok
m´úköd´ó jegyzéke), információs lap és változatlista tartozik. A CD-JOGÁSZ lehet´óséget kínál saját
megjegyzések, könyvjelz´ók elhelyezésére és a szövegek különböz´ó pontjai közti ugrások felépítésére.
A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény használatához pontosan arra van szükség, ami
bármely WINDOWS program használatához szükséges. Természetesen szükség van CD meghajtóra
és lehet´óség szerint egy jobb min´óség´ú nyomtatóra.
A CD-JOGÁSZ nem csak egy CD lemez adatállományokkal és keres´ó programmal, hanem teljes
kör´ú szolgáltatás. Kézikönyv, beépített segítség és forródrót szolgáltatás tartozik közvetlenül a
vásárlói csomaghoz. Lehet´óség van felhasználói és rendszergazda oktatásra, és
a CD-JOGÁSZ éves el´ófizet´óje lehet´óséget kap a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
— kábel — on line rendszerének kedvezményes használatára.
A jubileumi CD-JOGÁSZ akció keretében tett megrendelések esetén csak a csökkentett
frissítési díj kerül számlázásra, az úgynevezett rendszerbe lépési díj pedig elmarad.

Magyar Hivatalos Közlönykiadó
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Az 1998. évi lapárak

TiszteltEl´ófizet´ó!
Tájékoztatjuk, hogy a kiadónk terjesztésében lev´ó lapokra szóló el´ófizetését folyamatosnak tekintjük.
Csak akkor kell változást bejelentenie az 1998. évre vonatkozó el´ófizetésére, ha a példányszámot, esetleg a
címlistát módosítja, vagy új lapra
szeretne el´ófizetni (pontos szállítási
név-ésutcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjen
levélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
lapszállításrólkizárólagazel´ófizetési díj beérkezését követ´óen intézkedünk. Fontos, hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 1030000220377199-70213285 sz. számlára
utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénzátutalási megbízáson
fizessékbe.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6.) lehetséges.
(Levélcím:
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.Fax:
118-6668.)
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Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Határozatok Tára
Igazságügyi Közlöny
Ipari és Kereskedelmi Közlöny
Környezetvédelmi és Építésügyi Értesít´ó
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´ó
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás
Mez´ógazdasági és Élelmezésügyi Értesít´ó
Munkaügyi Közlöny
M´úvel´ódési Közlöny
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
Népjóléti Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Légügyi Közlemények

33 264 Ft/év
7 056 Ft/év
9 072 Ft/év
34 944 Ft/év
8 400 Ft/év
5 712 Ft/év
9 072 Ft/év
5 376 Ft/év
8 400 Ft/év
7 728 Ft/év
3 360 Ft/év
6 384 Ft/év
6 048 Ft/év
8 400 Ft/év
1 680 Ft/év
8 736 Ft/év
2 352 Ft/év
10 752 Ft/év
7 728 Ft/év
1 680 Ft/év
5 040 Ft/év
4 368 Ft/év
2 352 Ft/év
4 704 Ft/év
1 680 Ft/év
672 Ft/év

Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

4 032 Ft/év
804 Ft/év
1 680 Ft/év
1 680 Ft/év
2 352 Ft/év
Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó cím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 1500 Ft áfával. El´ófizetésben megrendelhet´ó: a szerkeszt´óségben, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.) vagy faxon: 118-6668, a hírlapkézbesít´óknél, vidéken a
postahivatalokban, Budapesten a Magyar Posta Rt. HI kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a Hírlapel´ófizetési
Irodában (1089 Budapest, Orczy tér 1., tel.: 303-3441).
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

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 118-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 117-9999, 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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