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finanszírozásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Általános rendelkezések
1. §

A Kormány rendeletei
A Kormány
72/1998. (IV. 10.) Korm.
rendelete
a fels´óoktatás képzési és fenntartási normatívák alapján
történ´ó finanszírozásáról

(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) az állami fels´óoktatási intézményekre,
b) az egyházi fels´óoktatási intézményekre, valamint
c) a külön megállapodás alapján államilag finanszírozott fels´ófokú szakemberképzést folytató magán fels´óoktatási intézményekre.
(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a katonai és a
rendvédelmi fels´óoktatási intézményekre.
2. §

A Kormány a fels´óoktatásról szóló — többször módosított — 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
9/B. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbiakat rendeli el:

Az 1. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt
fels´óoktatási intézmények az 1998/99-es tanévben az intézményekben tanuló államilag finanszírozott hallgatók, az
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1. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt fels´óoktatási
intézmények pedig az 1996. szeptember 1-jét követ´óen
felvett államilag finanszírozott hallgatók után normatív
képzési és fenntartási támogatásban részesülnek.

3. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt fels´óoktatási
intézmények az államilag finanszírozott fels´ófokú szakemberképzésben részt vev´ó magyar állampolgárságú és —
nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azokkal
azonos elbírálás alá es´ó — külföldi állampolgárságú
a) els´ó akkreditált iskolai rendszer´ú fels´ófokú nappali,
esti, levelez´ó szakképzésben, nappali, esti, levelez´ó els´ó
alapképzésben, nappali els´ó szakirányú továbbképzésben
részt vev´ó hallgatói után a képesítési követelmények szerinti tanulmányi id´ószakra,
b) nappali els´ó kiegészít´ó alapképzésben részt vev´ó hallgatói után a választott egyetemi szaknak megfelel´ó képesítési
követelményekben rögzített — tanulmányi okból legfeljebb
egy évvel megnövelt — tanulmányi id´ószakra
részesülnek normatív támogatásban.
(2) A részképzésben részt vev´ó hallgatók — ideértve a
nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá es´ó
külföldi állampolgárságú hallgatókat is — után a képzés
tényleges id´ótartamára igényelhet´ó a képzési és fenntartási támogatás.

A finanszírozott hallgatói létszám meghatározása
4. §
(1) A Kormány a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
el´óterjesztése alapján a megel´óz´ó költségvetési év márciusában — a munkaer´ópiaci igények és az államilag finanszírozott összhallgatói létszám figyelembevételével —
meghatározza a következ´ó tanévben felvehet´ó államilag
finanszírozott hallgatói összlétszámot.
(2) A m´úvel´ódési és közoktatási miniszter f´óbb szakmai
csoportok szerint — a Fels´óoktatási és Tudományos Tanács állásfoglalása alapján — a felvételt megel´óz´ó költségvetési év áprilisában dönt
a) a különféle képzési szinteken els´ó évre felvehet´ó,
államilag finanszírozott, intézményenkénti hallgatói létszámról, és
b) az egyházi és magán fels´óoktatási intézmények vonatkozásában az államilag finanszírozott, intézményenkénti hallgatói létszámról.
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A képzési és fenntartási el´óirányzat meghatározása
5. §
(1) A fels´óoktatási intézmények képzési és fenntartási
el´óirányzatának költségvetési támogatási részét a (2) bekezdésben, valamint a 6—7. §-ban foglaltak szerint az éves
költségvetés részeként kell megtervezni.
(2) A képzési és fenntartási el´óirányzat költségvetési
támogatási része a finanszírozási csoportonkénti normatívák és a finanszírozási csoportonkénti egyenérték´ú hallgatólétszám szorzatainak összege.
(3) A nemzetiségi szakokon, valamint a — képzés sajátosságainak figyelembevételével — a mozgáskorlátozott és
egyéb fogyatékos hallgatók után a szakok képzési és fenntartási normatívája 15%-ának megfelel´ó összeg´ú kiegészít´ó támogatást kell biztosítani — pályázati rendszerben —
a programfinanszírozási el´óirányzatokból.

6. §
(1) A finanszírozási csoportokat a terhelés (a képesítési
követelményekben és a tantervekben meghatározottak,
továbbá a képzés szakiránya), valamint a m´úködési, fenntartási költségek szempontjából hasonló szakok alkotják.
(2) A képzési és fenntartási normatívák a különböz´ó
finanszírozási csoportok az Ftv. 7. §-ának (1)—(2) bekezdésében foglaltak és a képesítési követelmények szerinti
oktatási — beleértve a doktori képzésben résztvev´ók oktatói tevékenységét —, az oktatástól el nem különíthet´ó
kutatási, valamint a m´úködési, fenntartási feladatainak
költségvetési támogatással elismert személyi és dologi
költségeit tartalmazzák. A normatívák a tantervi óraszámok, az elméleti és gyakorlati foglalkozások, a különböz´ó
oktatási csoportlétszámok, a tényleges óraigény, az oktatói
terhelés, a nem oktatói személyzet egy hallgatóra vetített
aránya, a normatíva béregysége, továbbá a m´úködés, fenntartás egy hallgatóra számított mértéke és a normatíva
dologi egysége alapján kerülnek megállapításra.

7. §
(1) Az egyenérték´ú hallgatólétszámot a nappali tagozatokon, illet´óleg más formában (esti, levelez´ó) folyó képzés,
valamint a szakok és szakpárok eltér´ó terhelése alapján
kell meghatározni.
(2) A fels´óoktatási intézmények az (1) bekezdés szerint
meghatározott éves átlagos egyenérték´ú hallgatólétszám
alapján kapják meg a képzési és fenntartási el´óirányzat
támogatási részét, amelyr´ól a gazdasági év végén a tényleges, egyenérték´ú hallgatói átlaglétszám szerint történik az
elszámoltatás. Ennek alapján az el´óirányzat korrekciójára
a következ´ó évben kerül sor.
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8. §

A finanszírozási csoportonként differenciált képzési és
fenntartási normatívák támogatás mértéke az éves költségvetési törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével módosulhat.

2571

1. számú melléklet
a 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendelethez
A finanszírozási csoportonként differenciált képzési
és fenntartási normatívák
Finanszírozási csoportok

Normatíva (E Ft/f´ó/év)

I.

805

II.

530

III.

385

IV.

290

V.

205

VI.

155

VII.

135

9. §
A fels´óoktatási intézmények saját hatáskörben — a normatívák arányainak figyelembevételével, az államilag finanszírozott és meghirdetett szakok, valamint az intézmény m´úköd´óképességének fenntartása érdekében — gazdálkodási szabályzatukban rögzítik a normatív támogatás
elosztási rendjét.

Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) Az 1. számú melléklet tartalmazza a finanszírozási
csoportonként differenciált képzési és fenntartási normatívákat, a 2. számú melléklet tartalmazza a fels´óoktatásban
m´úköd´ó szakok pénzügyi besorolását, és a 3. számú melléklet tartalmazza az egyenérték´ú hallgatólétszám meghatározását és a szakokhoz rendelhet´ó szorzószámokat.
(2) A 2. számú mellékletben a 2-es szakszámmal jelölt
szakok esetében 1999—2000. között évente 12,5%-kal
csökken az egy szakon tanulmányokat folytató hallgatók
normatívájának az összege.

Az els´ó akkreditált iskolai rendszer´ú fels´ófokú szakképzésben meghirdetett szakok képzési és fenntartási normatívájának összege azonos a megfelel´ó f´óiskolai alapképzési
szak normatívájával.

2. számú melléklet
a 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendelethez
A fels´óoktatásban m´úköd´ó szakok pénzügyi besorolása
1997/98. tanév
Finanszí rozási
csoport

Szak

Szakszám

Egyetemi szakok
(3) A 3. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt
nappali els´ó szakirányú továbbképzésben részt vev´ó hallgatók után a szakiránynak megfelel´ó f´óiskolai alapképzési
szak, a 3. § (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt nappali els´ó kiegészít´ó alapképzési szak — kivéve a f´óiskolai
szakmai tanári kiegészít´ó képzést — a választott szaknak
megfelel´ó egyetemi szak normatíváját kell biztosítani.
(4) Ez a rendelet — az (5) bekezdésben foglaltak kivételével — a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, és
ezzel egyidej´úleg hatályát veszti a képzési normatívák bevezetésér´ól a fels´óoktatásban tárgyú 154/1996. (X. 16.)
Korm. rendelet.
(5) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt mozgáskorlátozott
és egyéb fogyatékos hallgatók után a kiegészít´ó támogatást
1999. január 1-jét´ól kell biztosítani.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

jogász
politikaelmélet
politológia
gazdálkodási
gazdálkodási szakos közgazdász tanári
közgazdasági (társadalomgazdasági)
közgazdasági szakos közgazdász tanári
nemzetközi kapcsolatok
politológus-közgazdász
szociálpolitikus-közgazdász
szociológus-közgazdász
matematikus
régészet
színháztudományi
szociológia
általános (és alkalmazott) nyelvészet
elméleti nyelvészet
filozófia

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
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Szak

finnugor
humánszervez´ó
kommunikáció
könyvtár
kulturális antropológia
levéltár
magyar nyelv és irodalom
matematikatanári
m´úvel´ódési (és feln´óttképzési) menedzser
m´úvészettörténet
m´úvészettudomány
néprajz
összehasonlító irodalomtudomány
pedagógia
színháztörténet
történelem
teológia
hittanár
altajisztika
amerikanisztika
angol nyelv és irodalom
arab
asszíriológia
bolgár nyelv és irodalom
cseh nyelv és irodalom
egyiptológia

Szakszám

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

F´óiskolai szakok
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.

VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.

gazdaságismeret
gyors- és gépírás
kommunikáció
könyvtár
magyar nyelv és irodalom
matematikatanári
m´úvel´ódésszervez´ó
nevel´ótanár
nyelvszakok (nemzetiségi is)
angol, eszperantó, francia, horvát, horvát
nemzetiségi, latin, német, német nemzetiségi, olasz, orosz, román nemzetiségi, szlovák
nemzetiségi, szlovén nemzetiségi, ukrán,
szerb
nyelvtanári
pedagógia
személyiügyi szervez´ó
humán er´óforrás menedzser
történelem
teológia
hittanár
általános közgazdasági
egészségügyi szakoktató

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
1
1
2
1
1
1
1
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Finanszí rozási
csoport

Szak

Szakszám

VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VII.
VII.
VII.
VII.
VI.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

igazgatásszervez´ó
munkaügyi kapcsolatok
munkavállalási tanácsadó
társadalombiztosítás
gazdálkodási
háztartásökonómia-életvitel szakos tanári
kereskedelmi közgazdász tanári
kereskedelmi
külgazdasági (üzemgazdász)
nemzetközi kommunikáció
pénzügyi
számviteli
vállalkozásszervez´ó
nemzetközi kapcsolatok
óvodapedagógus
nemzetiségi óvodapedagógus
tanító (ált. iskolai idegennyelv-oktató tanító)
nemzetiségi tanító
hitoktató
finn nyelv és irodalom
francia nyelv és irodalom
görög (újgörög) nyelv és irodalom
hebraisztika
horvát nyelv és irodalom
indológia
iranisztika
japán
kínai
latin nyelv és irodalom
lengyel nyelv és irodalom
mongol
néderlandisztika (holland nyelv és irodalom)
német nemzetiségi
német nyelv és irodalom
ógörög
olasz nyelv és irodalom
orosz nyelv és irodalom
portugál nyelv és irodalom
román nyelv és irodalom
skandinavisztika (dán, norvég, svéd)
spanyol nyelv és irodalom
szerb nyelv és irodalom
szerbhorvát
szlavisztika
szlovák nyelv és irodalom
szlovén nyelv és irodalom
tibeti
török nyelv és török történelem
ukrán nyelv és irodalom
eszperantó
esztétika
magyar mint idegen nyelv
összehasonlító irodalomtörténet

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1/2
1/2
1/2
1/2
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IV.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
VII.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
VI.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
VI.
I.
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Szak

Szakszám

új- és legújabbkori történeti muzeológia
1/2
építész
1
formatervez´ó
1
vizuális és környezetkultúra-tanári (rajzkörnyezetkultúra-tanári)
1
rajz-vizuális nevelés
1
szilikátipari tervez´ó
1
textiltervez´ó
1
vizuális kommunikáció
1
design menedzser
1
színész (operett-musical, bábszínész)
1
színházrendez´ó
1
koreográfus
1
film- és televíziórendez´ó
1
szakoktatók (ált.)
1
biológiatanári
2
fizikatanári
2
földrajztanári
2
kémiatanári
2
környezetvédelem-tanári
2
számítástechnika-tanári
2
technikatanári
2
egészségtan-tanári
2
programozó matematikus
1
edz´ó
1
sportmenedzser
1
testneveléstanár
1
testnevelés-rekreáció
1
testnevelés-sportszervezés
1
anyagmérnöki
1
biomérnöki
1
biztonságtechnikai
1
élelmiszeripari gépészmérnöki
1
élelmiszertechnológus mérnöki
1
energetikai
1
építészmérnöki (magasépít´ó mérnöki)
1
épít´ómérnöki
1
faipari mérnöki
1
földmér´ó mérnöki
1
földrendez´ó mérnöki
1
gépészmérnöki
1
kohómérnöki
1
kommunikáció-technikai mérnöki
1
könny´úipari
1
környezetmérnöki
1
közlekedésmérnöki
1
mérnöktanári
1
mez´ógazdasági gépészmérnöki
1
m´úszaki informatikai
1
m´úszaki menedzser (szervez´ó)
1
repül´ómérnöki
1
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V.
V.
V.
V.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.

településmérnöki
t´úzvédelmi
vegyészmérnöki
villamosmérnöki (mérési és automatizálási)
agrármenedzser
egészségügyi ügyvitelszervez´ó
gazdasági mérnöki
gazdasági informatikai
idegenforgalmi-szállodai közgazdász tanári
idegenforgalmi és szálloda
vállalkozó-menedzser
vendéglátó-szállodai közgazdász tanári
vendéglátó és szálloda
film- és televízióoperat´ór
film- és televízióproducer
televíziós m´úsorvezet´ó, rendez´ó
multimédia programszerkeszt´ó-rendez´ó
mozgókép-tudományi
fest´ó
szobrász
képgrafika
tervez´ógrafika
intermédia
vizuális nevel´ótanár
látványtervez´ó
restaurátor
egyházzene, tanár
ének-zenetanár, karvezetés
hangszerm´úvész, tanár
karmesterképz´ó
énekm´úvész, -tanár
operaénekes, magánénektanár
zeneelmélet tanár
zeneszerzés, tanár
zenetudományi (tanár)
zongorakísér´ó-korrepetitor
rádió- és televíziós zenei rendez´ó
zenei menedzser
alkalmazott matematika
biológus
csillagász
fizikus
fizikus-mérnök
geofizikus
geográfus
geológus
informatikus könyvtáros
közgazdasági programozó matematikus
meteorológus
programtervez´ó matematikus
térképész

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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Finanszí rozási
csoport

III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IV.
III.
III.
III.
III.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
VI.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

MAGYAR KÖZLÖNY
Szak

vegyész
ábrázológeometria-tanári
biológiatanári
fizikatanári
földrajztanári
informatikatanári
(számítástechnika-tanári)
kémiatanári
környezettan-tanári
technikatanári
egészségtan-tanári
állattenyészt´ó mérnöki
kertészmérnöki
környzetgazdálkodási agrármérnöki
meliorációs mérnöki
mez´ógazdasági mérnöki
növénytermesztési mérnöki
vadgazda mérnöki
mez´ógazdasági szakigazgatási szervez´ó mérnöki
általános szociális munkás
szociálpedagógus
gyógypedagógiai tanári
konduktor-tanító
dietetikus
diplomás ápoló
gyógytornász
közegészségügyi-járványügyi felügyel´ó
ment´ótiszt
optometrista
véd´ón´ó
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
egészségbiztosítási
hangszertanár, kamaram´úvész
régizenetanár, kamaram´úvész
magánénektanár, ének-kamaram´úvész
ének-zenetanár, karvezetés
ének-zenetanár, egyházzene
ének-zene, népzenetanár
ének-zenetanár
szolfézstanár
egyházzene, tanár
zeneelmélet-, szolfézstanár, karvezetés
fúvószenekari karnagy
jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélettanár
jazzhangszer el´óadóm´úvész, tanár
jazzének el´óadóm´úvész, tanár
adásrendez´ó
kameraman
gyártásszervez´ó
vágó
hangmesteri

Szakszám

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

Finanszí rozási
csoport

I.
IV.
IV.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
V.
III.
III.
III.
III.
III.
V.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
IV.
IV.
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balettm´úvész
koreográfus
táncelméleti szakíró
pszichológia
szociális munkás
szociálpolitikai
gyógytestnevel´ó
humánkineziológia
testnevel´ótanár
anyagmérnöki
bánya- és geotechnikai (bányászati)
biomérnöki
élelmiszermérnöki
el´ókészítéstechnikai
építészmérnöki
épít´ómérnöki
faipari mérnöki
földmér´ó és térinformatikai
gépészmérnöki
kohómérnöki
környezetmérnöki
közlekedésmérnöki
mérnök-fizikus
mérnöktanári
mez´ógazdasági gépészmérnöki, páncélos és
gépjárm´ú mérnöktiszti
mez´ógazdasági gépészmérnöki
élelmiszer min´óségbiztosító agrármérnöki
m´úszaki földtudományi
m´úszaki informatikai
m´úszaki menedzser
olaj- és gázmérnöki (fluidumbányászati)
papíripari mérnöki
vegyészmérnöki
villamosmérnöki
alkalmazott zoológus
gazdasági agrármérnöki
agrárkémikus agrármérnöki
agrármérnöki
erd´ómérnöki
kertészmérnöki
környezetgazdálkodási agrármérnöki
tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési
általános orvostudományi
fogorvostudományi
gyógyszerésztudományi
állatorvosi
táncpedagógus
rajztanári
vizuális kommunikáció (rajz, vizuális kommunikáció)

Szakszám

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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3. számú melléklet
a 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendelethez

Az egyenérték´ú hallgatólétszám meghatározása
és a szakokhoz rendelhet´ó szorzószámok

1. A hallgatói létszám meghatározásakor
1-es szorzószámmal kell számolni:
a nappali tagozatokon az els´ó akkreditált iskolai rendszer´ú fels´ófokú szakképzésben, az els´ó alapképzésben, az
els´ó kiegészít´ó alapképzésben és az els´ó szakirányú továbbképzésben tanuló hallgatók képzési és fenntartási
normatíváját,
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
19/1998. (IV. 10.) BM
rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökr´ól, valamint
a biztonsági ellen´órzés szintjér´ól szóló
34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 71. §-ának (3) bekezdésére tekintettel,
a 78. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következ´óket rendelem el:

1/3-os szorzószámmal kell számolni:
az esti képzési formában az els´ó akkreditált iskolai
rendszer´ú fels´ófokú szakképzésben és az els´ó alapképzésben tanuló hallgatók képzési és fenntartási normatíváját,
1/4-es szorzószámmal kell számolni:
a levelez´ó képzési formában az els´ó akkreditált iskolai
rendszer´ú fels´ófokú szakképzésben, az els´ó alapképzésben
tanuló hallgatók képzési és fenntartási normatíváját.
(A rendelet szempontjából a szakok képesítési követelményeiben és a tantervekben rögzített nappali képzés közvetlen összóraszáma 1/3-ának, illet´óleg 1/4-ének teljesítése alapján sorolható be a képzés esti, illet´óleg levelez´ó
képzési formába.)

2. A 2. számú mellékletben a 2-es szakszámmal jelölt
szakok esetében
— a két 2-es szakszámmal jelzett szakon tanuló hallgatók után a finanszírozási csoportnak megfelel´ó teljes képzési és fenntartási normatívát;
— ha a szakok eltér´ó finanszírozási csoportba tartoznak, akkor a szakoknak megfelel´ó képzési és fenntartási
normatívák felét-felét;
— ha csak egyik szakon tanul a hallgató, akkor a szaknak
megfelel´ó képzési és fenntartási normatíva 3/4-ét kell biztosítani támogatásként.

3. A 2. számú mellékletben 1/2-es szakszámmal jelölt
szakok esetében a szakoknak megfelel´ó képzési és fenntartási normatíva felét kell biztosítani támogatásként.

1. §
A fontos és bizalmas munkakörökr´ól, valamint a biztonsági ellen´órzés szintjér´ól szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletének I. fejezet 1. pontja az alábbi új francia bekezdéssel egészül ki:
,,— az Egészségügyi Felügyelet vezet´óje és helyettese’’

2. §
(1) Az R . mellékletének II. fejezete 1. pontja ötödik
francia bekezdésében a ,,Központi Beszerzési Iroda vezet ´óje és helyettese’’ szövegrész helyébe a következ´ó
kerül:
,,— az Országos Közbeszerzési F´óigazgatóság f´óigazgatója, gazdasági igazgatója és igazgatóhelyettese, közbeszerzési igazgatója és igazgatóhelyettese, szolgáltatási
igazgatója és igazgatóhelyettese.’’
(2) Az R. mellékletének II. fejezete 2. pontja az alábbi
francia bekezdéssel egészül ki:
,,— az Országos Közbeszerzési F´óigazgatóságon a
fegyverek, l´ószerek, robbanóanyagok, rendészettechnikai
eszközök beszerzését, tárolását, javítását végz´ó részlegek
osztályvezet´óje, osztályvezet´ó-helyettese és csoportvezet´óje.’’
(3) Az R. mellékletének II. fejezete 3. pontja az alábbi
francia bekezdéssel egészül ki:
,,— az Országos Közbeszerzési F´óigazgatóság ,,T’’ ügykezel´ói tevékenységet ellátó munkakörei, valamint a fegyverek, l´ószerek, robbanóanyagok, rendészettechnikai eszközök beszerzésében, tárolásában és javításában részt vev´ó
valamennyi 1. és 2. pontban nem említett munkaköre.’’

2576

MAGYAR KÖZLÖNY
3. §

(1) Az R. mellékletének VII. fejezete 1. pontja a következ´ó francia bekezdésekkel egészül ki:
,,— megyei rend´ór-f´ókapitányságok és egyéb területi
szervek szervezett (kábítószer) b´únözés elleni szervezeti
egysége valamennyi munkaköre,
— az OR FK rejtjelzési, rejtjel felügyeleti tevékenységet ellátó (kiemelt) f´óel´óadói, javítási csoportvezet´ói és
mérnöki,
— rend´ór-f´ókapitányságok és egyéb területi szervek
rejtjel felügyeleti és rejtjelz´ói tevékenységet ellátó vezet´ói
és (kiemelt) f´óel´óadói, illetve rejtjelzési felel´ósi feladattal
megbízott egyéb munkaköröket betölt´ók.’’
(2) Az R. mellékletének VII. fejezet 2. pontja ötödik és
hatodik francia bekezdése a következ´óképpen módosul:
,,— a rend´ór-f´ókapitányságoknál és az egyéb területi
szerveknél: b´únügyi szervek osztályvezet´ói vagy annál magasabb besorolású vezet´ói, a gazdaságvédelmi egység valamennyi munkaköre, továbbá az igazgatásrendészeti, a személyzeti és a gazdasági szerv osztályvezet´ói, a hivatalvezet´ói,
— a rend´órkapitányságoknál: a rend´órkapitány helyettesítésére feljogosított vezet´ói, a b´únügyi szakterület osztályvezet´ói és igazgatásrendészeti osztályvezet´ói munkakörök,’’
(3) Az R. mellékletének VII. fejezet 2. pontja a következ´ó további francia bekezdésekkel egészül ki:
,,— a rejtjel felügyeletet és rejtjelz´ói feladatokat ellátó
(f´ó)el´óadói,
— OR FK rejtjelzési, rejtjel felügyeletet ellátó f´ótechnikusi, vezet´ótechnikusi és technikusi,
— rejtjelz´óeszköz-kezel´ó hírforgalmi el´óadói, segédel´óadói,
— a rend´órség szerveinél számítástechnikai rendszergazda feladatot ellátó munkakört betölt´ók, ha egyébként
nem tartoznak a 1. pont hatálya alá,
— rend´ór-f´ókapitányságok és egyéb területi szervek
a híradó és informatikai osztály, híradó alosztály vagy
csoport, illetve az informatikai alosztály vagy csoport
vezet ´ói.’’
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titkári, a Határügyi, a Védelmi Osztály kiemelt f´óel´óadói,
Határ´órizeti F´óosztály titkárn´ói, a Határügyi, a Védelmi
Osztály több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazotti,
— az Országos Parancsnokság információvédelmi és
rejtjelzési kiemelt f´óel´óadói,
— a határ´ór-igazgatóságok igazgatói, rendészeti, szervezési, gazdasági helyettesi, a határ´órizeti és az informatikai osztályvezet´ói.
2. ,,B’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni a következ´ó munkakörökben:
— az Országos Parancsnokság és területi besorolású
szervek 1. pontban nem említett osztályvezet´ói, alosztályvezet´ói és a velük azonos jogállású egyéb vezet´ói,
— az Országos Parancsnokság Határ´órizeti Osztály kiemelt f´óel´óadói és a több munkafolyamatot ellátó ügyviteli
alkalmazotti,
— az országos parancsnok és a f´óigazgatók titkársága
valamennyi munkaköre,
— az O rszágos Parancsnokság és a területi besorolású szervek adatvédelmi szolgálatának valamennyi munkaköre,
— az Országos Parancsnokság vezet´óügyeletesi,
— az Országos Parancsnokság Szolgálati Osztály (objektumbiztonsági) kiemelt f´óel´óadói,
— a határ´ór-igazgatóságok felderít´ói osztályai, informatikai központjai valamennyi,
— az Országos Parancsnokság és a területi szervek
nemzetközi jogi, az információvédelmi és rejtjelzési f´óel´óadói,
— a határ´ór-igazgatóságok kirendeltségvezet´ói és helyettesei,
— a határ´ór-igazgatók titkárn´ói.
3. ,,A’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni a következ´ó munkakörökben:
— az 1. és 2. pontban felsorolt egyéb vezet´ói, kiemelt
vezet´ói, kiemelt f´óel´óadói vagy azzal azonos besorolású
ügyintéz´ói, a technikai ügyeletesi és a ,,T’’ ügykezel´ói,
— az Országos Parancsnokságon és a területi szerveknél a rejtjelz´ó berendezést kezel´ói, e feladatokat ellátó
hírforgalmazói, operátori, rejtjelzési felel´ósi feladatokra
rendszeresített munkakörök.’’

4. §
5. §
Az R. mellékletének VIII. fejezete helyébe a következ´ók
lépnek:
,,VIII.

Az R. melléklete XI. fejezetének számozása XII-re változik, és a következ´ó új XI. fejezettel egészül ki:

A Határ´órség Országos Parancsnokságánál

,,XI.

1. ,,C’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni a következ´ó munkakörökben:
— a Határ´órség Országos Parancsnokság f´óosztályvezet´ói, f´óosztályvezet´ó-helyettesi, az Akciószolgálat, a Védelmi (Hadm´úveleti), a Felderít´ó Osztály vezet´ói, az EU

A melléklet I—X. fejezetének meghatározott munkaköri besorolástól függetlenül ,,C’’ típusú kérd´óívet kell
kitöltenie mindazoknak, akik munkakörüknél vagy ideiglenes megbízás alapján NATO min´ósített információ megismerésre jogosultságot, illetve felhatalmazást kapnak.’’

1998/31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követ ´ó 8. napon lép
hatályba.
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A tervezés általános követelményei és a tervkészítésre
kötelezettek köre
2. §

(2) Az R. mellékletének VII. fejezet 1. pontjának ötödik
francia bekezdése hatályát veszti.

(1) Általános polgári védelmi tervet és veszélyelhárítási
tervet, illetve veszélyelhárítási résztervet a 3—9. §-okban
meghatározottaknak kell készíteni.

Kuncze Gábor s. k.,

(2) Az általános polgári védelmi terv és a veszélyelhárítási terv tervezés szintje szerint lehet:
a) alapterv,
b) az összesített terv,
c) központi terv.

belügyminiszter

A belügyminiszter
20/1998. (IV. 10.) BM
rendelete
a polgári védelmi tervezés rendszerér´ól
és követelményeir´ól
A polgári védelemr´ól szóló 1996. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Pvtv.) 42. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a polgári védelmi tervezés rendszerér´ól és követelményeir´ól a következ´óket
rendelem el:
Értelmez´ó rendelkezések
1. §
E rendelkezés alkalmazásában
a) általános polgári védelmi terv: a rendkívüli állapot
idején és az Alkotmány 19/E. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott esetben, továbbá a szükségállapot idején
bekövetkez´ó fegyveres cselekmények esetén végrehajtandó polgári védelmi feladatokat tartalmazza;
b) veszélyelhárítási terv: az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének i) pontja szerinti elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség, továbbá a 35. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
meghatározott veszélyhelyzet, katasztrófa esetén, illetve a
Pvtv. 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott veszélyhelyzet id´ószakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokat tartalmazza;
c) veszélyelhárítási részterv: olyan terv, ami csak egy feladatcsoporthoz tartozó, korlátozott számú polgári védelmi feladatot tartalmaz;
d) veszélyeztet´ó hatás: fegyveres összeütközés, katasztrófa, valamint más veszélyhelyzet esetén kialakuló hatás,
amely a lakosság életét, anyagi javait és az életben maradás
feltételeit fenyegeti, és amely elleni védekezés polgári védelmi feladatok végrehajtásával jár együtt.

(3) Az alapterveket a számbavehet´óen jellemz´ó veszélyeztet´ó hatás elhárítására és felszámolására teljes részletességgel, a személyi és technikai er´óforrások hozzárendelésével kell elkészíteni.
(4) Az összesített és a központi tervek elkészítésének
alapjául szolgáló adatokat az adott tervezési szinten jelentkez´ó koordinációs feladatok ellátásához szükséges mértékben kell összesíteni és adattárban rögzíteni. Az adott
tervezési szint által irányítandó feladatokat teljes részletességgel kell kidolgozni.

3. §
(1) Központi általános polgári védelmi tervet kell készíteni a BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokságon
(a továbbiakban: országos parancsnokság) a min´ósített
id´ószaki ügyrendhez igazodóan. A központi általános polgári védelmi terv az összesített általános polgári védelmi
tervek és a polgári védelmi alaptervek alapját képezi.
(2) Illetékességi területükre kiterjed´óen összesített általános polgári védelmi tervet kell készíteni a megyei,
f´óvárosi polgári védelmi parancsnokságon, továbbá a körzeti polgári védelmi hivatásos szerveknél. A polgári védelmi körzetparancsnokságok a kirendeltségek részére az illetékességi területükre vonatkozó tervkivonatot biztosítanak.
(3) Általános polgári védelmi alaptervet kell készíteni:
a) a 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet szerint polgári
védelmi szempontból sorolt településeken és Budapest
f´óváros kerületeiben;
b) az 1. § a) pontjában meghatározott esetben a honvédelemr´ól szóló 1993. évi CX. törvény 16. §-a (1) bekezdésének a) és 18. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján
kijelölt településeken;
c) a hatósági határozattal kijelölt polgári szerveknél.
(4) A (3) bekezdés a)—b) pontjai szerint a tervek készítésénél a Pvtv. 10. §-a (1) bekezdésének e) pontja az irányadó. A (3) bekezdés c) pontja szerinti tervek elkészítéséért
a kijelölt szerv vezet´óje a felel´ós.
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4. §

(1) Veszélyelhárítási alaptervet kell készíteni a polgári
védelmi szempontból I., II., III. csoportba sorolt településeken, valamint a f´óvárosi kerületekben.
(2) A településeken és a f´óváros kerületeiben a tervet a
települési polgári védelmi parancsnokság, a f´óvárosi kerületeknél a polgári védelem hivatásos szervei készítik.
(3) Veszélyelhárítási alaptervet kell készíteni a hatósági
határozattal kijelölt polgári szerveknek az alkalmazottaik
védelmére, a tevékenységükre jellemz´ó veszélyeztet´ó hatások elhárítására.

5. §
A veszélyelhárítási alaptervek felhasználásával veszélyelhárítási összesített tervet készít a polgári védelem megyei,
f´óvárosi és körzeti hivatásos szerve az illetékességi területén
jelentkez´ó veszélyelhárítási feladatok összehangolására.

6. §
A veszélyelhárítási megyei összesített tervek felhasználásával központi veszélyelhárítási tervet készít az országos
parancsnokság a polgári védelem területi szerveinek beavatkozási, elhárítási lehet´óségeit meghaladó veszélyhelyzetek kezelésére, összehangolására.

7. §
(1) A megyei közgy´úlés elnöke által kijelölt nem sorolt
településeken meghatározott polgári védelmi feladatok
ellátására veszélyelhárítási résztervet kell készíteni.
(2) Veszélyelhárítási részterv készítése írható el´ó különösen a sorolt települések lakosságának kitelepítéséb´ól
adódó elhelyezés, befogadás, védelem biztosítására.

8. §
A tervkészítésre e rendelet alapján nem kötelezett településen a veszélyelhárítási alapterv elkészítésér´ól, valamint a tervkészítésre kötelezett településeken a veszélyelhárítási alapterv szükség szerinti kiegészítésér´ól a polgármester dönt.

9. §
Veszélyelhárítási feladattervet kell készíteni a polgári
védelmi feladatok végrehajtásában közrem´úköd´óként
érintett határ´órségi és a Pvtv. 2. §-a (1) bekezdésének
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g) pontjában meghatározott rendvédelmi szerveknek a
veszélyeztet´ó hatások következményeinek felszámolásában való részvételükre.

10. §
Az általános polgári védelmi terv a következ´ó polgári
védelmi feladatokat tartalmazza:
a) irányítás, vezetés (management), együttm´úködés,
b) riasztás, figyelmeztetés, tájékoztatás,
c) kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés,
d) óvóhelyi védelem,
e) elzárkóztatás,
f) egyéni véd´óeszközök, menekül´ó felszerelések biztosítása a ment´óer´ók, illetve a lakosság részére,
g) létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme,
h) kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme,
i) elsötétítés, fényálcázás,
j) polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezése és
a polgári védelmi szervek készültségbe helyezése,
k) felderítés, alkalmazás, mentés,
l) els´ósegélynyújtás, sérültszállítás,
m) mentesítés (sugár, illetve vegyi),
n) fert´ótlenítés,
o) ideiglenes helyreállítás,
p) áldozatokkal kapcsolatos tevékenység,
q) híradás biztosítása,
r) t´úzoltási közrem´úködési feladatok,
s) a mentéshez szükséges anyagi készletek, továbbá az
élelmiszer, ivóvízellátás biztosítása, étkeztetés a ment´óer´ók, illetve lakosság vonatkozásában,
t) szállítás,
u) migráció esetén a menekültek ideiglenes elhelyezésében, ellátásában való közrem´úködés.

11. §
(1) A veszélyelhárítási terv elkészítése során különösen
a következ´ó veszélyeztet´ó hatásokat kell figyelembe venni:
a) árvíz,
b) belvíz,
c) vízszennyezés él´ó vizekben, ivóvízkészletekben,
d) rendkívüli id´ójárási körülmények, úgymint a nagymennyiség´ú csapadék (es´ó, hó), szélvihar, aszály,
e) földrengés, földcsuszamlás,
f) leveg´ószennyezés,
g) veszélyes anyagok el´óállítása, felhasználása, tárolása,
h) veszélyes anyagok szállítása közúton, vasúton, víziés légi úton,
i) veszélyes hulladékok hatásai,
j) robbanás üzemi környezetben, lakókörnyezetben,
k) t´úzeset, ha az a lakosságot vagy az anyagi javakat
tömeges mértékben veszélyezteti,
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l) energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása,
m) jellemz´óen visszatér´ó tömegmozgások, torlódások,
n) járvány, járványveszély, állategészségügyi járványveszély,
o) nukleáris veszélyhelyzet.
(2) A veszélyelhárítási tervben szerepl´ó feladatokat
az adott településen, illetve polgári szervnél jellemz´ó
vagy feltételezhet ´ó veszélyeztet´ó hatás típusaira kell kidolgozni.
(3) A veszélyelhárítási tervekben a 10. §-ban meghatározott polgári védelmi feladatok közül azokat kell tervezni, amelyek a veszélyeztet´ó hatások elleni védekezés során
szükségesek.
A tervek jóváhagyása
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A tervek készítésének határideje
15. §
Az általános polgári védelmi tervek esetében az e rendelet hatálybalépését követ´ó:
a) 60 napon belül a min´ósített id´ószaki ügyrendre figyelemmel az országos parancsnok kiadja a polgári védelem hivatásos szerveinek a tervkészítéssel kapcsolatos feladataira vonatkozó parancsnoki intézkedést;
b) 120 napon belül az országos parancsnokság elkészíti
a központi általános polgári védelmi tervét;
c) 180 napon belül a megyei, f´óvárosi polgári védelmi
parancsnokságok, 270 napon belül a f´óvárosi kerületi és a
körzeti polgári védelmi parancsnokságok elkészítik az
összesített általános polgári védelmi terveiket;
d) egy éven belül a települések és a polgári szervek
elkészítik az általános polgári védelmi alapterveiket.

12. §
A központi általános polgári védelmi tervet és a központi veszélyelhárítási tervet a belügyminiszter hagyja
jóvá.
13. §
(1) A polgári védelem megyei, f´óvárosi összesített általános polgári védelmi tervét és a veszélyelhárítási összesített tervét az országos parancsnokság egyetértése után a
megyei közgy´úlés elnöke, Budapesten a f´ópolgármester
hagyja jóvá.
(2) A polgári védelem körzeti összesített általános polgári védelmi tervét és a veszélyelhárítási összesített tervét
a megyei parancsnokság és a polgári védelmi körzet illetékességi területén m´úköd´ó helyi védelmi bizottságok elnökei egyetértése után a körzetközpont helyi védelmi bizottságának elnöke hagyja jóvá.

16. §
A veszélyelhárítási tervek esetében az e rendelet hatálybalépését követ´ó:
a) 120 napon belül a tervkészítésre kötelezettek összegy´újtik a tervezési adatokat, azokat rendszerezik és adattárakat készítenek;
b) 240 napon belül a települések, valamint a polgári
szervek kidolgozzák a veszélyelhárítási alapterveiket;
c) 300 napon belül a körzeti, megyei, f´óvárosi polgári
védelmi parancsnokságok elkészítik az összesített veszélyelhárítási összesített terveiket;
d) egy éven belül az országos parancsnokság elkészíti a
központi veszélyelhárítási tervét.

17. §

(3) A település, illetve a polgári szerv általános polgári
védelmi alaptervét és a veszélyelhárítási alaptervét a polgármester, illetve a polgári szerv vezet´óje hagyja jóvá a
körzeti polgári védelmi parancsnokság egyetértésével.

(1) A tervkészítésre kötelezettek a veszélyhelyzet kezelési terveiknek a vezetésre, irányításra vonatkozó részeit
kötelesek folyamatosan naprakészen tartani, egyéb részeinél azok adatait, az adattárakat kötelesek negyedévenként
felülvizsgálni és pontosítani.

14. §

(2) A tervkészítésre kötelezettek az általános polgári
védelmi terveiket — eltér´ó rendelkezés hiányában — kötelesek évenként felülvizsgálni és pontosítani.

(1) A f´óvárosi kerület veszélyelhárítási tervét és általános polgári védelmi alaptervét Budapest F´óváros Polgári
Védelmi Parancsnoksága egyetértése után a kerületi polgármester hagyja jóvá.

18. §

(2) A budapesti telephellyel rendelkez´ó polgári szervek
veszélyelhárítási alapterveit és általános polgári védelmi
terveit a kerületi polgári védelmi parancsnokság egyetértése után a polgári szerv vezet´óje hagyja jóvá.

A tervek elkészítése során biztosítani kell, hogy az
összesített veszélyelhárítási tervek és az összesített általános polgári védelmi tervek összhangban álljanak a megyei,
f´óvárosi védelmi bizottságok katasztrófaelhárítási, illetve
polgári védelmi intézkedési terveivel.
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Vegyes és záró rendelkezések
19. §

E z a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Kuncze Gábor s. k.,
belügyminiszter

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
és a belügyminiszter
10/1998. (IV. 10.) KHVM—BM
együttes rendelete
a közúti járm´úvezet´ók pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló 11/1988. (XII. 20.) KM—BM együttes rendelet
módosításáról
A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladatés hatáskörér´ól szóló 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazása alapján a következ´óket rendeljük el:
1. §
A közúti járm´úvezet ´ók pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1988. (XII. 20.) KM—BM együttes rendelet
(a továbbiakban: R .) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a fegyveres er´ók és
rendvédelmi szervek járm´úvezet´óire, kivéve azokat, akik
autóbuszvezet´ói tanfolyamra, illet´óleg vizsgára jelentkeznek.’’

2. §
(1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése a következ´ó f) ponttal
egészül ki, a jelenlegi f)—g) pontok jelölése g)—h) pontokra változik:
,,f) az ,,A’’ kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás
nélküli motorkerékpár vezet´ói engedélyének megszerzéséhez, ha a járm´úvezet´ó nem rendelkezik legalább két éve
érvényes ,,A1’’ alkategóriára érvényesített vezet´ói engedéllyel, illetve két éve érvényes, legfeljebb 25 kW teljesít-
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mény´ú vagy 0,16 kW/kg teljesítmény/tömegarányt meg
nem haladó motorkerékpár vezetésére érvényes vezet´ói
engedéllyel,’’
(2) Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A közúti közlekedés rend´órhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 4. § (11) bekezdésének és 19. § (3) bekezdésének rendelkezései
alapján a rend´órhatóság, a 12. § (3) bekezdésének rendelkezése alapján a bíróság és a rend´órhatóság kezdeményezheti a járm´úvezet ´ó rendkívüli pályaalkalmassági
vizsgálatát.’’
(3) Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A munkáltató rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatot abban az esetben kezdeményezhet, ha közlekedésbiztonsági szempontból kétség merül fel — munkavégzése
alapján — a munkavállaló járm´úvezet´ókénti további foglalkoztatására.’’
(4) Az R . 3. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép, és a bekezdés a következ´ó
e) ponttal egészül ki:
,,d) IV. alkalmassági kategória:
az a) —c) pontokban nem említett gépjárm´ú vezetése,
ide nem értve az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
motorkerékpárt.
e) ,,A’’ kiegészít´ó alkalmassági kategória:
az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott motorkerékpár vezetése.’’
(5) Az R. 3. §-ának (6)—(7) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(6) A pályaalkalmassági min´ósítés id´ótartamra és járm´úfajtára korlátozható. A rendvédelmi szervek gépkocsivezet´óje által megszerzett I. vagy II. pályaalkalmassági
min´ósítést a rendvédelmi szervek kezelésében lév´ó járm´úvek vezetésére, a külön jogszabály* alapján megszerzett
I. vagy II. pályaalkalmassági min´ósítést a fegyveres er´ók
kezelésében lév´ó járm´úvek vezetésére kell korlátozni.
(7) Az I. pályaalkalmassági min ´ósítés — a 3. § (5) bekezdése b) pontjának els´ó francia bekezdése kivételével
— a II—IV. alkalmassági kategóriára, a II. pályaalkalmassági min ´ósítés a III. alkalmassági kategóriában
ugyanarra a járm´úcsoportra és a IV. alkalmassági kategóriára, a III. pályaalkalmassági min ´ósítés a IV. alkalmassági kategóriára is érvényes. Az ,,A’’ kiegészít ´ó pályaalkalmassági min´ósítés csak az I—IV. alkalmassági
kategóriák valamelyikével együtt érvényes.’’

* Lásd a fegyveres er´ók részére történ´ó közúti járm´úvezet´ó képzésr´ól,
vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezet´ói engedély kiadásáról szóló
22/1992. (XI. 25.) KHVM—HM—BM együttes rendelet 3. §-a (1) bekezdésének a) pontját.
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3. §

Az R. 4. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezések lépnek:
,,(2) A PÁV a 3. § (1) bekezdésének a) —g) pontja,
valamint (2) bekezdésének a) pontja alapján a vizsgálatot
a járm´úvezet´ó kérelmére végzi el.
(3) Az I. és II. pályaalkalmassági min´ósítés céljából
vizsgálatra — kivéve a trolibuszvezet´ót, a rendvédelmi
szervek autóbuszvezet´ójét és a külön jogszabály* alapján
beiskolázható járm´úvezet´ót — az jelentkezhet, aki legalább két éve folyamatosan érvényes vezet´ói engedéllyel
rendelkezik és nem min´ósül kezd´ó vezet´ónek.’’

4. §
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(2) Az R. 1. számú mellékletének II. pontja új 10. ponttal egészül ki, a jelenlegi 10—11. pontok számozása 11—
12. pontra változik:
,,12. Az ,,A’’ kiegészít´ó alkalmassági kategóriára vonatkozó alkalmasság-vizsgálat során egyensúly-vizsgálatot is
kell végezni.’’
(3) Az R . 1. számú mellékletének III. pontja új
12. ponttal egészül ki, a jelenlegi 12. pont számozása
13. pontra változik:
,,12. E légtelen képesség a testhelyzet egyensúlyi állapotának észlelésére, aktív helyreállítására és megtartására.’’
(4) Az R. 2. számú melléklete a következ´ó 4. ponttal
egészül ki:
,,4. Az ,,A’’ kiegészít ´ó alkalmassági kategóriára vonatkozó alkalmasság-vizsgálat díja I. fokú eljárás során
3300 Ft, II. fokú eljárás során 5000 Ft.’’

Az R. 6. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezések lépnek:
,,(1) A 3. § (1) bekezdésének a) —g) pontja alapján
végzett pályaalkalmassági vizsgálat során a járm´úvezet´ó
alkalmatlannak csak arra a kategóriára vagy kiegészít´ó
kategóriára min´ósíthet´ó, amelyre a vizsgálatot kérte.’’
,,(3) A 3. § (2) bekezdésének a) pontja alapján végzett
vizsgálat során a IV. pályaalkalmassági kategóriára vonatkozó alkalmatlanságot csak gyakorlati vezetési próba elvégzése után lehet megállapítani.’’

7. §
E z a rendelet a kihirdetését követ ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Lotz Károly s. k.,

Kuncze Gábor s. k.,

közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter

belügyminiszter

5. §
Az R. 9. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki, a
jelenlegi (2)—(3) bekezdések számozása (3)—(4) bekezdésekre változik:
,,(2) A 3. § (6) bekezdésében meghatározott, a pályaalkalmassági min ´ósítés rendvédelmi szervek, vagy fegyveres er´ók kezelésében lév´ó járm´úvekre történt korlátozását a rend´órhatóság kérelemre törli, ha a gépjárm´úvezet ´ó legalább két éve folyamatosan érvényes vezet ´ói engedéllyel rendelkezik, és nem min ´ósül kezd´ó vezet´ónek.’’

III. rész

HATÁROZATOK

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
13/1998. (IV. 10.) ME
határozata
az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet
elnökhelyettesének kinevezésér´ól

6. §
(1) Az R. 1. számú melléklet I/2. pontja új g) ponttal
egészül ki, a jelenlegi g) pont jelölése h) pontra változik:
,,g) Az ,,A’’ kiegészít ´ó alkalmassági kategóriában a
járm´úvezet´ó pályaalkalmasságának megítélésénél figyelembe kell venni azt, hogy a nagy össztömeg´ú, jelent ´ós
motorteljesítményb´ól ered´óen nagy sebességre és gyorsításra képes motorkerékpár biztonságos vezetéséhez
speciális képességek és személyiség tulajdonságok szükségesek.’’

Az Állam Pénz- és T´ókepiaci Felügyeletr´ól szóló 1996.
évi CXIV. törvény 7. §-ának (1) bekezdése alapján, a pénzügyminiszternek a Magyar Nemzeti Bank elnökével együttesen tett javaslatára
Gaál Gyulát az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet
elnökhelyettesévé — 1998. április 6-i hatállyal — hatévi
id´ótartamra kinevezem.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK
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jelölt bejelentése során a jelölt neve tartalmazza a Polgári
Törvénykönyvr´ól szóló 1959. évi IV. törvény 77. §-ának
(2) bekezdése alapján viselt felvett nevet is. Ha a jelölt
bejelentése a felvett nevet is tartalmazza, úgy azt a szavazólapon a jelölt neve mellett fel kell tüntetni.

Az Országos Választási Bizottság
3/1998. (III. 18.)
állásfoglalása

Dr. Kukorelli István s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazással
élve az országgy´úlési képvisel´ó-választáson jelöltként indulók névhasználatának tárgyában a következ´ó

Az Országos Választási Bizottság
4/1998. (IV. 1.)
állásfoglalása

állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 47. §-ának (2) bekezdése szerint az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti lakcímét, személyi
azonosítóját, saját kez´ú aláírását, az ajánlott személy családi és utónevét, valamint a jelöl´ó szervezet nevét, illet´óleg
a független jelölés tényét.
A Ve. 52. §-ának (2) bekezdése szerint a jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról,
hogy van választójoga, a jelölést elfogadja, s nincs olyan
tisztsége, amely összeférhetetlen a képvisel´ói megbízatással, illet´óleg megválasztása esetén arról lemond.
A Ve. 96. §-ának (2) bekezdése szerint az egyéni választókerület szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a
jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét: a (3)
bekezdés szerint a területi listás szavazólapon — a jelöl´ó
szervezet által bejelentett sorrendben — fel kell tüntetni a
listán induló jelöltek közül az els´ó öt jelölt nevét, valamint
az esetleges listakapcsolás tényét.
A Ve. 47. §-a (2) bekezdésének alkalmazása során az
ajánlószelvény akkor is érvényes, ha a jelöltet olyan néven
ajánlják, amely szerepel a jelölt személyi igazolványában,
és amely alapján a jelölt személye azonosítható.
A Ve. 52. §-ának (2) bekezdése és 96. §-ának (2) és (3) bekezdése alkalmazásában a jelölt családi és utónevén azt a
nevet kell érteni, amely a jelöltet az anyakönyvekr´ól, a házasságkötési eljárásról és a névviselésr´ól szóló 1982. évi 17. törvényerej´ú rendelet 27. §-ának (5) bekezdése alapján a születési, illet´óleg a házasságban él´ó n´ók esetében a házassági
anyakönyv szerint megilleti.
Az ajánlószelvény, illet´óleg a jelölt bejelentése érvényességének nem feltétele, hogy az ajánlószelvényen, illet´óleg a jelölt bejelentése során a jelölt neve tartalmazza a
személyi igazolvány kiadásának és nyilvántartásának átmeneti szabályairól szóló 147/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
11. §-ának (1) bekezdése alapján a személyi igazolványba
bejegyzett ,,dr.’’ megjelölést.
Az ajánlószelvény, illet´óleg a jelölt bejelentésének érvényességét nem érinti, ha az ajánlószelvényen, illet´óleg a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 34. §-a (2) bekezdésének
a) pontjában írt hatáskörében eljárva a területi lista állításához szükséges egyéni választókerületi jelöltek száma tárgyában az alábbi
állásfoglalást
hozta:
Az országgy´úlési képvisel´ók választásáról szóló 1989.
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 5. §-ának (3)
bekezdése szerint az a párt állíthat területi listát, amely a
területi választókerületben — a törvény melléklete szerint
meghatározott számban — az egyéni választókerületek
egynegyedében, de legalább két egyéni választókerületben
jelöltet állított.
A Vjt. 5. §-ának (3) bekezdésében írt feltétel teljesülését
nem érinti, ha a területi lista bejelentését követ´óen a területi listát állító párt országgy´úlési egyéni választókerületi
jelöltje kiesik.
Dr. Kukorelli István s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
5/1998. (IV. 1.)
állásfoglalása
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva a
közös jelölés tárgyában az alábbi
állásfoglalást
hozta:
Az országgy´úlési képvisel´ók választásáról szóló 1989. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 5. §-ának (1) bekezdése szerint két vagy több párt közösen is ajánlhat és jelölhet
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országgy´úlési egyéni választókerületi jelöltet. Ugyanazon §
(5) bekezdése kimondja, hogy a pártok közös egyéni választókerületi jelölés alapján — ugyanazon pártok részvételével
— közös területi listát, közös területi listák alapján — ugyanazon pártok részvételével — közös országos listát állíthatnak.
A Ve. 49. §-ának (1) bekezdése szerint közös jelöltet állítani
csak olyan ajánlószelvények alapján lehet, amelyeken az
adott közös jelöltet állító valamennyi jelöl´ó szervezet neve fel
van tüntetve. A (2) bekezdés szerint, ha több jelöl´ó szervezet
közösen állít jelöltet, a továbbiakban — a választás szempontjából — egy jelöl´ó szervezetnek számítanak.
A Vjt. 5. §-ának (1), illet´óleg (5) bekezdése alapján
állított közös jelöltek és közös területi, valamint országos
lista bejelentése során a közösen jelöltet, illet´óleg listát
állító jelöl´ó szervezetek szabadon állapíthatják meg, hogy
az egyes jelöl´ó szervezetek milyen sorrendben szerepeljenek a választási bizottságok nyilvántartásában. Ha a párt
listájáról a jelölt kiesik, helyébe a soron következ´ó jelölt
lép [Vjt. 5. § (8) bekezdés]. A szavazólapra a nyilvántartásban szerepl´ó sorrendben kerülnek a jelöltek. Az ajánlószelvényeken, valamint a különböz´ó egyéni, valamint területi választókerületekben a közösen jelöltet, illet´óleg listát
állító szervezeteket eltér´ó sorrendben is fel lehet tüntetni,
amely eltérés a közös területi, majd közös országos lista
állításának lehet´óségét nem befolyásolja. A közös jelölt,
illet´óleg lista bejelentését követ´óen a jelöl´ó szervezetek az
általuk megadott sorrendet nem változtathatják meg.
Dr. Kukorelli István s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
6/1998. (IV. 1.)
állásfoglalása
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazással
élve a választási szervek megbízott tagjai megbízásának
kezd´ó id´ópontja tárgyában a következ´ó
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 25. §-ának (1) bekezdése szerint a választási bizottságoknak a választott tagokon felüli további egy-egy
tagját a választókerületben jelöltet, illet´óleg listát állító
jelöl´ó szervezet, illet´óleg a független jelölt bízza meg.
A Ve. 28. §-ának (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjai az illetékes polgármester, a f´óvárosi f´ópolgármester, a megyei közgy´úlés elnöke, illet´óleg az Országgy´úlés elnöke el´ótt esküt tesznek.
A Ve. 55. §-ának (2) bekezdése szerint az illetékes választási bizottság minden a törvényes feltételeknek megfe-
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lel´ó jelöl´ó szervezetet, jelöltet, illet´óleg listát — a bejelentést követ´ó három napon belül — nyilvántartásba vesz.
A Ve. 25. §-ának (1) bekezdése szerinti megbízási jogosultság a választási bizottság tagjának megbízására a jelöl´ó
szervezet, illet´óleg a független jelölt számára a jelöltnek,
illet´óleg a listának a Ve. 55. §-ának (2) bekezdése szerinti
nyilvántartásba vételével egyidej´úleg nyílik meg. A választási bizottság megbízott tagja a választási bizottság döntéseinek meghozatalában a Ve. 28. §-ának (1) bekezdése
szerinti eskü letételét követ´óen vehet részt.
Dr. Kukorelli István s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
7/1998. (IV. 1.)
állásfoglalása
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 34. §-a (2) bekezdésének
a) pontjában írt hatáskörében eljárva a jelöltekre és a
választásra fordítható pénzeszközök tárgyában az alábbi
állásfoglalást
hozta:
A Ve. 92. §-ának (1) bekezdése szerint a független jelöltek, illet´óleg a jelöl´ó szervezetek a választásra a központi
költségvetési támogatáson felül jelöltenként legfeljebb
egymillió forintot fordíthatnak. A figyelembe vehet´ó jelöltek számát a 91. § (2) bekezdése szerint kell megállapítani,
amely kimondja, hogy az egy jelöltre jutó támogatás meghatározásánál az egyéni választókerületi jelöltek számát,
területi listán pártonként a jelöltek, de legfeljebb a megszerezhet´ó mandátumszámmal azonos számú jelöltek számát, valamint az országos listákon ténylegesen, de pártonként legfeljebb 58 jelölt számát kell alapul venni. Az egyéni
választókerületben és listán, illet´óleg területi és országos
listán is jelölt személyt a jelölések számának megfelel´óen
kell figyelembe venni.
A Ve. 92. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában a ,,választásra’’ fogalom azt jelenti, hogy a jelöl´ó szervezet a
választási kampányra a központi költségvetési támogatáson felül legfeljebb a szervezet által bármely jelölési formában állított jelöltek számának megfelel´ó és a Ve. által
behatárolt összeg´ú pénzeszközt fordíthat, tekintet nélkül
a pénzeszköz forrására. A törvényben megszabott összegnek a kampány során történ´ó felhasználásáról, így különösen a különböz´ó jelölési fajták között, illet´óleg az egy
jelölési fajtán belül történ´ó felhasználásáról és az egyes
jelöltekre történ´ó felosztásáról a jelöl´ó szervezet szabadon
dönthet.
Dr. Kukorelli István s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 118-6668.
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