
11. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1989. november 30. 157A bíróság az igazolást a bűncselekmény ítéleti minősítése és az ítéletben megállapított tényállás alapján állítja ki. A minősítés kérdésében az 5. § rendelkezései irányadók, e vonatkozásban külön mérlegelésre nincs szükség. Nem igényel értékelést az elkövetés időpontjának megállapítása sem, mivel ez az ítéleti tényállás alapján egyértelműen meghatározható. Csak mérlegeléssel állapítható azonban meg, hogy az 1. §-ban meghatározott és a politikai bűncselekménnyel bűnhalmazatban elkövetett köztörvényes bűncselekményeket harci cselekmények során követték el.A bíróság az igazolás kiállítása során nem ítélkező tevékenységet folytat, hanem sajátos igazgatási jogkörben jár el. Ha azonban az igazolást megtagadja, erről alakszerű határozatot kell hozni. A bírósági szervezet sajátosságaira tekintettel indokolt, hogy ebben az esetben az eljárás ne az államigazgatási eljárás szabályai, hanem a Be rendelkezései alapján folyjék. A bíróság ezért az elutasító határozatról végzést hoz, amely ellen a kérelmező fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elintézésére is a Be.-nek a végzés elleni fellebbezésre vonatkozó szabályai irányadók.Ha a bíróság az igazolást azért tagadta meg, mert a köztörvényes bűncselekmény elkövetésére nem harci cselekmény során került sor, helye lehet a 2. § szerinti egyéni felülvizsgálatnak.A 7. §-hozA törvény kiemelkedő politikai jelentőségére tekintettel indokolt a kihirdetése napján hatályba léptetni.
Miniszteri utasítás

A belügyminiszter 
31/1989. (BK 11.) BM 

utasítása
az elővezetés és a rendőri kísérés végrehajtásával 

felmerült költség megtérítéséről szóló 2/1986.
(IV. 21.) BM-IM-PM együttes rendeletből 

adódó rendőri feladatok végrehajtásáról kiadott 
30/1987. BM utasítás módosításárólAz elővezetés és a rendőri kísérés végrehajtásával felmerült költség megtérítéséről szóló 2/1986. (IV. 21.) BM-IM-PM együttes rendeletből adódó rendőri feladatok végrehajtására kiadott 30/1987. BM utasítás (a továbbiakban: ut.) módosítására kiadom az alábbiutasítást:1. Az ut. 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:.,18. a) A rendőr-főkapitányságnak befolyt bevétel minimum 30%-át a vonatkozó pénzügyi előírások figyelembevételével az elővezetés, illet

ve a rendőri kísérés során jelentkező költségek fedezésére, továbbá a gazdálkodási körbe tartozó beszerzésekre, szolgáltatásokra, javításokra; maximum 70%-át jutalékalap képzésére lehet felhasználni.b) A jutalékalapot társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség terheli, mely összeget a jutalékalapból kell fedezni.”2. Az ut. 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:,,24. A jutalékalapból személyi jövedelemadót és nyugdíjjárulékot kell levonni. A jutalékot a táppénzszámítás és a nyugdíjmegállapítás alapjánál figyelembe kell venni."3. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 1989. szeptember 1-jétől kell alkalmazni, s az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.
Dr. Ilcsik Sándor s. k.,r. vezérőrnagy belügyminiszter-helyettes

Intézkedés

A belügyminiszter-helyettes 
12/1989. (BK 11.) 
intézkedése

a Belügyminisztériumban fizethető előadói óra- 
és vizsgadíjakról szóló 20/1982. (BK 10.) 

belügyminiszter-helyettesi intézkedés 
módosításárólA Belügyminisztériumban fizethető előadói óra- és vizsgadíjakról szóló 20/1982. (BK 10.) belügyminiszter-helyettesi intézkedés (a továbbiakban: int.) módosítására kiadom az alábbiintézkedést :1. Az int. 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:„11. A megállapított és kifizetett óra- és vizsgadíjakból személyi jövedelemadót kell vonni. A díjat társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség és nyugdíjjárulék nem terheli. Az óra- és vizsgadíj a táppénz és nyugdíj megállapítás alapján nem számítható be.”2. Az int. 1. és 2. számú melléklete helyébe ezen intézkedés 1. és 2. számú melléklete lép.3. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 1989. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Ilcsik Sándor s. k.,r. vezérőrnagybelügyminiszter-helyettes
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1. számú melléklet a 12/1989. 
belügyminiszter-helyettesi 
intézkedéshez

A BM iskolarendszerű oktatása keretében 
fizethető óra- és vizsgadíjakI. Óradíjak Ft1. Egyetemi jellegű felsőfokú oktatásbana) elméleti órákért 100-280b) gyakorlati (szemináriumi) órákért 80-1602. Főiskolai oktatásbana) elméleti órákért 80-240b) gyakorlati (szemináriumi) órákért 60-1403. Középfokú oktatásbana) elméleti órákért 60-140b) gyakorlati (szemináriumi) órákért 40-1004. Nyelvoktatási órákért (bármely idegen nyelv oktatásáért, illetőleg a magyar nyelv oktatásáért külföldi hallgatóknak)a) az egyetemi jellegű felsőfokú és főiskolai oktatásban 80-240b) az egyéb belügyi oktatásban 60-140c) a nyelvi képzésben és továbbképzésben indokolt esetben az óradíj50%-kal emelt határok között állapítható meg;5. Ellenőrző dolgozatok és rajzok javítási díja csak az egyetemi jellegű felsőfokú és a főiskolai oktatásban (dolgozatonként, illetve rajzonként) 20-40II. Vizsgadíjak6. Egyetemi jellegű felsőfokú oktatásban (tantárgyanként és hallgatónként)a) kollokviumok, beszámolók, záróvizsgák (alapvizsgák) díja 40b) szigorlatok díja 50c) Állami Vizsga Bizottság(továbbiakban: ÁVB)- elnök díja 80d) ÁVB-tag díja, ha a tantárgy kérdezője 70e) ÁVB-tag díja 607. Főiskolai oktatásban(tantárgyanként és hallgatónként)a) kollokviumok, beszámolók, záróvizsgák (alapvizsgák) díja 40b) szigorlatok díja 50c) ÁVB-elnök díja 70d) ÁVB-tag díja, ha a tárgy kérdezője 60e) ÁVB-tag díja 508. Középfokú oktatásban(tantárgyanként és hallgatónként)a) beszámolók, záróvizsgák(alapvizsgák) díja 30b) vizsgabizottsági elnök díja 50c) vizsgabizottsági tag díja 40III. Különleges díjak9. Diplomaterv (szakdolgozat)konzulensi díja hallgatónkénta) egyetemi jellegű felsőfokúoktatásban 500-1200b) főiskolai oktatásban 300-1000

Ft10. Diplomaterv (szakdolgozat) bírálati díja dolgozatonkénta) egyetemi jellegű felsőfokúoktatásban 200-1000b) főiskolai oktatásban 160- 800A vizsgadíjak vonatkoznak a felvételi vizsgákra is.
2. számú melléklet a 12/1989. 
belügyminiszter-helyettesi 
intézkedéshez

A tanfolyamokon és a továbbképzéseken 
fizetendő óra- és vizsgadíjakI. óradíjak Ft1. a) alapfokú tanfolyamon 30- 80b) középfokú tanfolyamon 40-120c) felsőfokú tanfolyamon 50-280d) a gyakorlatvezető részére tanfolyamtípustól függetlenül 40-1202. a) vezetői állomány továbbképzése- II-III. kategóriába tartozók esetén 200-360- IV. kategóriába tartozók esetében 100-280b) vezetőképzés- felsőfokú iskolai végzettséggelrendelkezők esetében . 100-280- középfokú végzettséggelrendelkezők esetében 60-160c) az a)-b) pontokban nememlítettek esetében 40-1203. a) a beosztott állomány felsőfokúiskolai végzettséggel rendelkező tagjai továbbképzésében 100-280b) középfokú végzettséggel rendelkezők, továbbképzése esetén 60-160c) az a)-b) pontokban nem említettek továbbképzése esetén 40-120Ha a hallgatóság összetétele a fenti csoportosítást figyelembe véve vegyes, akkor a külső előadó részére a magasabb összegű óradíj fizethető. Ha a gyakorlat vezetését ugyanaz az előadó látja el, aki az elméleti előadást tartja, részére a tanfolyam, szakmai képzés (továbbképzés) típusától függően kell az óradíjat megállapítani.II. Vizsgadíjak1. A tanfolyamon vizsgáztató részére tantárgyanként és vizsgáztatott személyenként fizethető vizsgadíjak:a) alapfokú tanfolyamon 10- 40b) középfokú tanfolyamon 20- 70c) felsőfokú tanfolyamon 30-1002. Csak szóbeli (írásbeli, gyakorlati) vizsgáztatás esetén az előírt díjnak a fele, ,,teszt”-vizsgáztatás esetén egyharmad fizethető, amely azonban 2,- Ft-nál kevesebb nem lehet.3. Ha a vizsgán több vizsgáztató egyidejű közreműködésére van szükség, részükre a vizsgadíj egyenként jár.Kiadja: Belügyminisztérium TitkárságaBM 89. 12. - 5900
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