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decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntésel´ókészítési és elszámolási rendjér´ól, valamint a Magyar Államkincstár
finanszírozási, elszámolási és ellen´órzési feladatairól, továbbá
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II. rész

MAGYAR KÖZLÖNY

JOGSZABÁLYOK
Törvények
1998. évi LVII.
törvény

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerér´ól szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
módosításáról*
1. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerér´ól szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Cct.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Az el´óz´ó év december 15-éig — országgy´úlési képvisel´ó-választás évét követ´óen február 12-éig — benyújtott, a feltételeknek megfelel´ó igénybejelentések javasolhatók címzett támogatásra. A határid´ó elmulasztása az
adott évi igény tekintetében jogveszt´ó.’’
2. § A Cct. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Az adott év január 15-éig benyújtott, a feltételeknek megfelel´ó igénybejelentések részesíthet´ók céltámogatásban. A határid´ó elmulasztása az adott évi igény tekintetében jogveszt´ó. Az igénybejelentés a benyújtás határidejét követ´óen nem módosítható.’’
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esetén a céltámogatás felhasználására vonatkozó feltételek változatlanok. Az adott év július 1-jét´ól lemondással,
a (7) és (9) bekezdés szerinti elvonással, valamint a (8) bekezdés, a 16. § (2)—(3) bekezdése és a 19. § (1) bekezdése
szerint, továbbá az Állami Számvev´ószék vizsgálata miatt
visszafizetéssel felszabaduló, illetve a visszafizetett összeggel azonos — maradványt növel´ó — el´óirányzat a m´úködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészít´ó támogatását, valamint a céljelleg´ú decentralizált támogatás
éves költségvetési törvényben meghatározott vis maior
tartalékának el´óirányzatát növeli.’’
4. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E törvény 2. §-ának a Cct. 8. §-ának (4) bekezdését
megállapító rendelkezését els´ó ízben a 2000. évi új céltámogatási igénybejelentéseknél kell alkalmazni.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

1998. évi LVIII.
törvény
a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
módosításáról*
1. § A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Krt.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A közraktár olyan részvénytársaság vagy külföldi
székhely´ú vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep), amelynél árut közraktározás céljából
szerz´ódés alapján meg´órzésre letétbe helyezhetnek.’’

3. § A Cct. 14. §-ának (10) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(10) A helyi önkormányzatok központi támogatásának
adott évi el´óirányzatából, továbbá az el´óz´ó évek el´óirányzat-maradványából az adott év június 30-áig lemondással,
illetve a (7) és (9) bekezdés szerinti elvonással, valamint a
(8) bekezdés, a 16. § (2)—(3) bekezdése és a 19. § (1) bekezdése szerint, továbbá az Állami Számvev´ószék vizsgálata miatt visszafizetéssel felszabaduló, illetve a visszafizetett összeggel azonos — maradványt növel´ó — el´óirányzat
felhasználható a 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási
igények kielégítésére. Azoknak az önkormányzatoknak,
amelyek a kiegészít´ó jegyzékbe kerülhetnek, a Belügyminisztérium megkeresésére nyolc munkanapon belül nyilatkozniuk kell a támogatási igényük fenntartásáról. A határid´ó elmulasztása jogveszt´ó. A céltámogatásban részesül´ó
önkormányzatok kiegészít´ó jegyzékét a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium évente szeptember 30-áig
teszi közzé. A kiegészít´ó jegyzékben szerepl´ó beruházásoknál a tervezett befejezés egy évvel kés´óbbre módosul.
Egyebekben a kiegészít´ó jegyzékben szerepl´ó beruházások

2. § A Krt. 2. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. § (1) Közraktár kizárólag részvénytársaságként vagy
fióktelepként m´úködhet. A részvénytársasági formában
m´úköd´ó közraktárra a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit, a fióktelep formájában m´úköd´ó közraktárra a külföldi székhely´ú vállalkozások magyarországi
fióktelepeir´ól és kereskedelmi képviseleteir´ól szóló 1997.
évi CXXXII. törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A közraktár legalább ötszázmillió forint alapt´ókével
(jegyzett t´ókével), fióktelep esetén dotációs t´ókével alapítható, amelyb´ól legalább kett´ószázötvenmillió forint pénzbeli hozzájárulás és az (5) bekezdésben meghatározott
ingatlan mint nem pénzbeli hozzájárulás.
(3) A dotációs t´óke a fióktelep létesítéséhez és m´úködéséhez a létesít´ó által tartósan, korlátlanul, tehermentesen a fióktelep szabad rendelkezésére bocsátott t´óke.

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. november 4-i ülésnapján fogadta el.

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. november 4-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az alapt´óke, illetve a dotációs t´óke pénzbeli részét
a közraktári tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásáig kell szolgáltatni. A pénzbeli hozzájárulást a
közraktári tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtása el´ótt olyan belföldi székhely´ú hitelintézetnél kell
befizetni, illetve a m´úködés megkezdéséig olyan hitelintézetnél vezetett számlán kell tartani, amely nem vesz részt
az alapításban, amelyben az alapítónak nincs tulajdona,
illetve, amely az alapítóban nem rendelkezik tulajdonnal.
(5) A nem pénzbeli hozzájárulásként a közraktár rendelkezésére bocsátott, a közraktári tevékenység folytatására alkalmas, tehermentes ingatlannak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett tagja vagy a kamarai nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálói társaság által megállapított értéke nem lehet kevesebb kétszázötvenmillió forintnál, s e feltételnek a közraktári tevékenység folytatása
alatt is folyamatosan fenn kell állnia.
(6) Cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon a ,,közraktár’’ elnevezést, e fogalmak összetételeit,
jelz´ós alakját, továbbá rokonértelm´ú vagy idegen nyelv´ú
megfelel´ójét csak az e törvény rendelkezéseinek megfelel´óen alapított és m´úködtetett, belföldön cégjegyzékben
bejegyzett részvénytársaság vagy fióktelep szerepeltetheti.
(7) A közraktár valamennyi bels´ó szabályzatának, továbbá a közraktározási szerz´ódés megkötését, illetve fennállását tanúsító okiratoknak — ideértve a szerz´ódési feltételeket is — magyar nyelven rendelkezésre kell állniuk.
Értelmezési vita esetén a magyar nyelv´ú szöveg az irányadó.’’
3. § A Krt. 3. §-a (1) bekezdésének els´ó mondata helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,A részvénytársasági formában m´úköd´ó közraktár csak
névre szóló részvényeket bocsáthat ki.’’
4. § A Krt. 4. §-ának (3)—(4) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(3) A közraktározáshoz felhasznált ingatlanra a közraktár köteles az ingatlanoknak és az azokban tárolható
vagyonértéknek megfelel´ó vagyonbiztosítást kötni. Abban
az esetben, ha a közraktár nem rendelkezik a tárolt áruk
értékének megfelel´ó felel´ósségbiztosítással, az általa kibocsátott közraktári jegyeken feltüntetett áruérték naptári
évenként nem lehet több, mint saját t´ókéjének ötszöröse.
(4) A közraktár, annak vezet´óje, vezet´ó tisztségvisel´óje,
könyvvizsgálója, a felügyel´ó bizottság tagja, továbbá a közraktár munkavállalója vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy a közraktározott áru tulajdonjogát a közraktár által történ´ó értékesítés során nem szerezheti meg.’’
5. § A Krt. 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § (1) A közraktár a közraktári tevékenységet akkor
kezdheti, illet´óleg szüntetheti meg, ha azt a gazdasági miniszter (a továbbiakban: felügyelet) az Állami Pénz- és
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T´ókepiaci Felügyelet egyetértésével el´ózetesen engedélyezte. A közraktár vámszabadterületen való m´úködéséhez az erre vonatkozó külön engedély is szükséges.
(2) A részvénytársasági formában m´úköd´ó közraktári
tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a részvénytársaság alapszabályát, valamint a harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, mely a tevékenységi kör meghatározásánál tartalmazza a közraktári tevékenység megjelölést is;
b) a 2. § (2) és (4)—(5) bekezdésében meghatározott
feltételek meglétét igazoló okiratokat;
c) a közraktári tevékenységhez szükséges m´úszaki feltételek meglétét igazoló okiratokat, valamint a szakhatósági engedélyeket;
d) a közraktár üzletszabályzatának tervezetét, ideértve
az általános szerz´ódési feltételeket is;
e) a kölcsönnyújtással kapcsolatos szabályzatokat, ideértve a fedezetek min´ósítésére, illet´óleg értékelésére, valamint a céltartalékképzésre vonatkozó szabályzatot;
f) a használni kívánt közraktári jegy, letéti könyv (letéti
szelvény) nyomtatványainak mintáját két példányban;
g) a közraktárban tulajdoni részesedéssel rendelkez´ó
személyek cégjogi adatait, az azokat igazoló okiratokat,
ideértve az állampolgárságra, devizajogi státuszra vonatkozó tájékoztatást;
h) a közraktár vezet´óinek szakmai képesítésére, állampolgárságára és alkalmazására vonatkozó okiratokat;
i) nyilatkozatot arról, hogy a részvénytársaságnak, valamint az igazgatóság tagjainak belföldön nincs köztartozása, továbbá ez utóbbiak tekintetében a büntetlen el´óéletet igazoló okiratot;
j) nyilatkozatot arról, hogy tudomása szerint a részvénytársaság ellen nem indult cs´ód- vagy felszámolási eljárás.
(3) A 2. § (2) és (4)—(5) bekezdésében meghatározott
feltételeket a befizetésr´ól szóló hitelintézeti okirat, illetve
a harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap igazolja. Az
engedély csak akkor adható meg, ha a közraktár részére a
tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba joger´ósen bejegyezték.’’
6. § A Krt. a következ´ó 5/A.—5/D. §-sal egészül ki:
,,5/A. § A fióktelep közraktározási tevékenységét a felügyelet akkor engedélyezi, ha csatolja az 5/B. § szerinti
okiratokat, továbbá ha
a) a kérelmez´ó külföldi székhely´ú vállalkozás (a továbbiakban: külföldi vállalkozás) rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégít´ó adatkezelési szabályzattal;
b) érvényes és hatályos — a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, a fióktelepek feletti felügyeletre is kiterjed´ó — nemzetközi együttm´úködési megállapodás van a felügyelet és a külföldi vállalkozás székhelye
szerinti országban a közraktári tevékenység felett felügyeletet gyakorló szervezet között;
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c) a külföldi vállalkozás nyilatkozik arról, hogy a felügyelet számára lehet´óvé teszi valamennyi belföldön közraktárként m´úköd´ó szervezeti egységében a helyszíni ellen´órzés lefolytatását;
d) a külföldi vállalkozás nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a belföldön bejegyzett fióktelep útján, cégneve alatt keletkez´ó kötelezettségeiért;
e) a külföldi vállalkozás benyújtja a felügyelethez a
székhelye szerint illetékes közraktári tevékenység felett
felügyeletet gyakorló szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a székhely szerint illetékes országban közraktári tevékenység folytatására és Magyarországon — ilyen
tevékenységet végz´ó — fióktelep létesítésére jogosult, továbbá, ha ehhez külön engedély is kell, akkor azzal is
rendelkezik.
5/B. § A fióktelepként m´úköd´ó közraktári tevékenység
gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a külföldi vállalkozás alapító okiratát, valamint harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy a külföldi
székhely´ú vállalkozás székhelye szerinti ország ezzel egy
tekintet alá es´ó szervezetének igazolását a külföldi vállalkozás alapításáról, képviseletér´ól, jegyzett t´ókéjér´ól;
b) a külföldi vállalkozás fióktelepének a magyar cégbíróság általi cégnyilvántartásba történ´ó bejegyzésér´ól
szóló joger´ós cégbírósági határozatot;
c) az 5/A. § b)—f) pontjaiban felsorolt okiratokat, szabályzatokat és nyomtatványokat;
d) a külföldi vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe vezet´ójének (vezet´óinek) állampolgárságára, szakmai
képesítésére és alkalmazására vonatkozó okiratokat;
e) nyilatkozatot arról, hogy a fióktelep vezet´ójének (vezet´óinek) nincs köztartozása, továbbá az említettekre vonatkozóan a büntetlen el´óéletet igazoló okiratot;
f) az alapítónak az el´óz´ó gazdasági évre vonatkozó,
könyvvizsgáló által hitelesített mérlegét és eredménykimutatását;
g) nyilatkozatot arról, hogy a külföldi vállalkozásnak
milyen mérlegen kívüli kötelezettségei vannak;
h) a kérelemben érintett személyek teljes bizonyító
erej´ú magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak az engedély iránti kérelemhez
mellékelt iratban foglaltak valódiságának a felügyelet által
megkeresett szervek útján történ´ó ellen´órzéséhez;
i) a fióktelep formájában m´úköd´ó közraktár vezet´óje
döntési jogkörének leírását, valamint a kérelmez´ó azon
testületeinek felsorolását, amelyek hozzájárulása nélkül
bizonyos döntések nem érvényesek;
j) nyilatkozatot arról, hogy tudomása szerint a fióktelep vagy a külföldi vállalkozás ellen nem indult cs´ód- vagy
felszámolási eljárás.
5/C. § (1) A közraktár alapt´ókéjének, dotációs t´ókéjének megváltoztatása iránt kérelmet kell benyújtani a felügyelethez, melyet az akkor engedélyez, ha az nem veszélyezteti a közraktár e törvényben meghatározott biztonságos m´úködését.
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(2) A közraktár alapt´ókéjének, dotációs t´ókéjének megváltoztatása esetén az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) intézkedési tervet, amely bemutatja, hogy az alapt´óke, illet´óleg a dotációs t´óke megváltoztatása milyen hatással van a közraktári tevékenység gyakorlására;
b) a jegyzett t´óke megváltoztatása esetén a közraktár
igazgatósága által a közgy´úlés elé terjesztett határozattervezetet.
5/D. § A közraktári tevékenység megszüntetését a felügyelet akkor engedélyezi, ha a közraktár a kérelmében
meghatározott id´ópontig valamennyi általa kötött közraktári szerz´ódést teljesítette, az általa kötött közraktári szerz´ódések alapján kibocsátott közraktári jegyeket bevonta, s
ezt a felügyelet felé hitelt érdeml´óen igazolta.’’
7. § A Krt. 6. §-a a következ´ó (1)—(2) bekezdéssel
egészül ki, egyúttal a jelenlegi (1)—(2) bekezdés számozása (3)—(4) bekezdésre változik:
,,(1) A közraktári tevékenység folytatására vonatkozó
engedély iránti kérelmet három példányban kell el´óterjeszteni.
(2) Ha a közraktári tevékenység engedélyezése iránti
kérelem mellékletei között idegen nyelv´ú okirat van, mellékelni kell annak a hiteles magyar nyelv´ú fordítását is.’’
8. § A Krt. 7. §-ának (1)—(2) bekezdése helyébe a
következ´ó (1) bekezdés lép, egyúttal a jelenlegi (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre változik:
,,(1) A közraktár vezetését külön jogszabályban meghatározott szakképzettséggel és legalább hároméves szakmai
gyakorlattal rendelkez´ó, természetes személynek kell ellátnia, aki
a) a közraktárral munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik;
c) büntetlen el´óélet´ú, nincs joger´ós határozattal megállapított köztartozása.’’
9. § A Krt. 8. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A befolyásoló részesedésre, valamint a közvetett tulajdonra vonatkozóan a hitelintézetekr´ól és pénzügyi vállalkozásokról szóló, módosított 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) fogalmai irányadóak.’’
10. § (1) A Krt. 9. §-a (3) bekezdésének els´ó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A felügyelet az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelettel együttm´úködve évente ellen´órzi a közraktári tevékenység törvényben el´óírt feltételeinek meglétét, a közraktározás és a kölcsönnyújtás gyakorlatát (általános ellen´órzés).’’
(2) A Krt. 9. §-a (6) bekezdésének els´ó mondata helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,A felügyelet részér´ól eljáró személy az ellen´órzés során
jogosult a közraktár helyiségeibe belépni, az iratokba be-
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tekinteni, az adathordozók tartalmát megismerni, felvilágosítást kérni.’’
11. § A Krt. 10. §-ának (1) bekezdése a következ´ó
d) ponttal egészül ki:
[(1) Ha a felügyeleti vizsgálat eredményeként jogsértést
állapítanak meg, annak súlyától függ´óen a felügyelet]
,,d) a közraktárt ötvenezer forinttól ötvenmillió forintig terjed´ó bírsággal sújthatja.’’
12. § A Krt. a következ´ó 10/A. §-sal egészül ki:
,,10/A. § (1) A felügyelet felfüggeszti a közraktár tevékenységét, ha a külföldi vállalkozás közraktári tevékenysége felett felügyeletet gyakorló, székhely szerint illetékes
szervezet a külföldi vállalkozás tevékenységét felfüggesztette.
(2) A felügyelet visszavonja a közraktári engedélyt, ha a
külföldi vállalkozás a fióktelepét megszüntette.’’
13. § A Krt. 11. §-a (2) bekezdésének els´ó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A közraktári tevékenység felfüggesztése vagy az engedély visszavonása esetén a határozatban megjelölt id´óponttól kezd´ód´óen a közraktárhoz felügyeleti biztost kell
kirendelni.’’
14. § (1) A Krt. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A felügyeleti eljárásért felügyeleti eljárási díjat kell
fizetni. A felügyeleti eljárási díj mértéke az el´óz´ó naptári
évben (beszámolási id´ószakban) — a 16. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelel´óen — kibocsátott közraktári
jegyeken feltüntetett érték együttes összegének 0,5 ezreléke, de legfeljebb tízmillió forint.’’
(2) A Krt. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A felügyeleti eljárási díj nyolcvan százalékát a Gazdasági Minisztérium részére, húsz százalékát az Állami
Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet részére a tárgyévet követ´ó
év március 31-ig kell befizetni. Azok a közraktárak, amelyek tevékenységüket év közben megszüntették — a tevékenység megszüntetését követ´ó 30 napon belül — a megszüntetésig kibocsátott közraktári jegyek értéke alapján
kötelesek a felügyeleti eljárási díjat befizetni. A befizetés
részletes szabályait a gazdasági miniszter rendeletben szabályozza.’’
15. § A Krt. 13. §-ának a) és c) pontjai helyébe a
következ´ó rendelkezések lépnek, egyúttal a § a következ´ó h)—i) pontokkal egészül ki:
(A közraktár köteles a felügyeletnek haladéktalanul írásban bejelenteni)
,,a) fizetésképtelensége veszélyét, közraktári tevékenysége megszüntetésének szándékát;’’
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,,c) az alapt´óke (jegyzett t´óke), a dotációs t´óke felemelésére vagy leszállítására irányuló szándékát;’’
,,h) az alkalmazni kívánt közraktári jegyek, letéti könyv
megváltoztatásának szándékát;
i) fióktelep esetén a külföldi vállalkozás cégadatainak
megváltozását, tevékenységének megszüntetését, felfüggesztését.’’
16. § A Krt. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A közraktári szerz´ódésben meg kell határozni a
szerz´ódés id´ótartamát, a teljesítés helyét, az áru mennyiségét, min´óségét, értékét, raktárban történ´ó elhelyezésének,
raktározásának, kezelésének és biztosításának módját, valamint a közraktári díjat és a közraktári szerz´ódésben
kikötött egyéb szolgáltatások díját. A szerz´ódésnek tartalmaznia kell, hogy a 17. § szerinti szabályzatok a szerz´ódés
részét képezik.’’
17. § A Krt. 20. §-ának (2) bekezdése a következ´óvel
egészül ki:
,,A közraktár felügyeleti kötelezettsége a meg´órzéssel
kapcsolatos összes teend´ókre, valamint a törvény rendelkezései teljes kör´ú, felel´ós betartásának ellen´órzésére terjed ki.’’
18. § A Krt. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A közraktári árujegyre, illet´óleg a közraktári zálogjegyre a külkereskedelmi, illet´óleg a devizajogszabályok
rendelkezéseit is alkalmazni kell.’’
19. § A Krt. 36. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (3)—(9) bekezdés számozása
(4)—(10) bekezdésre változik:
,,(3) Az áru árverésen történ´ó értékesítése esetén az
általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség alapja az árverésen elért általános forgalmi adó nélküli ár. Az árverésen
történ´ó értékesítésre egyebekben az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény rendelkezései az
irányadók.’’
20. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követ´ó 30. napon
lép hatályba.
(2) A Krt. — e törvény 2. §-ával megállapított — 2. §
(2) bekezdése szerinti jegyzett t´óke szerkezetére és
összetételére vonatkozó szabályoknak az e törvény hatálybalépésekor már m´úköd´ó közraktáraknak legkés´óbb 2001. január 1-jéig kell megfelelniük.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke
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A Kormány rendeletei
A Kormány
181/1998. (XI. 11.) Korm.
rendelete
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint
a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet
módosításáról
A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 212. §-ának (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket
rendeli el:
1. §
A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról
szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló, többször
módosított 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép, továbbá a § kiegészül a következ´ó
(4)—(6) bekezdéssel, egyidej´úleg a jelenlegi (4)—(5) bekezdés számozása (7)—(8) bekezdésre változik:
,,a) A tv. 1. §-a 23. pontjában említett büntetlen el´óéletet
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal, az
adó- és társadalombiztosítási tartozás mentességet az illetékes szerv 30 napnál nem régebbi nyilatkozatával kell igazolni.
A tv. 1. § 23. pontjának b) 1. pontjában el´óírt vám- és egyéb
tartozás alatt a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozásokat kell érteni, amelyek fennállását a vámhatóság saját adatai
alapján köteles ellen´órizni. A vámhatóságnál nyilvántartott
köztartozások megállapításánál az áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket képvisel´ó jogoknak a Magyar Köztársaság Oroszországgal szembeni követeléseinek törlesztése
keretében történ´ó behozataláról szóló 85/1995. (VII. 12.)
Korm. rendelet szerint keletkez´ó tartozásokat az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkez´ó szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló 1994. évi XIII. törvényben foglalt
feltételek teljesítése alapján — a pénzügyi elszámolásokra
vonatkozó eseti kormányhatározatok megjelenését követ´óen — kell figyelembe venni. Az ügyfél írásban köteles nyilatkozni arról, hogy nem áll felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.’’
,,(4) A 83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelettel kihirdetett,
az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezményben (a továbbiakban: Tranzitegyezmény) meghatározott
megbízhatóság alatt a tv. 1. §-ának 23. pontja szerinti
vámszempontból megbízhatóságot kell érteni.
(5) A vámszempontból való megbízhatóság vizsgálatánál
kizáró okként nem vehet´ó figyelembe az olyan vám-, adó- és
társadalombiztosítási tartozás, amelynek megfizetésére az
illetékes hatóság — jogszabály rendelkezése alapján — fize-

1998/101. szám

tési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, valamint az
olyan vámtartozás, amelyre vonatkozóan a végrehajtást a
bíróság vagy a tv. 147. §-ának (6) bekezdésében, illet´óleg a tv.
151. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a vámhatóság
felfüggesztette, továbbá az olyan fizetési kötelezettséget megállapító határozat, amely nem végrehajtható.
(6) Tevékenységi engedély megadásánál, illetve meghosszabbításánál a tv. 1. §-a 23. pontjának alkalmazásakor
nem kizáró ok a legfeljebb tízezer forint összeg´ú vámtartozás, feltéve, hogy azt a kérelmez´ó az els´ó fokú határozat
meghozatala el´ótt megfizeti.’’

2. §
A Vhr. 11. §-ának (7)—(9) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép, egyidej´úleg a § kiegészül a következ´ó
(10) bekezdéssel:
,,(7) A Tranzitegyezményben meghatározott kezességvállalási okmányt a vámhatóság akkor fogadhatja el, ha a
kezességvállalásból keletkez´ó fizetési kötelezettség teljesítéséért a hitelintézetekr´ól és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvényben meghatározott pénzügyi
intézmény garanciát vállal.
(8) Összkezesség alapján a Tranzitegyezmény szerinti
árutovábbítást a területi vámszerv annak engedélyezheti,
aki vámszempontból megbízható.
(9) Átalánydíjas garanciajegy forgalmazását az országos
parancsnokság annak engedélyezheti, aki vámszempontból megbízható, és havonta legalább ezer darab átalánykezességi okmány forgalmazására kér engedélyt.
(10) Átalánydíjas garanciajegy forgalmazásához benyújtott bankgaranciát a vámhatóság akkor fogadhatja el, ha
azt a hitelintézetekr´ól és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény nyújtotta vagy a Magyarországon székhellyel nem
rendelkez´ó külföldi pénzügyi intézmény által adott garanciát belföldi székhely´ú pénzügyi intézmény felülgarantálta.
Az engedélykérelemhez benyújtott bankgarancia összegének minimum az egy év alatt kibocsátott (kibocsátani
vállalt) átalánydíjas garanciajeggyel biztosítható vámteher egy hétre es´ó részének 30% -át, a Tranzitegyezmény
II. függelékének VIII. mellékletében felsorolt áruk esetén
100%-át kell fedeznie.’’

3. §
A Vhr. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Készpénzben nyújtott vámbiztosítéknak min´ósül:
a) a vámhivatalnál bizonylat ellenében vámbiztosíték
címén készpénzben befizetett összeg;
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b) vámbiztosíték befizetésére szolgáló postai készpénz-átutalási megbízás felhasználásával történ´ó befizetés;
c) a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára történ´ó készpénzbefizetés elfogadására a Magyar Államkincstárral megállapodást kötött pénzügyi intézménynél történ´ó készpénzbefizetés;
d) a vámbiztosíték céljára történ´ó banki átutalás;
e) az e célra, hitelintézet által kibocsátott csekk, ha az
a hitelintézet által garantált vagy elfogadásáról a pénzügyi
intézmény és a vámhatóság illetékes szerve megállapodást
kötött;
f) bankkártyával történ´ó fizetés, amennyiben az azonosítási és terhelési feltételek biztosítottak.’’
(2) A Vhr. 12. §-a (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép, és a § kiegészül a következ´ó (4)—(5)
bekezdéssel, egyidej´úleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul:
,,(3) A vámbiztosíték megfizetését az alábbiak szerint
lehet igazolni:
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a vámbiztosítékot
átvev´ó vámhatóság által kiállított nyugta eredeti példányával;
b) postai készpénz-átutalási megbízás felhasználása
esetén a postai feladóvevénnyel és 500 000 Ft-nál nagyobb
összeg´ú befizetés esetén a postahivatal által kiállított befizetést igazoló lap eredeti példányával, amelyeken fel kell
tüntetni a befizet´ó adószámát;
c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a hitelintézet által
kiadott, vámhatósággal egyeztetett adattartalmú igazolás
eredeti példányával, amely hivatkozik a Magyar Államkincstárral kötött megállapodásra;
d) átutalási megbízás banki átvételét igazoló példányával és a terhelés napján kelt bankszámlakivonattal vagy a
terhelés megtörténtér´ól szóló más banki igazolás eredeti
példányával;
e) a hitelintézet által kibocsátott csekk eredeti példányával;
f) bankkártya terhelésr´ól szóló bizonylattal, mely tartalmazza a (4) bekezdésben megjelölt adatokon túl a kártyaszámot, engedélyszámot és az elfogadás helyét is.
(4) A vámbiztosíték befizetését igazoló — a (3) bekezdés c)—f) pontjaiban megjelölt — okmányokon fel kell
tüntetni a befizet´ó adószámát, pénzforgalmi jelz´ószámát,
illetve a terhelend´ó számlaszámot, az átvev´ó hitelintézet
adatait, az országos parancsnokság központi vámbiztosíték számlaszámát, a fizetend´ó összeget, a befizetés vagy
terhelés dátumát, amennyiben az átvev´ó hitelintézet és a
Magyar Államkincstár más tartalmú megállapodást nem
kötött.
(5) A (3) bekezdés b)—f) pontjában meghatározott
okmányokon fel kell tüntetni a vámhivatal által, az ügyfél
kérelmére megadott egyedi vámbiztosíték azonosító számot is.’’
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(3) A Vhr. 12. §-a a következ´ó (7) bekezdéssel egészül
ki:
,,(7) A Magyar Államkincstárral készpénz elfogadására
megállapodást kötött hitelintézet az általa beszedett
összegeket a pénzforgalom m´úködésére vonatkozó általános szabályok szerint köteles a megfelel´ó államháztartási
számlákra utalni.’’

4. §
(1) A Vhr. 17. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A tv. 8. §-a (2) bekezdésének f) pontjában hivatkozott
vámteher mértéke)
,,a) a tv. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontja alkalmazásában az adómentes felhasználás, illetve az adóraktárba
való beraktározás céljából importált termékek belföldi
értékesítése esetén fizetend´ó adó összege;’’
(2) A Vhr. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Az engedélyes negyedévenként a tárgynegyedévet
követ´ó hónap tizedik napjáig köteles a nyilvántartást felülvizsgálni, és annak eredményér´ól a vámhivatalt tájékoztatni. Amennyiben ez a tv. 8. §-ának (3) bekezdése alapján
szükséges, a bankgarancia kiigazítását az engedélyt kiadó
vámhatóságnál a tájékoztatási határid´ót követ´ó harminc
napon belül igazolni kell. A vámhatóság határozatában az
els´ó felülvizsgálat id´ópontját naptári negyedév figyelembevételével állapítja meg.’’

5. §
A Vhr. 19. §-a a következ´ó (8) bekezdéssel egészül ki:
,,(8) Amennyiben az ügyfél ezt kéri, a felszabadított
vámbiztosíték visszafizetése helyett azt továbbra is a vámbiztosíték számlán lehet kezelni. A vámbiztosíték számlán
kezelt, felszabadított biztosíték összeget az ügyfél más
vámkezelésnél biztosítékként felhasználhatja.’’

6. §
A Vhr. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A tv. 7. §-a (1) bekezdésének c) és f) pontja esetében a vámbiztosítékot a vámhivatal köteles azonnal felszabadítani a kiléptetést végz´ó szakosított határátkel´óhely
által a kiviteli ellen´órzést végz´ó vámhivatal részére történ´ó
közvetlen visszaigazolás alapján. A Tranzitegyezmény
alapján nyújtott tranzitgarancia egyidej´ú vámbiztosítékként történ´ó elfogadása esetén a vámhivatal a tv.-ben meghatározott vámfelügyeletet köteles megszüntetni a kiléptetésr´ól szóló igazolás alapján. Amennyiben a vámhatóság
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a vámbiztosítékot az áru kiléptetését´ól számított tizenöt
napon belül nem szabadítja fel, — a Tranzitegyezmény
szerinti garancia kivételével — a tv. 142. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megállapított kamatot köteles fizetni.
A vámhivatal a tv. 7. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti készpénz vámbiztosítékot, ha a továbbított áru kiléptetésér´ól a továbbítástól számított 30 napon belül nem
értesül, a következ´ók szerint számolja el:
a) a visszatérített vámtehernek megfelel´ó összeget a
vámbevételi számlára átutalja,
b) az áru kiléptetésének elmaradásáról tájékoztatja az
illetékes hatóságot, egyidej´úleg az igénybe vett állami támogatás és a visszaigényelt forgalmi adó után nyújtott
vámbiztosítékot átutalja e hatóság számlájára.’’

7. §
A Vhr. 22. §-ának (4) bekezdése a következ´ó szöveggel
egészül ki:
,,A termék származó jellegét a felhasznált anyagokra
vonatkozó — a felhasznált anyagok kedvezményes vagy
egyéb származási adatait is tartalmazó — anyag-felhasználási kimutatással kell igazolni. A vámhivatal kérheti az
anyag-felhasználási kimutatáson feltüntetett adatok okmányokkal való igazolását. Amennyiben a késztermék a
belföldi forgalom számára való vámkezeléskor a kedvezményes származó helyzetét az igazolások hiánya miatt nem
éri el, a származó jelleg utólagos igazolása esetén az általános szabályok szerint kérhet´ó a kedvezményes és a teljes
vám különbözetének visszatérítése.’’

8. §
(1) A Vhr. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Nemzetközi szerz´ódésben vállalt kötelezettség
alapján kell a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai (a továbbiakban: EU) közötti
Európai Megállapodás, a Magyar Köztársaság és az EU
közötti, bizonyos borokra érvényes vámkontingensek kölcsönös felállítására vonatkozó Megállapodás hatálya alá
tartozó termékek esetében az áruk származási országát
meghatározni. A származást igazoló okmányok kiállításának részletes szabályait a 3. számú melléklet A) Része
tartalmazza.’’
(2) A Vhr. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A Magyar Köztársaság és az Európai Gazdasági
Közösség közötti textil és ruházati termékekre vonatkozó
kereskedelem az Európai Megállapodás 4. számú Jegyz´ókönyvének vonatkozó szabályai vagy a 3. számú melléklet
B) Részében meghatározott származási szabályok szerint
történik. A származás igazolására a (2) bekezdés szerinti
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származást igazoló okmányok szolgálnak vagy, amennyiben a termék nem felel meg az Európai Megállapodás
4. számú Jegyz´ókönyvében foglalt el´óírásoknak, a származást az e rendelet 1. számú mellékletében szerepl´ó származási bizonyítvánnyal lehet igazolni.’’
(3) A Vhr. 32. §-a a következ´ó (10)—(11) bekezdéssel
egészül ki:
,,(10) Nemzetközi szerz´ódésben vállalt kötelezettség
alapján kell a Magyar Köztársaság és az Izrael Állam közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás1 hatálya alá tartozó termékek esetében az áruk származási országát meghatározni. A magyar—izraeli megállapodás által biztosított vám- és egyéb kedvezmények igénybevételének feltételeit a Megállapodás 3. számú Jegyz´ókönyve tartalmazza.
A származást — ideértve a közvetlen szállítás tényének
igazolását is — EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy az
export´órnek a Megállapodás 3. számú Jegyz´ókönyve
4. számú mellékletében el´óírt nyilatkozattal kell igazolni.
A származást igazoló okmányok kiállításának részletes
szabályait a 3. számú melléklet A) Része tartalmazza.
(11) Nemzetközi szerz´ódésben vállalt kötelezettség
alapján kell a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság
közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás2 hatálya alá
tartozó termékek esetében az áruk származását meghatározni. A magyar—török megállapodás által biztosított
vám- és egyéb kedvezmények igénybevételének feltételeit
a Megállapodás D) Jegyz´ókönyve tartalmazza. A származást — ideértve a közvetlen szállítás tényének igazolását is
— EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy EUR.2 ´úrlappal
[hosszú távú (LT-) bizonyítvány kiadása esetén olyan
számlával, amelyen az LT-bizonyítványra hivatkoznak]
kell igazolni. A származást igazoló okmányok kiállításának részletes szabályait a 3. számú melléklet A) és B) Része
tartalmazza.’’

9. §
A Vhr. 44/A. §-a a következ´ó (1) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a jelenlegi szöveg megjelölése (2) bekezdésre
módosul:
,,(1) A tv. 29. §-a második mondatának alkalmazásakor,
— ha a vámfizetésre kötelezett a bevallott vámérték és az
összehasonlító érték különbözetére biztosítékot nem
nyújt — a vámhivatalnak az árunyilatkozatot vissza kell
utasítania arra való hivatkozással, hogy a tv. rendelkezései
szerint a vámkezelés csak biztosíték nyújtása esetében végezhet´ó el. Ezt követ´óen a vámhivatalnak intézkednie kell
a vámáru átmeneti meg´órzésére, indokolt esetben közvetlen vámfelügyelet alá vételére.’’

1
1998. évi VIII. törvény a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti
Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetésér´ól.
2
1998. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság
közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetésér´ól.
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10. §

14. §

A Vhr. 64. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

A Vhr. 80. §-ának (6) bekezdése a következ´ó mondattal
egészül ki:
,,A tv. 53. §-a (2) bekezdésének b) pontjában említett
halasztott vámfizetési engedély nélkül is engedélyezhet´ó
az összevont árunyilatkozat adás abban az esetben, ha az
kizárólag olyan tömegárukra vagy nagytömeg´ú azonos
árukra vonatkozik, amelyek vámkezelését jogszabály rendelkezése alapján vámmentesen kérik.’’

,,(2) A vámhivatal a bejelentett vámárut a fuvarokmány
alapján — vámellen´órzés után — nyilvántartásba veszi. A
nyilvántartásba vett vámárura a továbbiakban árunyilatkozatot adni — a (10) bekezdés b) 1. pontjában foglaltak
kivételével — csak a címzett teljes szállítmányára vonatkozóan lehet.’’
11. §
A Vhr. 69. §-a (1) bekezdésének e) és i) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A tv. 47. §-ának (1) bekezdésében foglaltaktól eltér´óen)
,,e) a Budapesten megrendezésre kerül´ó vásárokra, kiállításokra és egyéb nemzetközi rendezvényekre (tudományos, m´úszaki és m´úvészeti tanácskozásokra, társadalmi
rendezvényekre, kongresszusokra) beérkez´ó vámáruk (így
különösen: kiállítási áruk, reklám- és propagandaanyagok,
reprezentációs és ajándéktárgyak) ideiglenes behozatalban történ´ó vámkezelésére — az ATA igazolvány fedezete
mellett beérkez´ó vámáruk kivételével — a budapesti
9. számú Vámhivatal,’’
,,i) az ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos végrehajtási
eljárás lefolytatására, valamint a cs´ódeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL.
törvényben meghatározott hitelez´ói feladatok elvégzésére
a megyeszékhelyen m´úköd´ó, Budapesten az 5. számú, Pest
megyében a Buda-környéki Vámhivatal;’’
(illetékes.)

12. §
A Vhr. 70. §-a a következ´ó új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidej´úleg a jelenlegi (2)—(5) bekezdés számozása
(3)—(6) bekezdésre módosul:
,,(2) A tv. 48. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
háziszemlét a vámhivatal a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén végezhet.’’

13. §
A Vhr. 76. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a ,,tv.
20. §-ának (4) bekezdésére’’ történ ´ó hivatkozás helyébe
a ,,tv. 20. §-ának (5) bekezdésére’’ való hivatkozás lép,
és a bekezdés kiegészül a következ´ó k) ponttal:
(Számla csatolása nélkül végezhet´ó el:)
,,k) a tv. 103. §-ának (3) bekezdése szerinti vámkezelés.’’

15. §
(1) A Vhr. 88. §-ának (1) bekezdése a következ´ó szöveggel egészül ki:
,,Engedélyezett feladó/címzett esetében a küls´ó árutovábbítás szabályai értelemszer´úen alkalmazhatók vámárunak a magyar vámterületen történ´ó árutovábbításakor is.’’
(2) A Vhr. 88. §-a a következ´ó (2)—(5) bekezdéssel
egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi (2)—(4) bekezdés számozása (6)—(8) bekezdésre változik:
,,(2) A Tranzitegyezmény II. függelékének 103. Cikke
szerinti engedélyezett feladói engedélykérelemhez csatolni kell:
a) három hónapnál nem régebbi cégkivonatot vagy cégmásolatot, illetve egyéni vállalkozói igazolvány másolatát;
b) az aláírási címpéldány másolatát;
c) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmez´ó
rendszeresen — legalább heti egy alkalommal — szállít
árut/vámárut (feladóként vagy f´ókötelezettként) a Tranzitegyezmény szerint;
d) azon vámhivatalok listáját, ahol a kérelem benyújtásáig kérték a Tranzitegyezmény szerinti árutovábbítást;
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy vállalja a vámszervezet által el´óírt számítógépes nyilvántartás vezetését;
f) az összkezességi engedélyének számát, illetve másolatát, ha azt nem a székhelye szerint illetékes területi vámszerv adta ki;
g) a tv. 1. § 23. pontjában meghatározott igazolásokat
arra vonatkozóan, hogy a kérelmez´ó vámszempontból
megbízható;
h) azon telephely(ek) megnevezését, pontos címét,
ahol az engedélyezett feladói tevékenységet folytatni kívánják (amennyiben a kérelmez´ó nem saját telephelyén
kívánja folytatni a tevékenységet, úgy a terület tulajdonosának/birtokosának nyilatkozatát, hogy az engedélyezett
feladói tevékenység kérelmez´ó általi folytatásához hozzájárul);
i) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmez´ó
mely fuvarozási ágakban (így különösen: közút, vasút)
kívánja tevékenységét folytatni.
(3) Az engedélyezett feladó tevékenységének gyakorlása során csak az országos parancsnokság által jóváhagyott
típusú zárakat használhatja.
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(4) A Tranzitegyezmény II. függelékének 111. Cikke
szerinti engedélyezett címzetti engedélykérelemhez csatolni kell:
a) három hónapnál nem régebbi cégkivonatot vagy cégmásolatot, illetve egyéni vállalkozói igazolvány másolatát;
b) az aláírási címpéldányt;
c) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmez´ó
rendszeresen — legalább heti egy alkalommal — kap vámárut a Tranzitegyezmény szerint;
d) azon vámhivatalok listáját, ahol a kérelem benyújtásáig vámkezeltették a Tranzitegyezmény szerint érkezett
árukat/vámárukat;
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy vállalja a vámszervezet által el´óírt számítógépes nyilvántartás vezetését;
f) a tv. 1. § 23. pontjában meghatározott igazolásokat
arra vonatkozóan, hogy a kérelmez´ó vámszempontból
megbízható;
g) azon telephely(ek) megnevezését, pontos címét, ahol
az engedélyezett címzetti tevékenységet folytatni kívánják
(amennyiben a kérelmez´ó nem saját telephelyén kívánja folytatni a tevékenységet, a terület tulajdonosának/birtokosának
nyilatkozatát, hogy az engedélyezett címzetti tevékenység
kérelmez´ó általi folytatásához hozzájárul);
h) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy mely fuvarozási ágakban (így különösen: közút, vasút) kívánja tevékenységét folytatni.
(5) Az engedélyezett címzettnek — az ipari vámszabadterületet üzemeltet´ó kivételével — a részére érkezett vámárukat a vámhivatalnak való bejelentésig változatlan állapotban meg kell ´óriznie. Az ipari vámszabadterületet üzemeltet´ó engedélyezett címzett az árukat az engedélyében
meghatározott tevékenységhez felhasználhatja, azonban
az áruk kitárolását csak azok tényleges betárolása után
kérheti.’’
16. §
A Vhr. 97. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A vámáru hivatalból történ´ó raktározását a tv.
62. §-ának (1) bekezdés b)— c) pontjai alkalmazásánál a
vámhivatal határozattal rendeli el. A tv. 62. §-a (1) bekezdésének a) pontja esetén a vámáru hivatalból történ´ó
raktározása a vámhatóság, bíróság vagy más hatóság intézkedésén alapul.’’
17. §
A Vhr. 103. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A kérelemhez az engedélyt kér´ónek csatolnia kell
a) három hónapnál nem régebbi cégkivonatot vagy cégmásolatot, illetve egyéni vállalkozói igazolvány másolatát;
b) a raktár tulajdonjogát vagy bérletét igazoló okiratot,
továbbá az üzemeltetési engedélyhez szükséges, a raktár
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jellegének megfelel´ó egyéb hatósági engedélyeket (így különösen: önkormányzati, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, t´úzvédelmi hatósági engedély);
c) a raktárvezet´ó három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványát;
d) a bankgaranciát vagy fedezetigazolást;
e) a vámszempontból megbízhatóság igazolására szolgáló — az 1. §-ban meghatározott — okmányokat, nyilatkozatot;
f) a raktár helyszínrajzát és helyrajzi kivonatát;
g) az üzleti tervet;
h) a vámraktárra és az abban tárolt vámárura/árura
vonatkozó biztosítási szerz´ódést;
i) amennyiben a vámraktárban csak jövedéki terméket,
vagy jövedéki terméket is kíván tárolni, az érvényes adóraktári engedélyt.’’

18. §
A Vhr. 106. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Belföldi árut tartalmazó küldeményeknek a vámraktárba történ´ó felvételéhez a felügyeletet ellátó vámhivatal adja meg az engedélyt, amennyiben annak külföldre
történ´ó kiszállításához a feltételek egyébként adottak, és
a kiviteli ellen´órzést elvégezték. A beraktározott áruk nem
export célú kitárolása esetében az azok után igénybe vett
vámvisszatérítés, exporttámogatás összegét vissza kell fizetni. A vámhivatal a belföldi forgalom számára történ´ó
kitárolást csak akkor végezheti el, ha az igénybe vett vámvisszatérítés és az igénybe vett exporttámogatás visszafizetését igazolják. A vámhivatal köteles az ilyen kitárolásról
az adóhatóság illetékes szervét tájékoztatni, valamint a
kiviteli ellen´órzésr´ól kiállított EV visszavonása iránt intézkedni. A kiviteli céllal történ´ó kitárolás során az árutovábbítás szabályait kell alkalmazni. Jövedéki törvény hatálya alá tartozó termékek esetében a jövedéki el´óírásokat is
be kell tartani.’’

19. §
A Vhr. 109. §-ának jelenlegi szövege (1) bekezdésre
módosul, egyidej´úleg kiegészül a következ´ó (2) bekezdéssel:
,,(2) A területi parancsnokság a magánvámraktárba beraktározott vámárunak — a jövedéki törvény hatálya alá
tartozó termékek kivételével — belföldön bemutatás céljából történ´ó ideiglenes kiraktározását a szükséges ideig,
legfeljebb azonban két hónap id´ótartamra engedélyezheti,
ha a kérelmez´ó biztosítja a vámáru ideiglenes kiraktározásának ideje alatt a vámáru vámjogi sorsának ellen´órizhet´óségét. E bekezdés alkalmazásánál az (1) bekezdésben
foglalt egyéb rendelkezéseket is értelemszer´úen alkalmazni kell.’’
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20. §

A Vhr. 112. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(Egyszer´úsített eljárás során a bizományosi és vev´ószolgálati szerz´ódés alapján létesített magánvámraktárba)
,,b) az egy naptári hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történ´ó vámkezelését — amennyiben e jogszabály eltér´óen nem
rendelkezik — a raktárengedélyesnek a saját nevében és
saját számlájára, legkés´óbb a tárgyhónapot követ´ó hónap
15. napjáig kell kérnie. A raktárengedélyesnek a nem saját
nevében és számlájára kért, valamint a 10/1996. (III. 25.)
PM rendelet 2/a) mellékletében meghatározott termékekre vonatkozó, belföldi forgalom számára történ´ó vámkezelést a kitárolással egyidej´úleg kell kérnie.’’
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vámáru vámkezelésekor dönt. Ezt követ´óen az engedélyez´ó vámhivatalnál az azonos külkereskedelmi szerz´ódés
alapján beérkez´ó vámáruk vámkezelésénél az árunyilatkozaton a vámkezelést kér´ónek elegend´ó a vámhivatal engedélyének számát feltüntetnie.’’

23. §
A Vhr. 135. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A visszaviteli határid´ót a vámhivatal — a szerz´ódés
tartalmának figyelembevételével — a tv. 78. §-ában foglaltak szerint állapíthatja meg. A tv. 77. §-ának (4) bekezdése
alapján az ideiglenes behozatalban vámkezelt vámáru kiszállításakor esedékessé váló vámteher megfizetésének határidejét az elszámoláskor a vámhivatal állapítja meg.’’

21. §
24. §
A Vhr. 121. §-a a következ´ó új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidej´úleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:
,,(2) A vámjogszabályok alkalmazása szempontjából a
vámraktárra vonatkozó rendelkezések súlyos megszegésének min´ósül, ha a tevékenység vagy mulasztás miatt kiszabható vámigazgatási bírság az egymillió forint összeget meghaladja. Ismételten sérti meg a vámjogszabályt az, aki a
vonatkozó rendelkezésekben foglaltakat a vámhatóság
írásbeli felszólítását követ´óen sem tartja be. Nem min´ósül
ismételt megsértésnek a nyilvánvaló tévedés, így különösen a név- vagy számelírás, a számítási hiba.’’

A Vhr. a következ´ó 141/A. §-sal egészül ki:
,,141/A. § A versenyre vagy edzés céljából behozott
postagalambokat a tv. 77. §-ának (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel bemutatás jogcímén kell a vámhivatalnál ideiglenes behozatalban vámkezelni. A vámkezeléshez
be kell mutatni a Magyar Postagalamb Szövetség vagy
annak területi szövetsége meghívólevelét vagy igazolását
arról, hogy a postagalambokat versenyzés vagy edzés céljából történ´ó felreptetésre hozzák be. A határvámhivatal
az ideiglenes behozatalban történ´ó vámkezelést — vámbiztosíték követelése nélkül — azonnal elszámoltnak tekinti. Ezt követ´óen a postagalambok felreptetésénél a
vámhivatal jelenléte nem kötelez´ó.’’

22. §
(1) A Vhr. 123. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(Az aktív feldolgozásban való vámkezelés engedélyezéséhez a kérelmez´ónek be kell nyújtania:)
,,a) a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott külön engedéllyel folytatható külkereskedelmi körbe tartozó vámárura vonatkozó engedélyt;’’
(2) A Vhr. 123. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(Az aktív feldolgozásban való vámkezelés engedélyezéséhez a kérelmez´ónek be kell nyújtania:)
,,c) három hónapnál nem régebbi cégkivonatot vagy
cégmásolatot, illetve vállalkozói igazolvány másolatát;’’
(3) A Vhr. 123. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában a vámhivatal, az engedélyezéshez benyújtott okmányok kézhezvételét´ól számított tizenöt munkanapon belül, legkés´óbb
a külkereskedelmi szerz´ódés keretében beérkez´ó els´ó

25. §
A Vhr. 144. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A vámárunak az állam részére történ´ó ellenszolgáltatás nélküli felajánlását a nyilvántartó vámhivatalnál EV
benyújtásával kell kérni. A felajánlás nem kereskedelmi
forgalomban, illet´óleg szervezet részére ellenszolgáltatás
nélkül érkez´ó vámáru esetében szóban is történhet. A
szóbeli felajánlásról a vámhivatal jegyz´ókönyvet készít, a
továbbiakban pedig az általános szabályok szerint jár el.’’

26. §
A Vhr. 152. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Belföldi forgalmi rendszámú gépjárm´úvet szóbeli
árunyilatkozat alapján lehet ideiglenes kivitelben vámke-
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zelni, ha azt belföldinek min´ósül´ó személy viszi magával.
A külföldi a belföldi rendszámú gépjárm´úvet csak a tulajdonos vagy az üzembentartó engedélye alapján viheti ki
külföldre. Az engedélyben szerepl´ó tulajdonos vagy üzemben tartó névaláírását vagy a cégjegyzés valódiságát közjegyz´ó tanúsítja.’’
27. §
(1) A Vhr. 154. §-a (1) bekezdésének a)—b) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(Az elszámolás történhet)
,,a) az áru belföldre való visszahozatalával és a belföldi
forgalom számára történt vámkezelésének igazolásával,
b) garanciális csere vagy csere esetében a csereáru behozatalának és a belföldi forgalom számára történt vámkezelésének igazolásával,’’
(2) A Vhr. 154. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Hároméves visszahozatali határid´ót lehet megállapítani, ha az ideiglenes kivitel bizományosi vagy vev´ószolgálati szerz´ódés teljesítése céljából történik. E határid´ón
belül az értékesített árukkal félévenként kell elszámolni.
Az elszámolást követ´óen az árut végleges jelleggel kiléptetettnek kell tekinteni.’’
(3) A Vhr. 154. §-a a következ´ó (3)—(4) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) A versenyzés vagy edzés céljából kivitt postagalambokat a határvámhivatalnál ideiglenes kivitelben kell vámkezelni. A vámkezeléshez be kell mutatni a külföldi szövetség vagy egyesület meghívólevelét vagy a Magyar Postagalamb Szövetség vagy területi szövetsége igazolását arra
vonatkozóan, hogy a kivitel az említett célból történik. A
határvámhivatal a kiléptetéssel egyidej´úleg az ideiglenes
kivitelt elszámoltnak tekinti. Ezt követ´óen a postagalambok külföldön történ´ó felreptetését igazolni nem kell.
(4) Amennyiben az ideiglenes kivitelben vámkezelt áru
kiléptetése a vámkezelést´ól számított 30 napon belül nem
történik meg, err´ól a vámkezelést kér´ó a vámkezelést végz´ó vámhivatalt az eredeti vámokmányok benyújtásával, a
határid´ó lejártát követ´ó öt munkanapon belül tájékoztatni
köteles. A vámkezelést végz´ó vámhivatal intézkedik az
ideiglenes kivitelben történ´ó vámkezelés visszavonására.
Az áru ideiglenes kivitele ezt követ´óen csak újabb vámkezelés esetén lehetséges.’’
28. §
A Vhr. 161. §-a a következ´ó (1) bekezdéssel egészül ki,
és a jelenlegi (1)—(2) bekezdés számozása (2)—(3) bekezdésre módosul:
,,(1) A tv. 88. §-a (1) bekezdésének b) pontja végrehajtásában a kérelmez´ónek a tv. 1. §-a 23. pontjában megha-
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tározott feltételek igazolását a székhelye vagy telephelye
szerint illetékes vámhivataloknál kell benyújtania. A vámszempontból való megbízhatóságról — a feltételek fennállása esetén — az igazolást a kérelmez´ónek a vámhivatal
adja ki.’’

29. §
(1) A Vhr. 177. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A vámmentesen vámkezelt vámáruval legkés´óbb a
vámmentes vámkezelést´ól számított tizenkét hónap elteltét követ´ó harminc munkanapon belül el kell számolni. Az
elszámoláshoz a kiviteli és behozatali vámokmányok eredeti példányát és anyagfelhasználási kimutatást kell benyújtani’’.
(2) A Vhr. 177. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) Ha a tv. 103. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
alapján a fel nem használt vámáru megsemmisítését nem
kérik, az külföldre kivihet´ó, a tv. 142. §-a (1) bekezdésének
b) pontja szerinti kamattal növelt vámterhek megfizetése
után szabadon felhasználható, illet´óleg a külkereskedelmi
szerz´ódés érvényességi idején belül az elszámolási határid´ó — legfeljebb a szerz´ódés id´ótartamáig — meghosszabbítható. Az elszámolási határid´ó elmulasztása esetén a
vámhivatal a határid´ó leteltét követ´ó munkanapon — a
vámkezelés napján érvényes szabályok szerint — intézkedik a vámteher és annak a tv. 142. §-a (1) bekezdésének
a) pontja szerinti kamatai kiszabásáról és beszedésér´ól.’’

30. §
A Vhr. 185. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A (4) bekezdés a)—c) pontjában meghatározott
vámáruk útiholmiként vámmentesen csak naptári naponként egy alkalommal, az els´ó belépéskor vámkezelhet´ók.’’

31. §
A Vhr. 189. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,189. § (1) A tv. 113. §-ának végrehajtásában a tv.
1. §-ának 28. pontjában meghatározott hazatelepül´ónek
min´ósül az a magyar állampolgár, aki külföldön, két évet
meghaladóan
a) Magyarországról való külföldi letelepedés (ideértve
e pont alkalmazásában Magyarország területének 1993.
január 1-je el´ótti, nem külföldi letelepedés céljából való
elhagyását is),
b) Magyarországról való külföldi letelepedés nélkül
házastársi együttélés,
c) külföldi kiküldetés,

1998/101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

d) külföldi egyéni- vagy kiközvetítésen alapuló munkavállalás,
e) külföldön tanulmányok folytatása
céljából tartózkodott.
(2) A tv. 113. §-ának hatálya alá tartozását
a) az (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó magyar
állampolgár a lakóhely szerinti jegyz´ónél személyi adat- és
lakcímnyilvántartás céljából való bejelentkezésének igazolásával vagy személyi igazolvánnyal és a külföldi hatóságnak vagy a magyar külképviselet konzuli tisztvisel´ójének az életvitelszer´ú külföldi tartózkodásra és annak megsz´únésére vonatkozó igazolásával;
b) az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó magyar állampolgár a házastársi együttélés céljából való — három hónapot meghaladó id´ótartamú — külföldi tartózkodása a
lakóhely szerinti jegyz´ónél történ´ó bejelentésének és az
életvitelszer´ú külföldi tartózkodásnak a külföldi hatóság
vagy magyar külképviselet által történ´ó igazolásával;
c) az (1) bekezdés c)— e) pontja hatálya alá tartozó
magyar állampolgár pedig
1. a c)— e) pontban meghatározott célból történ´ó,
három hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának az illetékes jegyz´ónél vagy magyar külképviseletnél történ´ó bejelentésének igazolásával,
2. munkaszerz´ódéssel és munkavállalási engedéllyel és/vagy a kiküld´ó szervnek, a külföldi
munkáltatónak, megbízónak a kiküldetés, a keres´ó tevékenység id´ótartamára, befejezésére vonatkozó igazolásával,
3. tanulmányok folytatása esetén tartózkodási engedéllyel, érvényes leckekönyvvel, bizonyítvánnyal, továbbá
4. a külföldi hatóságnak vagy a magyar külképviseletnek az életvitelszer´ú külföldi tartózkodásra és
annak megsz´únésére vonatkozó igazolásával
bizonyíthatja.
A két évet meghaladó életvitelszer´ú külföldi tartózkodás szempontjából az (1) bekezdés c)—e) pontjai szerinti
igazolt külföldi tartózkodások összevonhatók, ha azok befejezése és az új tevékenység megkezdése között harminc
napnál hosszabb id´ó nem telt el.
(3) A külföldi állampolgár — ha nem tartozik az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá — a tv. 113. §-ának hatálya
alá tartozását
a) a részére kiállított tartózkodási engedéllyel vagy személyi igazolvánnyal,
b) menekült, menedékes vagy befogadott státusának
okmányszer´ú igazolásával
bizonyíthatja.
(4) A vámmentesség feltételeit a Magyar Köztársaságban keres´ó tevékenység vagy tanulmányok folytatása céljából második lakást berendez´ó
a) külföldi állampolgárnak a vámkezeléshez benyújtott, legalább 12 hónapra szóló munkaszerz´ódéssel, más
keres´ó tevékenység esetében a megbízási vagy egyéb meg-
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állapodással, kinevezéssel, tanulmányokat folytató esetében annak igazolásával, hogy belföldi tanintézetbe felvették és a szükséges tanulmányi id´ó az egy évet eléri, valamint
az itt felsorolt esetekben a tartózkodás id´ótartamára szóló
tartózkodási engedéllyel,
b) devizakülföldinek min´ósül´ó magyar állampolgárnak
legalább 12 hónapra szóló munkaszerz´ódéssel, megbízási
vagy egyéb megállapodással, kinevezéssel, tanulmányokat
folytató esetében annak igazolásával, hogy belföldi tanintézetbe felvették, és a szükséges tanulmányi id´ó az egy évet
eléri
lehet igazolni.
(5) Második lakás megszüntetésén a hazatér´ó magyar állampolgár által külföldön megszerzett és használt, a külföldi
tartós életvitel felszámolása miatt hazahozott, a tv. 113. §-a
(1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése szerinti
mennyiség´ú ingóságok vámmentes vámkezelése alapulhat.
(6) A tv. 113. §-ának (1) bekezdése alkalmazásában az
életvitel helye alatt különösen azt a helyet kell érteni, ahol
az érdekelt folyamatosan él, dolgozik, tanul, vagy szolgálatot teljesít.
(7) A tartósan külföldön foglalkoztatott köztisztvisel´ók,
ügykezel´ók és fizikai alkalmazottak közszolgálati jogviszonyára vonatkozó 22/1997. (II. 13.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó személyek és együttél´ó családtagjaik tekintetében az (1), (2) és (6) bekezdésben meghatározottakat —
az illetékes jegyz´ónél történt bejelentkezés kivételével —
a kirendel´ó szerv igazolja.
(8) A tv. 113. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti
feltételt akkor is teljesítettnek kell tekinteni, ha a vámárut
legalább hat hónappal a beköltözés, hazatelepülés el´ótt
igazoltan megrendelték.’’

32. §
A Vhr. 190. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A tv. 113. §-ának hatálya alá tartozó az általános
feltételeknek megfelel´ó vámáruknak — a tv. 113. §-a
(4) bekezdésében meghatározott — els´ó vámkezelését a
vámmentességre jogosító jogállás megszerzését´ól számított hat hónapon belül köteles kérni.
(3) A feladott csomagok a tv. 113. §-ának (4) bekezdésében
említett határid´ón túl is vámmentesen vámkezelhet´ók, ha
azok feladását az els´ó vámkezeléskor bejelentették.’’

33. §
A Vhr. 198. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A megállapodás alapján vámmentesen vámkezelt
oktatási vagy tudományos m´úszerek vagy készülékek pótalkatrészei, alkatrészei vagy speciális tartozékai is vám-
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mentesek, feltéve, hogy ezeket a pótalkatrészeket, alkatrészeket vagy speciális tartozékokat a m´úszerrel vagy készülékkel egyszerre hozzák be, vagy a kés´óbbi behozatal esetén igazolják, hogy azok a vámmentesen vámkezelt m´úszerhez vagy készülékhez érkeztek. A pótalkatrészek, alkatrészek, speciális tartozékok a vámkezelést követ´ó
a) öt éven belüli behozatala esetében a vámkezelést
kér´ónek csatolnia kell az árunyilatkozathoz a m´úszer vagy
készülék vámkezelésére vonatkozó árunyilatkozatot, vagy
annak a vámhivatal által kiadott hiteles másolatát;
b) öt éven túli behozatala esetében az árunyilatkozat
helyett elfogadható a m´úszerrel vagy készülékkel való kapcsolatot igazoló külkereskedelmi szerz´ódés, garanciaszerz´ódés, szervizszerz´ódés is ezek hiányában az intézményvezet´ó nyilatkozata arról, hogy a m´úszer vagy készülék vámmentesen vámkezelt és az intézmény tulajdonát képezi,
valamint a szerelést elvégz´ó m´úszaki szakember által tett
igazoló nyilatkozat arról, hogy az adott pótalkatrész vagy
speciális tartozék a vámmentesen vámkezelt oktatási vagy
tudományos m´úszer vagy készülék rendeltetésszer´ú m´úködéséhez szükséges. Az igazolásban a vámmentesen vámkezelt m´úszer vagy készülék leltári számát fel kell tüntetni.’’

34. §
A Vhr. 200. §-a a következ´ó új (4) bekezdéssel egészül
ki, egyidej´úleg a jelenlegi (4)—(5) bekezdés számozása
(5)—(6) bekezdésre módosul:
,,(4) A tv. 117. §-ának (4) bekezdése alapján a vámáru
akkor kezelhet´ó vámmentesen, ha a vámkezelést kér´ó igazolja, hogy a védetté nyilvánításhoz szükséges kérelmet a Kulturális Örökség Igazgatósághoz benyújtotta. Amennyiben a
vámkezelést kér´ó a vámkezelést´ól számított három hónapon
belül a vámáru védetté nyilvánítását nem igazolja, vagy kérelmét elutasították, a vámhivatal intézkedik a vámterhek, valamint a vámkezelés napjától számított, a tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti kamat beszedésére.’’

35. §
A Vhr. a következ´ó 201/A. §-sal egészül ki:
,,201/A. § A tv. 118. §-ának (5) bekezdése alkalmazásában a Magyar Nemzeti Bank részére érkez´ónek kell tekinteni a jegybanki feladatok végrehajtásához szükséges alapanyagokat, gépeket, berendezéseket, alkatrészeket (így különösen: fémlapkákat, bankjegypapírt, festékanyagot,
pénzfeldolgozó- és megsemmisít´ó gépeket) akkor is, ha
azok — az MNB megbízása alapján — a fém- vagy a
papírpénz el´óállító szervezet lebonyolításában és címére
érkeznek. A vámkezeléshez ilyen esetben csatolni kell az
MNB által adott megbízást, az ennek keretében behozott
vámáruk megnevezését, mennyiségét és azonosító adatait
(így különösen: finomság, min´óség, méret, súly) tartalmazó igazolását.’’
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36. §

A Vhr. 205. §-ában foglalt ,,Zaire Köztársaságból’’ szövegrész helyébe a ,,Kongói Demokratikus Köztársaság’’
szövegrész lép.

37. §
A Vhr. 212. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,212. § (1) A vámteher megfizetésénél a 12. §-ban foglaltakat — annak (2) bekezdése kivételével — megfelel´óen
alkalmazni kell.
(2) A vámteher megfizetését igazoló okmányoknak tartalmazniuk kell a 12. § (4) bekezdése szerinti adatokat. A
vámbiztosíték számla helyett megfelel´ó államháztartási
számlák, a vámbiztosíték azonosító helyett határozatszám
feltüntetése értend´ó.’’

38. §
(1) A Vhr. 213. §-ának (6) bekezdésében hivatkozott
,,(3)’’ bekezdés helyébe ,,(1)’’ bekezdés lép.
(2) A Vhr. 213. §-a a következ´ó (9)—(11) bekezdéssel
egészül ki:
,,(9) A tv. 132. §-a (5) bekezdésének c) pontjában foglaltak
kivételével a bankgarancia mértékének megállapításakor a
megel´óz´ó tizenkét havi vámteher fizetési kötelezettséggel
járó forgalomba csak a halasztott vámfizetési kedvezményben részesített forgalmat kell figyelembe venni.
(10) A tv. 132. §-a (5) bekezdésének d) pontjában említett cégbejegyzést igazoló okmány alatt a cégmásolatot
vagy a cégkivonatot kell érteni.
(11) Az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként
beérkez´ó szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló 1994.
évi XIII. tv. hatálya alá tartozó vámáruk a vámkezelést kér´ó
részére a vámkezelést követ´óen kiadhatók. A közölt és
esedékessé váló vámterheket a vámkezelést kér´ó attól a
naptól számított tizenöt munkanapon belül tartozik megfizetni, amikor a hivatkozott törvény szerint részére járó
támogatást a számlájára átutalták.’’

39. §
A Vhr. 214/A. §-a a következ´ó (3)—(5) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) Amennyiben a vámfizetésre kötelezett fizetési kötelezettségének nem a megfelel´ó, hanem a vámhatóságnál
vezetett más számlára történ´ó befizetéssel tett eleget, a
számlavezet´ó vámszerv köteles az ügyfelet egyenleg küldésével egyeztetésre felkérni.
(4) A tv. 135. §-ának (8) bekezdése alkalmazásában
jogcímnek az egy bevételi számlán kezelt vámterheket kell
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érteni. A meg nem fizetend´ó vámterhet a vámkezeléssel
egyidej´úleg törölni kell.
(5) A tv. 128. §-ának (1) bekezdése alapján kiszabott kumulációs vámteher elszámolására értelemszer´úen alkalmazni kell a tv. 135. §-ának (1), (2), (4), (5), (7) és (8) bekezdéseiben foglalt el´óírásokat. Amennyiben a kiszabott kumulációs vámterhet a kérelmez´ó a kiszabástól számított kilencven
napon belül nem fizeti meg, úgy azt a vámhivatal a határid´ó
lejártát követ´ó ötödik napon törli a nyilvántartásból. A befizetett kumulációs vámterhet a vámhivatal kérelemre a kiszabástól számított öt éven belül visszafizeti, ha a kérelmez´ó
igazolja, hogy a kiadott kedvezményes származási igazolás
felhasználására nem került sor.’’

40. §
(1) A Vhr. 216. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A tv. 137. §-a (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásában kedvez´óbb vámtételnek kell tekinteni a Vámtarifa
I. jelzés´ú hasábban megállapított, vagy külön jogszabályban kihirdetett szerz´ódéses vámokat, illetve a tarifális és
vámjogi kedvezmények vámtételeit.’’
(2) A Vhr. 216. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A tv. 137. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében a vámfizetésre kötelezett vagy az export´ór részére visszatéríthet´ó vámteher harmadik személy
vagy szervezet részére nem engedményezhet´ó.’’
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kiszabnia. A bírság a határozat joger´óre emelkedését követ´ó napon válik esedékessé.’’

43. §
(1) A Vhr. 220. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Amennyiben a vámteher megfizetése a 213. §
(11) bekezdése alapján történik, úgy a kamat felszámításának kezd´ó id´ópontja a 213. § (11) bekezdésében meghatározott határid´ót követ´ó els´ó munkanap.’’
(2) A Vhr. 220. §-a a következ´ó új (3)—(4) bekezdéssel
egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása
(5) bekezdésre módosul:
,,(3) A tv. 142. §-ának (3) bekezdésében említett, a
vámkezeléskor kiszabott és közölt vámterhek után fizetend´ó kamatot — ha annak érvényesítésére a tv. 73. §-ának
(4) bekezdése alapján kerül sor — a vámhivatal visszatéríti, ha a vámáru után fizetend´ó vámterhet a tv. 137. §-a
(1) bekezdésének b) pontja alapján visszatérítette, illetve
törli, ha a vámterhet a 227. § (3) bekezdés i) pontja alapján
törölte.
(4) A vámhivatal a 177. § (3) bekezdése alapján kiszabott és közölt vámteher után fizetend´ó kamatot is törli, ha
a vámterhet a 227. § (3) bekezdésének j) pontja alapján
törölte.’’

44. §

41. §

A Vhr. 224. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

(1) A Vhr. 217. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

,,(1) Amennyiben az írásbeli árunyilatkozaton alkalmazott igazolás (záradék) nem tartalmazza azokat a tartalmi
követelményeket, amelyeket az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.)
43. §-a el´óír, a vámhivatal külön határozattal hozza meg
döntését.’’

,,(1) Az egyszer´úsített eljárásban történ´ó rendszeres
visszatérítést kérelemre a visszatérítésre illetékes vámhivatal felügyeletét ellátó területi vámszerv a tv. 137. §
(1) bekezdése d) pontjának 2. és 3. alpontjai esetében
engedélyezheti a (2) bekezdés szerinti feltételekkel.’’
(2) A Vhr. 217. §-ának (5) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:

45. §

,,Ezt az eljárást a nem egyszer´úsített vámvisszatérítés
körében is alkalmazni kell.’’

(1) A Vhr. 226. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

42. §
A Vhr. 219. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A tv. 141. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
esetben bírságot a vámhivatalnak külön határozatban kell

,,(3) A tv. 149. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
végrehajtást a vámhivatal jelentése alapján a számlavezet´ó
vámszerv rendeli el, és kíséri figyelemmel annak eredményességét. Amennyiben az ügyfél által megadott bankszámlán a számlavezet´ó vámszerv megállapítása szerint
nincs fedezet, úgy jogosult az ügyfél bármely általa ismert
bankszámlája ellen azonnali beszedési megbízást benyújtani.’’
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(2) A Vhr. 226. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) Amennyiben az azonnali beszedési megbízás —
illetve természetes személy esetében a letiltás — nem vezet
eredményre, a számlavezet´ó vámszerv a vámhivatalt haladéktalanul tájékoztatja. A vámhivatal a tájékoztatás alapján a végrehajtást kiterjeszti az adós követeléseire, valamint az ingó vagyonára.’’
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vám- és pénzügy´órségi és a határ´órizeti szerveken kívül
más szerv vagy szervezet tevékenységet az országos parancsnokság engedélyével végezhet. E z a rendelkezés
nem érinti a határ´órségnek a 184/1997. (X. 28.) Korm.
rendelet 8—12. §-ában meghatározott — a határátkel´óhelyre nem határátlépés céljából történ ´ó belépéssel
kapcsolatos — engedélyezési jogkörét.’’

48. §
46. §
(1) A Vhr. 227. §-a (3) bekezdésének f) és i) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép, egyidej´úleg a bekezdés kiegészül a következ´ó j) ponttal:
[A tv. 153. §-ának (1) bekezdésében foglaltakon túl törölni
kell a kiszabott vámterhet]
,,f) az e rendelet 125. §-a (3) bekezdésének g) pontja
szerinti megsemmisítésnél, az esedékessé vált vámteher
összegét,’’
,,i) aktív feldolgozás és ideiglenes behozatal esetén, ha
a vámfizetésre kötelezett az esedékes vámterhek beszedése
el´ótt igazolja, hogy az el nem számolt vámárut a visszaviteli
határid´ó lejárta el´ótt külföldre visszaszállította, közvámraktárba beraktározta. A törlés feltétele, hogy az elszámolási határid´ó elmulasztása miatt egyidej´úleg kiszabott vámigazgatási bírságot megfizeti,
j) ha a vámfizetésre kötelezett a 177. § (3) bekezdése
alapján kiszabott vámteher beszedése el´ótt igazolja, hogy
a vámmentesen vámkezelt vámárut a vámkezelést követ´ó
12 hónapon belül exportáru el´óállításához, csomagolásához felhasználta, és az exportárut külföldre kiszállította,
vagy kivitel céljából közvámraktárba beraktározta. A törlés feltétele, hogy a kötelezett az elszámolási határid´ó
elmulasztása miatt egyidej´úleg kiszabott vámigazgatási
bírságot megfizeti.’’
(2) A Vhr. 227. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(5) A (3) bekezdés b) pontja esetében a vámtartozás
törlése hivatalból, a bíróság joger´ós ítéletének (végzésének) a nyomozó hatóság részére történ´ó megküldése után,
vagy kérelemre a végzés vagy ítélet becsatolásával történik.
A vámfizetésre kötelezettel határozatban kell közölni a
vámtartozás összegét.’’

47. §
A Vhr. 238. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A közúti határátkel´óhelyek üzemeltet ´óje a vámszervezet. A vámhatóság a határátkel´óhelyek rendeltetésszer´ú üzemeltetéséhez szükséges szervek elhelyezését térítés ellenében biztosítja. Amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik, a közúti határátkel´óhelyen a

A Vhr. 243. §-a a következ´ó g) ponttal egészül ki:
(A területi vámszerv:)
,,g) kiadja a Tranzitegyezmény szerinti engedélyezett
feladói és az engedélyezett címzetti engedélyt.’’

49. §
A Vhr. 244. §-ának l) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(Az országos parancsnokság:)
,,l) kiadja az elfogadott export´óri engedélyt.’’

50. §
A Vhr. 251. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A tv. 193. §-a (3) bekezdésének végrehajtása érdekében az a hatóság, amely olyan vámárut birtokol, mely
nem a vámhatóság nyomozati hatáskörébe tartozik, a büntet´óeljárás joger´ós befejezését követ´ó 30 napon belül köteles err´ól az illetékes vámhatóságot tájékoztatni, és kezdeményezni az eljárás tárgyát képez´ó vámáru vámjogi sorsának a tv. el´óírásai szerinti rendezését.’’

51. §
A Vhr. 265. §-a a következ´ó (6)—(8) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A tv. 1. számú melléklete 1. pontjában az ,,1 liter
szeszes ital’’ szövegrész alatt ,,1 liter égetett szeszes ital’’-t
kell érteni.
(7) A tv. 1. számú melléklete 1. pontjában az egyéb
árukra vonatkozó adatok közül a ,,db’’ jelzés alatt értelemszer´úen érteni kell a vámkezelésre kerül´ó vámárura/árura
vonatkozó szokásos kiskereskedelmi mértékegységet (liter, méter, kg, tucat, készlet, garnitúra, pár stb.) is.
(8) A tv. 1. számú melléklete 1. pontjának utolsó mondata alkalmazásában kivitel esetén kizárólag az adott áru
kiskereskedelmi forgalmára vonatkozó, mennyiségi korlátozást megállapító jogszabály esetén kell az egyéb árukra
a tv.-ben megállapított mennyiségi korlátozást alkalmazni.’’
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52. §

55. §

A Vhr. a következ´ó 265/A. §-sal egészül ki:
,,265/A. § A tv. 1. számú melléklete 4. pontjában foglalt
rendelkezések a jogszabályokban meghatározott értékhatárokra, és nem a mennyiségi keretekre utalnak. Ennek
megfelel´óen a természetes személy által
a) behozott vámárukra az egyedi értékre vonatkozó
korlátozás kivételével az értékkorlátozás nem érvényesül,
de alkalmazni kell ilyen esetben a tv. 1. számú mellékletének 1. pontja szerinti mennyiségi korlátozásokat;
b) kivinni szándékozott árura érvényesül a jogszabályok értékre vonatkozó korlátozása, és
1. az áru kereskedelmi forgalmára vonatkozó
mennyiségi korlátozást megállapító jogszabály
esetében alkalmazni kell a tv. 1. számú mellékletének 1. pontja szerinti mennyiségi korlátozást is,
2. az áru kereskedelmi forgalmára vonatkozó
mennyiségi korlátozást megállapító jogszabály
hiányában nem érvényesül a tv. 1. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott mennyiségi
korlátozás.

A Vhr. 3. számú melléklete az e rendelet 2. számú
melléklete szerint módosul.

53. §
A Vhr. 266. §-ának (1)—(2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Nem kereskedelmi forgalomban a természetes személyek által behozott vagy általuk fuvarozásra külföldön
feladott vámáruk után nem kell a vámot megfizetni, ha
azok személyenkénti együttes értéke a 22. §-ban meghatározott érték 1000 Ft-ra kerekített 10%-át nem haladja
meg. Ezt a kedvezményt — a (3) bekezdésben meghatározottakon túl — a vámkedvezményes értékhatárt meghaladó egyedi érték´ú vámárukra, továbbá a szeszes italra és
dohánygyártmányra alkalmazni nem lehet. A kedvezményt
egy árura összevonni együtt utazó családtagok esetében
sem lehet. Ez a kedvezmény az utast többszöri beutazás
esetén is csak naponta egy alkalommal illeti meg.
(2) Nem kereskedelmi forgalomban a természetes személyek részére fuvarozóval vagy posta útján külföldr´ól
ellenszolgáltatás nélkül beküldött vámáruk után nem kell
a vámot megfizetni, ha azok címzettenkénti együttes értéke a 22. §-ban meghatározott érték 1000 Ft-ra kerekített
10% -át nem haladja meg. Ezt a kedvezményt — a (3) bekezdésben meghatározottakon túl — a vámkedvezményes
értékhatárt meghaladó egyedi érték´ú vámárukra, továbbá
a szeszes italra és dohánygyártmányra alkalmazni nem
lehet.’’

Hatályba léptet´ó és záró rendelkezések
56. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti a Vhr. 190. §-ának
(1) bekezdése, a 159. §-a, a 214. §-ának (2)—(4) bekezdése.
(2) a) A Vhr. 11. §-a (4) bekezdésének els´ó és harmadik
mondatában az ,,Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló
Egyezmény’’ szövegrész helyébe a ,,Tranzitegyezmény’’
szövegrész lép;
b) ahol a Vhr. cégbejegyzést igazoló okmány (vagy cégmásolat, cégkivonat) benyújtásának szükségességét írja
el´ó, ott egyidej´úleg adóbejelentkezési lapot benyújtani
nem kell;
c) a Vhr. 20. §-ának (6) bekezdésében a ,,vámáruraktárba’’ szó helyébe a ,,közvámraktárba’’ szó lép;
d) a Vhr. 78. §-a (1) bekezdésének f) pontjában, a
118. §-ában, a 119. §-ának (1) és (4) bekezdésében, valamint a 120. §-ának (4)—(5) bekezdésében az ,,áru’’ szó
helyébe ,,vámáru/áru’’ szavak lépnek.
(3) Az e rendelet 1. §-ának a Vhr. 1. §-a (3) bekezdésének a) pontjára és (5)—(6) bekezdésére, a 19. §-ának a
Vhr. 109. §-a (2) bekezdésére, a 38. §-a (2) bekezdésének
a Vhr. 213. §-a (9) bekezdésére, valamint a 41. §-ának a
Vhr. 217. § (5) bekezdésére vonatkozó rendelkezéseit a
folyamatban lév´ó ügyekre is alkalmazni kell.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 181/1998. (XI. 11.) Korm. rendelethez
A 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete
a következ´ók szerint módosul:
A Vhr. 2. számú mellékletének 2.6.9. alpontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,2.6.9. Hitelesítés
A 11. rovatban az erre felhatalmazott szervnek* kell a
hitelesítést elvégeznie.

54. §
A Vhr. 2. számú melléklete az e rendelet 1. számú
melléklete szerint módosul.

* Magyarországon a hitelesítésre feljogosított szervek a területi gazdasági kamarák.’’
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2. számú melléklet
a 181/1998. (XI. 11.) Korm. rendelethez

A 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete
a következ´ók szerint módosul:
1. A Vhr. 3. számú mellékletének A) Rész 1. Általános
el´óírások helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A Magyarország és meghatározott országok vagy országcsoportok közötti vámkedvezményt biztosító megállapodás alkalmazásának feltétele az export´ór országban okmányszer´úen kitöltött, a származást igazoló bizonyítvány
benyújtása. (Kivételt képez a nem kereskedelmi áru.)
Származást igazoló okmányok lehetnek:
— EUR .1 Szállítási Bizonyítvány, amit a vámhivatal
vagy (a Magyar—Török Szabadkereskedelmi Megállapodás keretében) az elfogadott export´ór záradékolt;
— hosszú távú (LT-) bizonyítvány, amit megbízható
export´ór részére ad ki a vámhatóság, hosszabb id´ószakra,
illetve több, el´óre meg nem határozott számú részszállítmányra vonatkozóan. Ezt csak megfelel´óen záradékolt
számlával együtt lehet alkalmazni (Magyar—Török Szabadkereskedelmi Megállapodás keretében);
— olyan számla, amelyen az LT-bizonyítványra hivatkoznak (LT-számla);
— számlanyilatkozat:
= amit a szállítmány értékére tekintet nélkül az
elfogadott export´ór állít ki,
= amit bizonyos értékhatárig* minden export´ór kiállíthat;
— EUR .2 ´úrlap (Magyar—Török Szabadkereskedelmi
Megállapodás keretében)
* Az értékhatárokat lásd a 6. pont alatt.’’

2. A Vhr. 3. számú melléklet A) Részének 2.2.1.1. pontja
utolsó francia bekezdése után a következ´ó új francia bekezdést kell felvenni:
(2.2.1.1. ,,Elfogadott export´ór’’ min´ósítés iránti kérelem
benyújtásának feltételei)
,,— a kérelem benyújtását megel´óz´ó 12 hónapban a
vámhatóság a kérelmez´ó ,,elfogadott export´óri min´ósítés’’
iránti kérelmét joger´ósen nem utasította el.’’
3. A Vhr. 3. számú melléklet A) Részének 2.7.2. pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2.7.2. EUR.2 ´úrlap
Az EUR.2 ´úrlap egypéldányos nyomtatvány. Az okmány
az import´ór ország vámhatóságának példánya lesz. Kiállítására akkor van lehet´óség, ha a szállítmány értéke az 5110
ECU-t nem haladja meg.
Az EUR.2 ´úrlapot az export´ór vagy annak jogosult
képvisel´óje kizárólag saját felel´ósségére állítja ki. A vámhatóság az okmányt nem hitelesíti, de az EUR.2 okmány
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számát a vámkezeléshez benyújtott árunyilatkozatra fel
kell jegyezni.
Az export´órnek az EUR.2 ´úrlapot csatolnia kell a fuvarlevélhez vagy levélpostai feladás esetén a csomagban kell
elhelyeznie.
Az okmány csak a Magyar—Török Szabadkereskedelmi
Megállapodás keretében alkalmazható.
Az EUR.2 ´úrlap nem állítható ki utólagosan az áruk
exportálását követ´óen.
Az EUR.1 kiállítása kérhet´ó viszont utólagosan, ha
— az EUR .2 ´úrlapot nem állították ki a származó áruk
exportjának id´ópontjában, vagy
— a kiállított EUR .2 ´úrlap elveszett, tönkrement, illetve
— a bizonyítvány kicserélése válik szükségessé.’’
4. A Vhr. 3. számú melléklete A) Részének 2.8.7.1.
pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(2.8. A nyomtatványok kitöltése)
,,2.8.7.1. Elfogadott export´ór
A Magyar—Török Szabadkereskedelmi Megállapodás
keretében az elfogadott export´ór kétféleképpen igazolhatja a szállítási bizonyítványokat:
— a vámhivatal a nyomtatvány kiállítása el´ótt a 11. rovatban igazolásával látja el a szállítási bizonyítványt. A
vámtisztvisel´ó aláírása sokszorosított eljárással is rákerülhet az okmányra. A 7. rovatban ilyen esetben az ,,Egyszer´úsített eljárás’’ bejegyzésnek kell szerepelnie az egyezményt aláíró ország nyelvén,
— az elfogadott export´ór maga igazolja a szállítási bizonyítvány 11. rovatát, a részére kiadott négyszögletes bélyegz´óvel. Ez esetben aláírás és dátum feltüntetése ebben
a rovatban nem szükséges.
A bélyegz´ók mindkét variációban lehetnek el´órenyomottak is.
Az egyéb szabadkereskedelmi megállapodásokban az
elfogadott export´ór számlanyilatkozaton igazolja az exportált áruk származását.’’
5. A Vhr. 3. számú melléklete A) Részének 2.9.1. pontja
a következ´ó rendelkezéssel egészül ki:
(2.9.1. Export´ór nyilatkozata)
,,Nem kell nyilatkozatot tenni, ha az okmány kiállítására
a Magyar—Török vagy a Magyar—Izraeli Szabadkereskedelmi Megállapodás keretében kerül sor.’’
6. A Vhr. 3. számú mellékletének A) Része 2.9.2. pontjának 3. és 4. mondata közé a következ´ó rendelkezés kerül:
,,Nem keletkezik kumulációs vámteher fizetési kötelezettség, ha az okmány kiállítására a Magyar—Török vagy
a Magyar—Izraeli Szabadkereskedelmi Megállapodás keretében kerül sor.’’
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7. A Vhr. 3. számú melléklete A) Részének 3.3.1. alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(3. Szállítási bizonyítványok utólagos kiadása)
,,3.3.1. Korábban kiadott vagy kibocsátott származást
igazoló okmány kiadása a vámhivatali felügyelet alól kikerült árukra.
Azok az anyagok, amelyek megmunkálása vagy feldolgozása a nem kielégít´ó megmunkálási vagy feldolgozási
m´úveleteken nem ment túl, a kumulációs szabályok értelmében megtartják származásukat. Ezen árukra a származást igazoló okmány akkor adható ki, ha az áru azonossága
nyilvánvaló és ezt a vámhatóság el´ótt igazolni tudják.’’
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Az LT-számlák csak a Magyar—Török Szabadkereskedelmi Megállapodás keretében alkalmazhatók.’’
9. A Vhr. 3. számú melléklete A) Részének 6. pontja a
következ´ó rendelkezéssel egészül ki:
(6. Értékhatárok)
,,A Magyar—Török Szabadkereskedelmi Megállapodásban: kiscsomag meghatározás alatt a 365 ECU-t meg
nem haladó postai szállítmányt kell érteni. Az utasok és
magánszemélyek útipoggyásza, nem kereskedelmi célra
behozott 1025 ECU-t meg nem haladó áruját jelenti. Azon
szállítmányok értéke, amelyre EUR.2 ´úrlap kiállítása lehetséges, nem haladhatja meg az 5110 ECU-t.’’

8. A Vhr. 3. számú mellékletének A) Része a következ´ó
új 3.3.2. és 3.3.3. pontokkal egészül ki:
,,3.3.2. LT-bizonyítványok
Megbízható export´órök részére a vámhivatal engedélyezheti, hogy olyan áru többszöri kiviteléhez, amelynek
származó jellege el´óreláthatóan nem változik meg, hosszú
távra szóló (ez maximum egy év lehet) EUR.1 Szállítási
Bizonyítványt állítsanak ki. Ezeket a bizonyítványokat LTbizonyítványoknak nevezik és a 7. rovatában az alábbi
megjegyzés látható a bizonyítvány kiállításának nyelvén
,,LT-BIZONYÍTVÁNY ÉRVÉNYES ...IG’’ (a dátum
arab számokkal jelezve).
Ennek a szállítási bizonyítványnak az els´ó szállítmánnyal az import´ór országba kell érkeznie. A további
szállítmányoknál a szállítmányt kísér´ó számla szolgál a
származás igazolására. Az LT-bizonyítvány 8. és 9. rovatában a csomagok jelét, számát, mennyiségét és fajtáját és az
áru bruttó tömegét nem kell bejegyezni. A 3. rovatban a
címzett adatait kötelez´ó kitölteni.
A hosszú távú EUR.1 Szállítási Bizonyítványok kiadása
iránti kérelmeket az els´ó szállítmány kiviteli ellen´órzését
vagy el´ózetes áruvizsgálatát megel´óz´óen kell benyújtani a
vámkezelést végz´ó vámhivatalhoz. A származást igazoló
okmányokon kívül az exportszerz´ódést is csatolni kell.
Az okmány csak a Magyar—Török Szabadkereskedelmi
Megállapodás keretében alkalmazható.
3.3.3. LT-számlák
Amennyiben a vámhivatalhoz LT-bizonyítványt nyújtanak be, az LT-bizonyítvány érvényességi ideje alatt a származás igazolására olyan számlát vagy más kereskedelmi
dokumentációt lehet elfogadni, amelyeken az export´ór
feltüntette az LT-bizonyítvány sorszámát, érvényességi
idejét, illetve az áru vagy áruk származási országát. Az
LT-számlákat nem kell az export´órnek aláírnia. A fentieknek megfelel´óen kiállított LT-számla vámkedvezményre
jogosító okmányként funkcionál.
Behozatali vámkezelést LT-számla benyújtásával más
vámhivatalnál is lehet végezni, nemcsak annál, ahol az
LT-bizonyítványt benyújtották. Ilyen esetben azonban
szükséges csatolni az LT-bizonyítvány egy nem hivatalos,
fénymásolt példányát az LT-számla mellé.

A Kormány
182/1998. (XI. 11.) Korm.
rendelete
a belügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
147/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
1. §
A belügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló — módosított — 147/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának c) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A belügyminiszter — az érintett miniszterekkel együttm´úködve — jogszabályban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében)
,,c) kezdeményezi, el´ókészíti — a külön jogszabályban
foglaltaknak megfelel´óen — a nemzetközi szerz´ódéseket,
megköti a nemzetközi szerz´ódésnek nem min´ósül´ó tárcamegállapodásokat, kezdeményezi a Kormánynál a szervezett b´únözés megel´ózésére, illet´óleg a toloncegyezményekre irányul nemzetközi szerz´ódés megkötését, felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban
és a nemzetközi szervezetekben, szervezi a nemzetközi
együttm´úködést;’’

2. §
Az R. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A belügyminiszter általános közjogi feladatai körében)
,,a) el´ókészíti az országgy´úlési és a helyi önkormányzati
képvisel´ók és polgármesterek, a kisebbségi önkormányzati
képvisel´ók választásával, valamint az országos és helyi népszavazással kapcsolatos jogi szabályozást, továbbá irányítja és szervezi a választások, valamint az országos népszavazás lebonyolítását;’’
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3. §

Az R. 3. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A belügyminiszter a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatkörében)
,,g) a külön jogszabályban foglaltak szerint közrem´úködik a megyei, f´óvárosi közigazgatási hivatalok irányításában;’’

4. §
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c) 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja;
d) 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában ,,a közigazgatás korszer´úsítésének kormánybiztosával együttm´úködve’’
szövegrész;
e) 4. §-a (2) bekezdésének e) pontjában ,,a közigazgatás
korszer´úsítésének kormánybiztosa közrem´úködésével’’
szövegrész;
f) 4. §-a (2) bekezdésének h) pontjában ,,a közigazgatás
korszer´úsítés kormánybiztosának koordinálásával’’ szövegrész.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az R. 3. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A belügyminiszter a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatkörében)
,,e) el´ókészíti a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásával kapcsolatos jogi szabályozást; gondoskodik a
címzett és céltámogatási rendszer, továbbá a központi
költségvetés Belügyminisztérium fejezetben meghatározott önkormányzati fejlesztési támogatások finanszírozásáról, elszámolási rendjér´ól, valamint az ezt el´ósegít´ó információs rendszer m´úködtetésér´ól;’’

5. §
Az R. a következ´ó 5/A. §-sal egészül ki:
,,5/A. § A belügyminiszter
a) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;
b) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája
tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. §-ának
(3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban
meghatározott szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel,
illetve a H atáron Túli Magyarok H ivatalának elnökével
együttm´úködve ellátja az ágazati feladatokat.’’

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti az R.
a) 1. §-ának a) pontjában a ,,kidolgozza az igazgatási
terület stratégiai fejlesztési koncepcióját’’ szövegrész;
b) 3. §-a (1) bekezdésének d) pontja;

A Kormány
183/1998. (XI. 11.) Korm.
rendelete
a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatásés területpolitikai feladat- és hatáskörér´ól
A Miniszterelnöki H ivatalt vezet ´ó miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e rendeletben meghatározott
közigazgatás- és területpolitikai feladatait az ezzel a
feladattal megbízott politikai államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el.
Közigazgatás-politikai feladatok és hatáskörök
1. §
Az államtitkár a közigazgatás-politikai feladatkörében:
a) kidolgozza a közigazgatás stratégiai, fejlesztési koncepcióját, javaslatot készít az err´ól szóló kormánypolitika
kidolgozására;
b) összehangolja az európai integrációból adódó kormányzati közigazgatás-politikai feladatok végrehajtását, a
közigazgatás fejlesztését szolgáló nemzetközi támogatási
programokat, közrem´úködik az integrációs kormányzati
kapcsolatok szervezésében;
c) közrem´úködik a közigazgatási személyzetpolitika,
valamint az egységes közszolgálat m´úködési elveinek a
kidolgozásában, összehangolja a Kormány személyzetpolitikai döntéseinek a végrehajtását;
d) közrem´úködik a köztisztvisel´ók képzésének, továbbképzésének és átképzésének összehangolásában, a
közigazgatási vezet´óképzéssel (továbbképzéssel) kapcsolatos feladatok ellátásában.
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2. §

Az államtitkár a közigazgatás továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatkörében:
a) az érintett miniszterekkel együttm´úködve el´ókészíti
a központi és a helyi közigazgatás továbbfejlesztését érint´ó
intézkedésekkel összefügg´ó kormányzati döntések tervezeteit;
b) szakmai elemzéseket és javaslatokat dolgoz ki a központi és a helyi közigazgatás alkotmányos helyzetét, szervezeti rendszerét, feladat- és hatáskörét és személyi állományát érint´ó jogszabálytervezetek el´ókészítéséhez, és véleményezi az erre irányuló jogszabálytervezeteket;
c) közrem´úködik a jogszabályok, valamint az állami
irányítás egyéb jogi eszközeinek deregulációjában;
d) közrem´úködik az államháztartási reformmal kapcsolatos igazgatási ésszer´úsít´ó intézkedések el´ókészítésében, a végrehajtás tapasztalatainak elemzésében és
értékelésében;
e) figyelemmel kíséri a Kormány és a minisztériumok
munkaterveiben a közigazgatás továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;
f) szakmai-módszertani szempontból segíti a közigazgatási államtitkárok igazgatásfejleszt´ó tevékenységét, ahhoz ajánlásokat, szakmai információkat készít;
g) összehangolja, szervezi és támogatja a közigazgatás
fejlesztésével összefügg´ó kutatásokat, központi és helyi
mintafejlesztéseket.

3. §
Az államtitkár a minisztériumok, a Kormánynak közvetlenül alárendelt egyéb szervek és a területi államigazgatási szervek kormányzati tevékenységének összehangolásával kapcsolatban:
a) feladatkörében közrem´úködik a több ágazatot érint´ó kormányzati döntések el´ókészítésében;
b) feladatkörében összehangolja a központi közigazgatási szervek tevékenységét, valamint — a közigazgatási hivatalok útján — a területi szervek közötti kapcsolatokat a több
ágazatot érint´ó kormányzati döntések végrehajtásában;
c) közrem´úködik — a közigazgatási hivatalok — útján
— a több megye, illetve a f´óváros közigazgatási határán
túlterjed´ó közigazgatási feladatokkal kapcsolatban a kormányzati döntések végrehajtásában;
d) közrem´úködik a kormányzati döntések végrehajtásának — a kormányzati és az egyéb állami szervek útján
történ´ó — ellen´órzésében, továbbá a minisztériumok, a
Kormánynak közvetlenül alárendelt egyéb szervek és területi államigazgatási szervek egymás közötti, valamint a
helyi önkormányzatokkal történ´ó együttm´úködésének
elemzésében és értékelésében;
e) közrem´úködik az egységes közigazgatási informatikai rendszer kialakításában, valamint a központi és a területi államigazgatási szervek informatikai fejlesztésének
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kormányzati koordinációjában, továbbá — külön jogszabályban foglaltak szerint — a Területi Államháztartási és
Közigazgatási Információs Szolgálatok irányításában;
f) közrem´úködik a Kormány területi államigazgatási
szerveiként m´úköd´ó f´óvárosi, megyei közigazgatási hivatalok irányításában.

4. §
Az államtitkár a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos
kormányzati feladatok keretében:
a) közrem´úködik a helyi önkormányzatok m´úködésével összefügg´ó fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatainak az összehangolásában, valamint a
helyi önkormányzatok tulajdonát, vagyonjogi helyzetét,
gazdálkodását, költségvetési kapcsolatait és vállalkozását
érint´ó központi állami döntések el´ókészítésében;
b) közrem´úködik a helyi önkormányzatokkal, valamint
a polgármester, a f´ópolgármester, a megyei közgy´úlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester), a jegyz´ó, a
f´ójegyz´ó (a továbbiakban együtt: jegyz´ó) jogállásával, feladatkörével, továbbá a közigazgatási hivatalok feladat- és
hatáskörével, m´úködésével kapcsolatos jogi szabályozás
el´ókészítésében;
c) közrem´úködik az ország területének közigazgatási
tagozódásával, illetve az Országgy´úlés és a köztársasági
elnök hatáskörébe tartozó területszervezéssel kapcsolatos
döntések el´ókészítésében, továbbá az Alkotmánnyal ellentétesen m´úköd´ó helyi önkormányzat képvisel´ó-testülete
feloszlatását kezdeményez´ó döntés el´ókészítésében;
d) javaslatot készít a Kormány részére az államigazgatási szerv és a helyi önkormányzat között keletkez´ó más,
jogilag nem szabályozott eljárás keretébe tartozó viták
eldöntésére;
e) részt vesz a helyi önkormányzatok kötelez´ó feladatés hatáskörének ellátásához szükséges anyagi feltételek
vizsgálatában és az ehhez kapcsolódó javaslatok kidolgozásában;
f) közrem´úködik a helyi önkormányzatok felterjesztési
jogának érvényesítéséb´ól adódó kormányzati intézkedések el´ókészítésében és végrehajtásában, valamint a feladatkörében rendszeres kapcsolatot tart — az érintett miniszterekkel együttm´úködve — a helyi önkormányzatok országos érdekvédelmi szervezeteivel.

Területpolitikai feladatok és hatáskörök
5. §
Az államtitkár a területpolitika összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok keretében:
a) feladatkörében együttm´úködik az érdekelt miniszterekkel, a helyi önkormányzatokkal és azok társulásaival, valamint a területfejlesztési tanácsokkal, továbbá az e feladatok
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ellátásában érintett természetes személyekkel és szervezeteikkel, a gazdálkodást végz´ó szervezetekkel és az érdekvédelmi szervekkel, alapítványokkal és más intézményekkel;
b) közrem´úködik az országos területfejlesztési politika
megalapozását és a kormányzati döntések végrehajtását
szolgáló koncepciók és programok, valamint szabályozások kidolgozásában;
c) közrem´úködik a vidékfejlesztés és az építésügy átfogó kormányzati stratégiájának kidolgozásában, az ezt szolgáló kormányzati programok, szabályozások és eszközök
kialakításában, valamint részt vesz a kormányzati szerveknek az építészeti és építési kultúra fejlesztését az értékes
hagyományok meg´órzését, a korszer´ú m´úszaki és szervezési megoldások elterjesztését szolgáló együttm´úködésben a
helyi önkormányzatokkal, valamint az építészet és az építés-tervezés szakmai-társadalmi szervezeteivel és szakmai
önkormányzataival (kamaráival);
d) közrem´úködik a területfejlesztési támogatások és a
decentralizáció irányelveinek, valamint a kedvezményezett térségek besorolása feltételrendszerének kidolgozásában, valamint a területfejlesztést szolgáló pénzügyi eszközök felhasználására és a területfejlesztést szolgáló központi és térségi eszközök arányára vonatkozó szabályozás el´ókészítésében.

6. §
Az államtitkár a gazdaságfejlesztési politika és a területpolitika összhangjának biztosítása érdekében:
a) közrem´úködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és
intézményrendszerének a kidolgozásában;
b) közrem´úködik a gazdaságfejlesztésre fordítható
pénzügyi források céljaira és felhasználására vonatkozó
javaslatok kidolgozásában, különös tekintettel a területfejlesztést szolgáló forrásokra;
c) közrem´úködik a külföldi m´úköd´ó t´ókebevonási és
külföldre irányuló t´ókebefektetési politikának a területi
politikával összhangban történ´ó kialakításában, valamint
részt vesz a befektetésösztönzés szabályozó rendszerének
kidolgozásában; feladatkörében együttm´úködik a befektetésösztönzést segít´ó szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati t´óketársaságokkal és pénzintézetekkel, így különösen a Magyar Fejlesztési Bankkal;
d) közrem´úködik a mikro-, kis- és közepes méret´ú vállalkozások fejlesztésére, támogatási és információs rendszerének a területfejlesztési célokkal összhangban történ´ó
kialakítására
vonatkozó
javaslatok
kidolgozásában;
együttm´úködik a kis- és középvállalkozások fejlesztését
segít´ó szervezetekkel, így különösen a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal;
e) a területpolitikai célkit´úzések végrehajtása érdekében közrem´úködik a központi állami költségvetési politika, valamint a környezetvédelmi, agrár- és infrastruktúrafejlesztési politika, továbbá az egészségügyi, valamint a
lakáspolitika kidolgozásában;
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f) a nemzetgazdaság európai integrációjának el´ósegítése és a strukturális alapok forrásai fogadásának biztosítása
érdekében közrem´úködik a Nemzeti Fejlesztési Program
kidolgozásában.

7. §
Az államtitkár a területpolitika eszköz- és intézményrendszerének m´úködésével kapcsolatban:
a) közrem´úködik a központi közigazgatási szervek területpolitikával összefügg´ó tevékenységének összehangolásában, és együttm´úködik a területpolitikában érintett
egyéb szervekkel, így különösen a területfejlesztési tanácsokban részt vev´ó kormányzati szervek tevékenységének
összehangolásában, szükség szerint az ott képviselend´ó
kormányzati álláspont kialakításában;
b) közrem´úködik a különböz´ó területpolitikai célokat
szolgáló állami pénzeszközök összehangolásában a társfinanszírozás és a forráskoordináció biztosítása érdekében;
c) a miniszter megbízásából és képviseletében részt
vesz a Központi Monitoring Bizottság munkájában, valamint közrem´úködik a területpolitikai célokat szolgáló állami pénzeszközök, valamint a nemzetközi források felhasználását figyelemmel kísér´ó és ellen´órz´ó fejezeti és
területi monitoring bizottságok munkájában;
d) összehangolja — külön jogszabályban foglaltak szerint, az érdekelt miniszterek közrem´úködésével — a Balatonnal kapcsolatos összkormányzati feladatokat;
e) közrem´úködik a regionális területfejlesztési és a regionális idegenforgalmi intézményrendszer m´úködésének
összehangolásában, továbbá a foglalkoztatáspolitika és a
területi politika összhangjának biztosítása érdekében közrem´úködik a regionális területpolitikai és foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer kialakításában;
f) közrem´úködik a területi marketing tevékenység kormányzati feladatainak ellátásában.

8. §
Az államtitkár a területpolitika nemzetközi kapcsolatainak kormányzati irányítása keretében:
a) közrem´úködik a területfejlesztést és területrendezést érint´ó nemzetközi szerz´ódések kidolgozásában, kétés többoldalú nemzetközi együttm´úködési megállapodások el´ókészítésében, továbbá a nemzetközi szerz´ódésekb´ól
és együttm´úködési megállapodásokból adódó kormányzati feladatok ellátásában;
b) közrem´úködik a csatlakozás el´ótti programok, így
különösen a területfejlesztési PHARE és PHARE CBC,
SPP, SAPARD, ISPA, INTERREG/II/C kormányzati el´ókészítésében és végrehajtásának értékelésében, valamint
részt vesz — a PHARE ügyek kivételével — azok összehangolásában;
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c) közrem´úködik a Kormány területpolitikai álláspontjának kialakításában, valamint a kormányzati feladatok végrehajtásában, és ennek keretében együttm´úködik a
területfejlesztési tanácsokkal.

9. §
Az államtitkár területpolitikai feladat- és hatásköre
nem érinti a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
területfejlesztéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörét.

Vegyes rendelkezések
10. §
(1) A f´óvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KhR .)
3. §-ának (1) bekezdése a következ´ók szerint módosul:
,,(1) A közigazgatási hivatalokat a Kormány a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter útján — a belügyminiszter közrem´úködésével — irányítja. A Miniszterelnöki
Hivatalt vezet´ó miniszter irányítási jogköre nem érinti a
belügyminiszter helyi önkormányzatok törvényességi ellen´órzésével kapcsolatos feladat- és hatáskörét.’’
(2) A KhR. 3. §-ának (2) bekezdésében a ,,belügyminiszter’’ szövegrész helyébe a ,,Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter — a belügyminiszter el´ózetes véleményének kikérésével el´óterjesztett —’’ szövegrész lép.
(3) A KhR. 4. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § A Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter — a
vezet´ói megbízás és a felmentés kivételével — gyakorolja
a munkáltatói jogokat a hivatalvezet´ó felett.’’
(4) A KhR. 5. §-a 5. § (1) bekezdésre változik, és szövege
,,(a továbbiakban: miniszter)’’ szövegrészt követ´óen ,,a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter,’’ szövegrésszel
egészül ki.
(5) A KhR. 5. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki:
,,(2) A közigazgatási hivatalok m´úködésére a költségvetési törvény Belügyminisztérium fejezetében elkülönített összeggel kapcsolatban az 1992. évi XXXVIII.
törvény 49. §-ának f) pontjában meghatározott jogkörök
gyakorlása során a belügyminiszter el´ózetesen megkéri
a Miniszterelnöki H ivatalt vezet ´ó miniszter véleményét.’’
(6) A KhR. 6. §-a a következ´ó (4)—(6) bekezdéssel
egészül ki:
,,(4) A belügyminiszter ellátja a helyi önkormányzatok,
a helyi kisebbségi, a kisebbségi települési önkormányzatok
törvényességi ellen´órzésének, továbbá a központi közszolgálati nyilvántartás m´úködtetésének, valamint a köztisztvisel´ók képzésével, továbbképzésével, valamint a szakem-
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ber-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatoknak a szakmai irányítását, s ennek keretében gyakorolja az
(1)—(3) bekezdésben meghatározott jogokat.
(5) A 12—18. §-okban meghatározott feladatok ellátása
körében a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter kezdeményezi, szervezi és ellen´órzi:
a) az ágazati minisztériumok és a hivatalvezet´ók
együttm´úködését,
b) a több ágazati dekoncentrált szerv bevonásával végzend´ó, több megyére kiterjed´ó ellen´órzések összehangolt
tervezését és végrehajtását,
c) az ágazati informatikai fejlesztési tervek és a területi
államigazgatási szervek szükségleteinek, fejlesztéseinek
összehangolását,
d) külön jogszabályban foglaltak szerint az államigazgatási feladatokat ellátó köztisztvisel´ók képzésére, továbbképzésére vonatkozó ágazati minisztériumi és területi
tervek összehangolását.
(6) A belügyminiszter, illetve a Miniszterelnöki Hivatalt
vezet´ó miniszter — feladatkörében — meghatározott ügyben eljárásra az illetékességgel rendelkez´ó hivatalvezet´ó
helyett más hivatalvezet´ót jelölhet ki.’’
(7) A KhR. 15. §-a 15. § (1) bekezdésre változik, és a
következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki:
,,(2) A több megyét érint´ó, illetve a f´óváros közigazgatási határán túlterjed´ó — az (1) bekezdésben meghatározott — területi koordinációs feladatok ellátásáról a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter gondoskodik.’’
(8) A KhR. 23. §-ának (2) és (3) bekezdésében a ,,belügyminiszter’’ szövegrész helyébe a ,,Miniszterelnöki Hivatalt
vezet´ó miniszter’’ szövegrész lép, a (2) bekezdés ,,— az érdekelt’’szövegrészt követ´óen a ,,miniszterek, valamint a belügyminiszter véleményének el´ózetes kikérésével’’ szövegrésszel
egészül ki.

11. §
A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a
területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának
rendjér´ól szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TR.) 4. §-a a következ´ó c) ponttal egészül ki:
(4. § A területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetésében — az e rendelet 5—9. §-aiban meghatározottak
szerint — a következ´ók vesznek részt:)
,,c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter a közigazgatás- és területpolitikai feladattal megbízott politikai
államtitkára (a továbbiakban: államtitkár) útján,’’

12. §
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerr´ól és a kötelez´ó adatközlés rendjér´ól szóló 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet (a továb-
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biakban: TeiR.) 3. §-a (2) bekezdésének eb) pontja a ,,a területfejlesztésben és -rendezésben közrem´úköd´ó minisztereknek’’ szövegrész után kiegészül a következ´ó szövegrésszel:
,,[(2) Az országos területi információs rendszer feladatai:
e) adatot, információt szolgáltat:]
valamint a Miniszterelnöki Hivatalban a közigazgatás- és
területpolitikai feladattal megbízott politikai államtitkárnak (a továbbiakban: államtitkár);’’
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szövegrész kimarad, valamint a ,,gazdasági miniszter’’szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnöki Hivatal e feladatokkal megbízott politikai államtitkára (a továbbiakban: államtitkár)’’
szövegrész lép; továbbá 2. §-a felvezet´ó szövegében, 3. §-a
(1) és (2) bekezdésében, valamint 4. §-ában a ,,gazdasági miniszter’’ szövegrész helyébe ,,az államtitkár’’ szövegrész lép;
egyúttal a 2. § m) pontja hatályát veszti.

15. §
13. §
(1) 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 (a továbbiakban: AR.) 3. §-a (1) bekezdésének a ,,(továbbiakban: el´óirányzat kezel´óje)’’ szövegrész után kiegészül
,,— a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatás- és területpolitikai feladattal megbízott államtitkára (a továbbiakban:
államtitkár) el´ózetes véleményének kikérésével —’’ szövegrésszel.

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 137/1998. (VIII. 18.)
Korm. rendelet 3. §-ának g), h) és i) pontjainak jelölése h) ,
i) és j) pontra változik, és a következ´ó g) ponttal egészül
ki:
(3. § A miniszter)
,,g) ellátja — az Oktatási és Módszertani Igazgatóság
kivételével — a Magyar Közigazgatási Intézet irányítását.’’

16. §

(2) Az AR. 3. §-ának (2) bekezdése ,,az el´óirányzatok
kezel´óivel’’ szövegrésze után kiegészül a ,,valamint az államtitkárral’’ szövegrésszel.

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, ezzel egyidej´úleg a közigazgatás korszer´úsítésének kormánybiztosa feladatairól szóló 112/1994. (VIII. 6.) Korm.
rendelet hatályát veszti.

(3) Az AR. 3. §-ának (3) bekezdése a ,,területfejlesztési
tanácsok’’ szövegrész után kiegészül a ,,továbbá az államtitkár’’ szövegrésszel.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

(4) Az AR. 3. §-ának (4) bekezdése a ,,területfejlesztési
tanácsok’’ szövegrész után kiegészül a ,,— az államtitkár
el´ózetes véleményének kikérésével —’’ szövegrésszel.
(5) Az AR. 4. §-ának (1) bekezdése a ,,célszer´úen megvalósítható’’ szövegrész után kiegészül a ,,— figyelemmel
az államtitkár el´ózetes véleményében foglaltakra —’’ szövegrésszel.
(6) Az AR. 4. §-a (2) bekezdésének els´ó mondata a
,,tájékoztatják egymást’’ szövegrész után kiegészül a ,,továbbá az államtitkárt’’ szövegrésszel; a második mondata
,,az érintettek’’ szövegrész után, továbbá a harmadik mondata az ,,el´óirányzatok kezel´óinek’’ szövegrész után kiegészül ,,— az államtitkár közrem´úködésével —’’ szövegrésszel.
(7) Az AR. 9. §-a (6) bekezdésének második mondata a
,,pályázók’’ szövegrész után kiegészül ,,és az államtitkár
vagy megbízottja’’ szövegrésszel.

14. §
A Balatonnal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáról szóló 62/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ában a
,,Balatoni Regionális Tanáccsal’’ szövegrész helyébe a ,,Balaton Fejlesztési Tanáccsal’’ szövegrész lép, az ,,átmenetileg’’

A Kormány
184/1998. (XI. 11.) Korm.
rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának
a céljelleg´ú decentralizált támogatásának
igénybejelentési, döntésel´ókészítési és elszámolási
rendjér´ól, valamint a Magyar Államkincstár
finanszírozási, elszámolási és ellen´órzési feladatairól,
továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló
9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg´ú decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntésel´ókészítési és elszámolási rendjér´ól, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellen´órzési feladatairól, továbbá a
TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következ´ók szerint módosítja:
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1. §

Az R. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A szakminisztérium koncepciónként szakmai véleménnyel ellátott, rangsorolt javaslatot küld július 15-éig a
Belügyminisztériumnak.
(3) A Kormány a belügyminiszter el´óterjesztése alapján
augusztus 31-éig — országgy´úlési képvisel´ó-választás évében október 31-éig — állást foglal a címzett támogatásra
javasolt és nem javasolt beruházásokról. A Kormány az
állásfoglalásáról az Önkormányzatok Közlönyében közzétett közlemény útján ad tájékoztatást.’’
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szélyessé vált tantermeinek kiváltása célnál a céltámogatásban részesül´ó, valamint a feltételeknek nem megfelel´ó,
b) a m´úköd´ó kórházak és szakrendel´ók (beleértve az
önálló fogászati rendelést is) gép-m´úszer beszerzései és a
települési szilárdhulladék-lerakótelep építése céloknál a céltámogatásban részesül´ó, valamint az igénykielégítési sorrend
figyelembevételével a támogatható körbe tartozó, de a feltételeknek nem megfelel´ó, illetve az érvényét vesztett,
c) a szennyvízelvezetés és -tisztítás céloknál a céltámogatásban részesül´ó, valamint az igénykielégítési sorrend
figyelembevételével a támogatható körbe tartozó, de a
feltételeknek nem megfelel´ó
önkormányzati igények jegyzékét (a továbbiakban: kormányközlemény).’’

2. §
6. §

Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A TÁKISZ számítógépen feldolgozza a címzett
támogatási igénybejelentéseket és december 31-éig — az
országgy´úlési képvisel´ó-választás évét követ´óen február
28-áig — megküldi az adatokat a Belügyminisztériumnak.’’

(2) E rendelet 4. §-ának — az R. 10. §-ának (3) bekezdését
megállapító —, valamint 5. §-ának — az R. 11. §-ának (2) bekezdését megállapító — rendelkezéseit els´ó ízben a 2000. évi
új céltámogatási igénybejelentéseknél kell alkalmazni.

3. §

Orbán Viktor s. k.,

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

miniszterelnök

Az R. 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § A Kormány az új címzett támogatásokról szóló
törvényjavaslatot a költségvetési törvény hatálybalépését
követ´ó négy hónapon belül — országgy´úlési képvisel´ó-választás évét követ´óen május els´ó hetében — beterjeszti az
Országgy´úlésnek.’’
4. §
Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A TÁKISZ számítógépen feldolgozza a céltámogatási igénybejelentéseket és február 5-éig megküldi a Belügyminisztériumnak a számítógépen feldolgozott adatokat, valamint az eredeti céltámogatási igénybejelentéseket
célonként, azon belül a Cct. melléklete szerinti igénykielégítési sorrendnek megfelel´ó rendezettségben.’’
5. §
Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A Kormány az igénybenyújtás határidejét követ´ó
négy hónapon belül közzéteszi az Önkormányzatok Közlönyében az adott évi el´óirányzatból
a) az iskolai oktatás általános m´úveltséget megalapozó
pedagógiai szakasza követelményeinek teljesítésében közrem´úköd´ó iskolák — ezen feladat ellátására szolgáló — életve-

A Kormány
185/1998. (XI. 11.) Korm.
rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági
tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjér´ól szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér´ól szóló, többször módosított 1992. évi
LXXXIX. törvény 22. §-ának c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjér´ól szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.)
a következ´ók szerint módosítja:
1. §
Az R. 4. §-ának (2) és (10) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A megvalósíthatósági tanulmány benyújtásának
határideje március, június, szeptember és október elseje.’’
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,,(10) A szakmai bizottság a benyújtott megvalósíthatósági tanulmányokról a benyújtás határidejét´ól számított
30 napon belül, illetve a következ´ó évi céltámogatási
igényhez készített megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozóan el´óz´ó év november elsejéig dönt.’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és rendelkezéseit els´ó ízben a 2000. évi új céltámogatási igénybejelentéseknél kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
4/1998. (XI. 11.) EüM
rendelete
az élelmiszerekben el´óforduló mikrobiológiai
szennyez´ódések megengedhet´ó mértékér´ól
Az élelmiszerekr´ól szóló 1995. évi XC. törvény 27. §-ának
(11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben —
a következ´óket rendelem el:
1. §
E rendelet szerint kell mikrobiológiai élelmiszer-biztonság szempontjából vizsgálni és elbírálni az
a) élelmiszerekr´ól szóló 1995. évi XC. törvény 2. §-ának
1. pontja szerinti élelmiszert, 2. pontja szerinti élelmiszeradalékanyagot, 13. pontja szerinti feldolgozott élelmiszert,
14. pontja szerinti nyers élelmiszert és 15. pontja szerinti
élelmiszer-nyersanyagot (a továbbiakban együtt: élelmiszer);
b) élelmiszerrel kapcsolatos tevékenység során használt berendezést, felszerelést, gépet, munkaeszközt, élelmiszerrel közvetlenül érintkez´ó munkafelületet és csomagolóanyagot (a továbbiakban: termelési és technológiai
eszközök); valamint
c) élelmiszerrel kapcsolatos tevékenységet végz´ó személy tisztaságát.
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) árukészlet: azonos termel´ói helyen el´óállított, azonos fajtájú és összetétel´ú ömlesztett vagy azonos tömegben
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(térfogatban) csomagolt, azonos felirattal ellátott olyan
élelmiszer, amelyr´ól jelzés hiányában a tételjelleg nem
állapítható meg;
b) mikrobiológiai élelmiszer-biztonság: az élelmiszerben
el´óforduló mikroorganizmusok olyan jellemz´ó és mérhet´ó
értékei, melyek teljesülése esetén az adott élelmiszer az
elfogadható mértéket meg nem haladó kockázat nélkül
fogyasztható és eltartható;
c) elemi minta: az élelmiszernek a laboratóriumi vizsgálathoz megfelel´ó módon elkülönített legkisebb mennyisége;
d) fogyaszthatóság: az élelmiszer azon tulajdonsága,
amelynek hiányában élelmiszer-biztonsági ok miatt emberi fogyasztásra alkalmatlan;
e) kórokozó mikroorganizmus: olyan baktérium, vírus,
fonalas vagy sarjadzó gomba, egysejt´ú vagy féreg, amely az
élelmiszerben való jelenléte, illetve elszaporodása révén,
toxinja vagy egyéb káros anyagcsereterméke útján az élelmiszert elfogyasztó személy egészségkárosodását, illetve
betegségét okozhatja;
f) minta: meghatározott fajtájú, általában nagyobb
mennyiség´ú élelmiszerb´ól elkülönített, e rendeletben
meghatározott számú elemi minták összessége, amely a
vizsgálat tárgyát képez´ó élelmiszer élelmiszer-biztonsági
mikrobiológiai vizsgálatához és megítéléséhez (min´ósítéséhez) szükséges;
g) mintavétel: gyártási tételb´ól, kereskedelmi árukészletb´ól a vizsgálat mindenkori céljának megfelel´ó számú,
egy vagy több azonos mennyiség´ú minta vagy elemi minta
elkülönítése laboratóriumi vizsgálat céljára;
h) tartóssági (termosztálási) próba mikrobiológiai vizsgálat céljára: konzervféle olyan h´ómérsékleten tartása,
amelyen az esetleg benne lév´ó mikroorganizmusok elszaporodnak és keletkez´ó anyagcseretermékeik a csomagolóanyag alakváltozását vagy a tartalom érzékszervileg észlelhet´ó elváltozását okozhatják;
i) tétel: azonos élelmiszerek olyan összessége, amelyr´ól a
jelölés alapján megállapítható, hogy egy helyen, azonos
nyersanyagból, azonos összetételben, azonos technológiával,
azonos id´óben (egy napon vagy egy m´úszakban) készült;
j) tételt vagy árukészletet min´ósít´ó mintavétel: tételb´ól
vagy árukészletb´ól laboratóriumi vizsgálat céljára elemi
minták olyan elkülönítése, hogy azok a mintavétel id´ópontjában megfelel´óen jellemezzék a tétel, árukészlet egészének összetételét és mikrobiológiai állapotát, a vizsgálat
eredménye alkalmas legyen a teljes tétel vagy árukészlet
megítélésére.

3. §
(1) Az élelmiszer hatósági mikrobiológiai vizsgálatát
(a továbbiakban: mikrobiológiai vizsgálat) és annak
alapján a megítélését (a továbbiakban együtt: hatósági
mikrobiológiai vizsgálat) az 1. szám ú m elléklet szerint
kell végezni.
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(2) A forgalomba kerül´ó élelmiszernek min´óségmeg´órzési id´ótartama végéig, illetve a fogyaszthatósága lejárati
id´ópontjáig meg kell felelnie e rendelet el´óírásainak.
(3) E rendelet szerinti hatósági mikrobiológiai vizsgálatot a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézete és
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei és f´óvárosi intézetei (a továbbiakban együtt: közegészségügyi hatóság), valamint az Országos Élelmiszervizsgáló
Intézet és a megyei és f´óvárosi állategészségügyi és élelmiszer-ellen´órz´ó állomások (a továbbiakban együtt: állategészségügyi hatóság) és a Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség végez.

4. §
(1) Az élelmiszer mikrobiológiai vizsgálatának alapja az
1. számú mellékletben meghatározott szempontok szerint
történ´ó mintavétel és jegyz´ókönyv készítése.
(2) Tétel vagy árukészlet megítélése céljából történ´ó
hatósági mintavétel esetén a vizsgált tételt, árukészletet a
megítélésig tilos felhasználni vagy forgalomba hozni.
(3) Vendéglátás, közétkeztetés keretében, valamint tejkonyhán kiszolgált ételeket és azok készítéséhez használt
nyersanyagot, természetes személy által saját gazdaságában
el´óállított és forgalomba hozott nyers terméket, továbbá a
turmix italokat elemi mintaként, egyedileg kell min´ósíteni.
(4) Közegészségügyi, illetve állategészségügyi hatóság
vesz mintát
a) egészségi ártalom vagy annak gyanúja esetén, illetve
annak megel´ózése, tájékozódó, adatgy´újt´ó, feltáró, monitoring rendszer´ú vizsgálat végzése céljából;
b) ha jogszabály szerint az élelmiszer forgalomba hozatalához hatósági döntés szükséges.

5. §
(1) Ha az 1. számú melléklet szerinti mikrobiológiai vizsgálat során olyan mikroorganizmus vagy annak anyagcsereterméke, rovar vagy rágcsáló okozta szennyez´ódés el´ófordulására merül fel gyanú, amely jelenléte, száma vagy
mennyisége következtében egészségi ártalomhoz vezethet,
úgy a vizsgálatokat abba az irányba is ki kell terjeszteni, és az
eredményt az élelmiszer megítélésénél figyelembe kell venni.
(2) Nem kell mikrobiológiai szempontból vizsgálni azt
az élelmiszert — kivéve, ha megbetegedést okozott, vagy
megbetegedés okozásának alapos gyanúja merült fel — ,
amely érzékszervi bírálattal megállapíthatóan romlott,
egyéb vizsgálat eredménye szerint fogyasztásra nem alkalmas, továbbá amelynek fogyaszthatósága id´ópontja lejárt,
és ezért forgalomban nem tartható.
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6. §

(1) A hatósági mikrobiológiai vizsgálat eredménye tartalmazza a vizsgált mikroorganizmus fajtá(ka)t és/vagy csoporto(ka)t, ezek számát, illetve a mikrobaszám értéket, a talált
toxin megnevezését és mennyiségét, továbbá — a vizsgálati
eredmények alapján — a megítélést.
(2) Ha az élelmiszer kifogásoltságát a 2. számú mellékletben felsorolt mikroorganizmusok okozták, az élelmiszerb´ól
kitenyésztett mikroorganizmusokat a vizsgáló laboratóriumban a hatósági eljárás joger´ós befejezéséig meg kell ´órizni.
7. §
Meg kell tiltani az élelmiszer forgalmazását, emberi
fogyasztás céljára való felhasználását, szükség esetén átmeneti id´ótartamra a termelését, ha
a) az az 1. számú mellékletben meghatározott határértéket meghaladó mennyiség´ú mikroorganizmust tartalmaz,
b) az a 2. számú mellékletben meghatározott kórokozót határértéket meghaladó mennyiségben tartalmaz,
c) a csecsem´ók és gyermekek táplálására szolgáló, valamint a diétás élelmiszer bármely mikotoxinnal kimutatható mértékben szennyezett,
d) az a járványügyi vizsgálat alapján valószín´úsítetten
kórokozó mikroorganizmussal szennyezett.
8. §
(1) Az e rendeletben el´óírtaknak nem megfelel´ó élelmiszer (a továbbiakban: kifogásolt élelmiszer) változatlan
állapotban emberi fogyasztásra nem használható fel.
(2) A kifogásolt élelmiszer forgalomba hozatalát, illet´óleg felhasználását
a) a közegészségügyi hatóság az általa letiltott élelmiszerre vonatkozóan,
b) az állategészségügyi hatóság az el´óállítónál letiltott
élelmiszer esetében saját hatáskörben, a kereskedelemben
letiltott élelmiszer esetében a közegészségügyi hatóság
el´ózetes hozzájárulásával
engedélyezi.
9. §
A termelési és technológiai eszközök, valamint az élelmiszerrel kapcsolatos tevékenységet végz´ó személyek tisztasági ellen´órzése, mikrobiológiai élelmiszer-biztonság
szempontjából történ´ó megítélése a 3. számú melléklet
szerint történik.
10. §
(1) Az élelmiszerek mikrobiológiai szennyez´ódést´ól
történ´ó megóvásáról az el´óállító és a forgalmazó a tevékenysége során köteles gondoskodni.
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(2) Az el´óállító által végzett mikrobiológiai vizsgálat
nem helyettesíti a forgalomba hozatal el´ótt kötelez´ó, jogszabályban el´óírt hatósági vizsgálatot.

ként venni, vagy a mintavev´ó az általa felbontott csomagolásból vesz mintát.

(3) Az élelmiszer-el´óállítás során végezhet´ó bels´ó min´óség-ellen´órzést szolgáló mikrobiológiai vizsgálatokat és
az ajánlott határértékeket a rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza.

2. Mikrobiológiai vizsgálathoz az élelmiszermintát steril eszközzel kell venni, illetve mintavétel során a laboratóriumi sterilitás szabályainak megtartásával kell eljárni.

11. §
Ha élelmiszer mikrobiológiai vizsgálatát végz´ó más
szerv tevékenysége során élelmezés-egészségügyi hatósági
intézkedés szükségességét észleli, köteles haladéktalanul
megkeresni/értesíteni a területileg illetékes közegészségügyi, illet´óleg állategészségügyi hatóságot.

12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 30. napon lép
hatályba, és ezzel egyidej´úleg az élelmiszerek élelmezésegészségügyi mikrobiológiai szennyez´ódésének elhárításáról szóló 6/1978. (VII. 14.) EüM rendelet, valamint az azt
módosító 9/1986. (IX. 17.) EüM és 18/1995. (VI. 8.) NM
rendelet hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, az azt kihirdet´ó 1994. évi
I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek
következ´ó jogszabályával összeegyeztethet´ó szabályozást
tartalmaz:
a Tanács 92/46/EKG irányelve a nyers és h´ókezelt tej,
valamint a tejalapú élelmiszerek termelésének és forgalmazásának közegészségügyi szabályairól.

3. A mintát olyan módon (pl. h´útés biztosításával) kell
a vizsgáló laboratóriumba szállítani, hogy a mintavétel
id´ópontjára jellemz´ó állapota megmaradjon, szállítás közbeni sérülése, zárásának megnyitása a laboratóriumba érkezéskor észlelhet´ó legyen. A mintát a laboratóriumba
szállítást követ´óen sürg´ósséggel kell feldolgozni. Ha a
mintát feldolgozásig tárolni kell, a tárolás idejére olyan
feltételeket kell biztosítani (pl. h´útés, mélyh´útés), hogy a
minta állapota lényegesen ne változzon meg.
4. Az egyes elemi mintákat — Salmonella és Listeria
kimutatást kivéve — külön-külön kell feldolgozni és értékelni. Salmonella fajok és L. monocytogenes kimutatására
végzett dúsításos vizsgálatokban megengedett több elemi
minta együttes feldolgozása is.
5. Ha a mintavétel szúrópróbaszer´ú vizsgálat céljából
történik (n = 1 vagy 2), a mintavételi jegyz´ókönyvben fel
kell tüntetni mindazokat az adatokat, jellemz´óket, amelyek alapján a mintával képviselt élelmiszer azonosítható.
A szúrópróbaszer´ú mintavételt minden esetben higiéniai
szemlével együtt kell végezni.
6. A mintavétellel egybekötött higiénés ellen´órzésr´ól
készült jegyz´ókönyvben rögzíteni kell a mintavétel id´ópontjában észlelt minden olyan körülményt (technikai
m´úveletek, tárolási feltételek, eszköz és személyi higiéne
stb.), amely az élelmiszer szennyez´ódését okozhatja, vagy
el´ósegítheti a mikroorganizmusok szaporodását az élelmiszerben, és ezáltal annak mikrobiológiai jellemz´óit kedvez´ótlenül megváltoztathatja.

Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelethez

7. Ha a mintát tétel vagy árukészlet megítélése céljából
veszik (n = 5 vagy 10) a mintavételi jegyz´ókönyvben a
6. pontban felsoroltakon kívül rögzíteni kell, hogy a mintával képviselt élelmiszer tételnek vagy árukészletnek min´ósül, továbbá azt, hogy a mintavétel helyén milyen
mennyiségben található.

Élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata és megítélése
I. Szempontok a mintavételhez
1. Az elemi minta mennyisége csomagolt élelmiszernél
általában egy csomagolási egység, egyéb élelmiszernél általában 100—250 g vagy cm3. A vizsgálatra jogosult hatóság a vizsgálat eredményessége érdekében ett´ól eltér´óen is
intézkedhet. Az 1000 g-ot (cm3-t) meghaladó tiszta tömeg´ú
csomagolási egység mintavételénél a vizsgáló hatóság dönti el, hogy szükséges-e teljes csomagolási egységet minta-

8. Ha a mintavételt ételfert´ózés, ételmérgezés kivizsgálása vagy egészségkárosodás gyanúja, illetve veszélyének
elhárítása érdekében végzik, árukészletnek kell min´ósíteni
a mintavétel helyén feltalálható minden azonos fajta élelmiszert, ha megfelel´ó jelzés hiányában, illetve egyéb adatok (pl. szállítólevél) alapján a tételre történ´ó szétválasztás
biztonságosan nem oldható meg, valamint akkor is, ha az
élelmiszer azonos termel´ói helyr´ól származik, azonos fajta
és jelzéssel ugyan ellátott, azonban az eltér´ó jelzések nagy
száma miatt a szétválogatás technikailag nem oldható meg.
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II. Az élelmiszerek esetében kötelez´ó vizsgálatok és határértékek
MEGNEVEZÉS

VIZSGÁLAT

n

c

m

M

1. Nyershús, hústermékek
1.1.

darabolt hús, bels´óség, darált hús
is, baromfi (nyers, egész és darabolt)

Salmonella*
S. aureus*
E. coli
Mikrobaszám

5
5
5
5

—
2
2
3

—
102
50/g
106

0/25 g
103
5× 102
107

1.2.

gyorsfagyasztott hús, bels´óség

Salmonella
S. aureus
E. coli
Mikrobaszám

5
5
5
5

—
2
2
3

—
102
50/g
5× 105

0/25 g
103
5× 102
107

1.3.

feldolgozott hús, húsipari termék
(vörösáru, felvágott, kolbász,
nyers, füstölt és érlelt termék)

Salmonella
S. aureus
E. coli
C. perfringens
vákuumcsomagolt termékek esetében
E. faecalis

10
5
5
5

—
1
2
1

—
102
5× 102
10

0/25 g
103
5× 103
102

5

2

103

105

1.4.

húsipari segédanyag (pl. szárított
plazma, vér, zselatin)

Salmonella
S. aureus
C. perfringens

10
5
5

—
2
2

—
102
10

0/25 g
104
102

1.5.

bels´óség feldolgozásával készült
termék, sült hús

Salmonella
S. aureus

20
5

—
2

—
10

0/25 g
102

2. Baromfi, baromfiipari termékek
2.1.

fagyasztott baromfi készétel, ami a
fogyasztás el´ótt csak melegítést
igényel

Salmonella
S. aureus

5
5

—
1

—
103

0/25 g
104

2.2.

fogyasztásra kész baromfi, illetve
baromfitermék

Salmonella
S. aureus
C. perfringens
vákuumcsomagolt termékek esetében
E. faecalis

10
5
5

—
1
1

—
103
10

0/25 g
104
102

5

2

103

105

Salmonella
S. aureus
Mikrobaszám

10
10
5

—
1
3

—
103
5× 105

0/25 g
104
5× 107

2.3.

pácolt és h´ókezelt füstölt baromfihús friss vagy fagyasztott

3. Tej, tejtermékek
3.1.

nyers tej, tejszín

Salmonella**
S. aureus
Listeria monocytogenes**
Mikrobaszám

5
5
5
5

—
2
—
2

—
102
—
105

0/25 g
5× 102
0/25 g
3× 105

3.2.

paszt´órözött tej, tejszín

Salmonella
S. aureus
Listeria monocytogenes
Coliform
Mikrobaszám
E. faecalis

5
5
5
5
5
5

—
2
—
1
2
2

—
1
—
1
104
10

0/25 g
10
0/25 g
10
105
102

3.3.

tejpor

Salmonella
S. aureus
Listeria monocytogenes
Coliform

10
10
5
5

—
2
—
2

—
1
—
1

0/25 g
10
0/25 g
10

3.4.

vaj (paszt´órözött), ízesített vajkészítmény

Salmonella
Listeria monocytogenes

5
5

—
—

—
—

0/25 g
0/1 g

3.5.

fermentált tej, tejtermék, savanyított tejtermék, túró, túrókészítmény

Salmonella
S. aureus
Penészgomba

10
5
5

—
2
2

—
1
102

0/25 g
10
5× 103

3.6.

kemény és félkemény sajt, lágy és
gyúrt sajt

Salmonella
S. aureus
Coliform
Listeria monocytogenes

5
5
5
5

—
—
2
—

—
102
10
—

0/25 g
103
102
0/25 g
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3.7.

ömlesztett sajt

Salmonella
S. aureus

5
5

—
—

—
—

0/25 g
0/1g

3.8.

ultrapaszt´órözött, tartós és féltartós tej

Mikrobaszám

5

—

—

1 alatt

3.9.

egyéb tejtermék

Salmonella
E. coli
Listeria monocytogenes

5
5
5

—
2
—

—
10
—

0/25 g
102
0/1 g

Salmonella
S. aureus
Enterobacteriaceae
Mikrobaszám

10
5
5
5

—
2
2
2

—
102
<10
104

0/25 g
103
102
105

4. Tojás és tojáskészítmények
4.1.

fagyaszott tojás, paszt´órözött tojás, tojáspor, friss étkezési tojás

5. Hal és halkészítmények
5.1.

hal, kagyló, rák, egyéb halászati
termék h´ókezelés, illetve füstölés
után

Salmonella
S. aureus
E. coli
Szulf. red. clostridium
Mikrobaszám

5
5
5
5
5

—
2
2
2
2

—
102
10
10
103

0/25 g
103
102
102
104

5.2.

friss vagy fagyaszott hal, kagyló,
rák vagy egyéb tengeri állat (panírozott halfilé is)

Salmonella
S. aureus
Mikrobaszám***
E. coli

5
5
5
5

—
2
2
—

—
103
5× 104
—

0/25 g
104
5× 105
<20

Salmonella
E. coli
Penészgomba

5
5
5

—
2
2

—
102
103

0/25 g
103
104

6. Növényi eredet´ú nyers termékek
6.1.

zöldség, gyümölcs, dió, mogyoró
stb. (fagyasztott, szárított zöldség,
gyümölcs is)

6.2.

kókuszreszelék

Salmonella

10

—

—

0/25 g

6.3.

éleszt´ó

Salmonella
E. coli

10
10

—
2

—
10

0/25 g
102

7. Gyümölcslevek
7.1.

rostos vagy sz´úrt gyümölcslé

Mikrobaszám

5

—

—

0/20 cm3

7.2.

gyümölcslé prezerv, koncentrátum, szörp

Mikrobaszám

5

2

10

103

8. Gabona és gabonaipari termékek
8.1.

szójakoncentrátum és szójakészítmény, szójaizolátum

Salmonella
Penészgomba

5
5

—
2

—
103

0/25 g
104

8.2.

liszt, gabona- és kukorica´órlemény,
búzadara, korpa, rizs

Salmonella
Enterobacteriaceae
Penészgomba

5
5
5

—
2
2

—
102
102

0/25 g
103
103

9. Fagyasztott termékek
9.1.

felengedtetést vagy felmelegítést
igényl´ó gyorsfagyasztott készétel,
h´ókezelt tésztaféle

Salmonella
S. aureus
E. coli

5
5
5

—
1
2

—
102
10

0/25 g
103
102

9.2.

gyorsfagyasztott félkész étel, h´ókezelést igényl´ó termék

Salmonella
S. aureus
E. coli

5
5
5

—
2
2

—
102
10

0/25 g
103
102

9.3.

gyorsfagyasztott blansírozott zöldség

Salmonella
S. aureus
Coliform

5
5
5

—
1
2

—
102
102

0/25 g
103
103

9.4.

gyorsfagyasztott
zöldség

Salmonella
S. aureus
E. coli

5
5
5

—
2
2

—
102
102

0/25 g
103
103

blansírozatlan

1998/101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

MEGNEVEZÉS

VIZSGÁLAT

6515
n

c

m

M

9.5.

gyümölcskrém

Salmonella
S. aureus
Coliform

5
5
5

—
1
2

—
102
103

0/25 g
103
104

9.6.

gyorsfagyasztott nyers tésztaféle

Salmonella
S. aureus
Coliform

5
5
5

—
1
2

—
102
103

0/25 g
103
104

Salmonella
E. coli

10
5

—
1

—
102

0/25 g
104

Salmonella
E. coli

10
5

—
1

—
10

0/25 g
102

12.1. kakaó, csokoládé, cukrászipari
termék, fagylalt, jégkrém

Salmonella
S. aureus
E. coli

10
5
5

—
1
1

—
102
10

0/25 g
103
102

12.2. keksz, töltött vagy bevont egyéb
termék

Salmonella
Coliform

30
5

—
2

—
10

0/25 g
102

Salmonella
S. aureus
E. coli

10
10
5

—
3
2

—
0/g
0/g

0/25 g
10
10

Salmonella
Mikrobaszám
Coliform

10
5
5

—
1
1

—
104
10

0/25 g
105
102

Salmonella
S. aureus
Coliform
Penészgomba

10
5
5
5

—
2
3
3

—
102
10
102

0/25 g
103
102
104

10. F´úszerek
10.1. f´úszer és f´úszerkeverék adalékanyag, technológiai segédanyag
11. Zsírok
11.1. zsír, olaj, margarin
12. Édes- és cukrászipari termékek

13. Süt´óipari termékek
13.1. kenyér, pékáru

14. Szárított, instant készítmények
14.1. pudingpor, krémpor, fagylaltpor

15. Szárított készítmények, h´ókezelést
igényl´ó termékek
15.1. tea, kávé, egyéb

16. Természetes ásványvizek
(széndioxiddal dúsítva is)

Az egyéb jogszabályban el´óírtak szerint

17. Prezerv
pácolással, füstöléssel, sózással, savanyítással, konzerválószerrel tartósított állati
és növényi termékek

Salmonella
S. aureus
E. coli

10
10
5

—
2
1

—
102
10

0/25 g
103
102

18. Sör

Coliform
P. aeruginosa

5
5

—
—

—
—

0/1 cm3
0/1 cm3

19. Sör paszt´órözött

Coliform
P. aeruginosa

5
5

—
—

—
—

0/20 cm3
0/20 cm3

20. Bor és egyéb magasabb alkoholtartalmú
ital

P. aeruginosa
Penészgomba

5
5

—
—

—
—

0/1 cm3
102

21.1. alacsony pH-jú (4,0 alatti) készítmények és ecetes felönt´ólével készült saláta stb.

Salmonella
S. aureus
E. coli

5
5
5

—
1
2

—
102
1 alatt

0/25 g
103
10

21.2. pH 4,0 feletti készítmény

Salmonella
S. aureus
E. coli

10
5
5

—
1
2

—
102
1 alatt

0/25 g
103
10

21. Hidegkonyhai termékek
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22. Készételek
22.1. h´ókezelés nélkül fogyasztható
élelmiszer és készétel (h´útött
konyhai készétel is), gesztenyepüré (gyorsfagyasztott is)

Salmonella
S. aureus
E. coli
C. perfringens

10
5
5
5

—
1
2
2

—
102
10
1

0/25 g
103
102
10

22.2. h´ókezelés után fogyasztandó élelmiszer (fagyasztott készétel, félkész étel stb.)

Salmonella
S. aureus
Coliform
E. faecalis

10
5
5
5

0
2
2
2

—
102
102
102

0/25 g
104
103
104

Salmonella
Mikrobaszám
E. coli

10
5
5

—
2
2

—
104
10

0/25 g
105
102

Salmonella
Sulf. red. clostridium

10
5

—
2

—
10

0/25 g
102

Salmonella
E. coli

10
5

—
2

—
1

0/25 g
10

23. Egyéb h´ókezelés nélkül fogyasztható
élelmiszerek
23.1. olajos magvak: héjas, tisztított,
pörkölt, sózott; gabonapehely,
müzli, étkezési korpa
24. Méz
25. Cukor- és édesipari termékek
25.1. cukorka, karamella, rágógumi

Megjegyzés:
* Csak meghatározott esetben vizsgálandó (célzott felmérés, ételfert´ózés felderítése esetén) magyarázat a melléklet 2., 9., 21. és 22. pontjához:
,,Azt, hogy valamely élelmiszer a h´ókezelés nélkül vagy a h´ókezelés után fogyaszthatók csoportjába tartozik-e az élelmiszer jellege és az általános hazai
étkezési szokások alapján kell elbírálni, a besorolást befolyásolhatja a felhasználás módja is. H´ókezelésnek csak a több perces vagy a hosszabb idej´ú
forralás és a konyhai sütés tekinthet´ó, a felmelegítés, melegvízben való oldás stb. nem.’’
** Forgalomba hozott nyers tejnél vizsgálandó.
*** Nyers, friss, fagyaszott kagylónál vizsgálandó.

26. Csecsem´ók számára készült tápszerek
TERMÉK

VIZSGÁLAT

M

26.1. Forralás után fogyasztandó

A 2. számú mellékletben felsorolt mikroorganizmusok
S. aureus
C. perfringes
E. faecalis
B. cereus
E. coli
Szulfitredukáló clostridium
Enterobacteriaceae
Mikrobaszám
Penészgomba

0/25 g
100 alatt/g
10 alatt/g
100 alatt/g
500 g
100 alatt/g
100 alatt/g
100 alatt/g
50 000 alatt/g
100 g

26.2. Forralás nélkül fogyasztható

A 2. számú mellékletben felsorolt mikroorganizmusok
S. aureus
C. perfringes
E. faecalis
B. cereus
E. coli
Szulf. red. clostridium
Enterobacteriaceae
Mikrobaszám
Penészgomba

0/25 g
10 alatt/g
10 alatt/g
10 alatt/g
100 alatt/g
0/g
10 alatt/g
10 alatt/g
10 000/g
10 alatt/g
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III. Mikrobiológiai vizsgálatok eredményeinek
értékelése
1. Útmutatás a táblázatok használatához
1.1. A mikrobák számának értékelésénél általában két
határértéket kell alkalmazni. Az ,,m’’ érték a megfelel´óség,
az ,,M’’ érték pedig a visszautasítás határértéke. Megfelel´ó
a minta, ha az ,,m’’ értéket nem éri el, t´úrhet´ó, ha eléri, vagy
meghaladja, de az ,,M’’ értéket nem éri el. Nem megfelel´ó
a minta, ha az ,,M’’ értéket eléri, vagy meghaladja.
1.2. Az egyhatáros megítélés olyan értékelés, amelyet
általában kórokozó mikrobák vizsgálata esetében alkalmaznak, és csak egyetlen határértéket az ,,M’’-t állapítják
meg min´ósítés céljából.
1.3. A kéthatáros megítélés szennyez´ó, indikátor vagy min´óségkárosodást el´óidéz´ó mikrobák vizsgálata esetén alkalmazható értékelés. Ebben az esetben az adott számú ,,n’’
elemi mintára nézve az ,,m’’ értéket elér´ó vagy meghaladó
elemi minták elt´úrhet´ó számát ,,c’’-t — ez a tolerancia érték
—, továbbá az ,,m’’ és az ,,M’’ határértéket használják.
1.4. A mikrobák számának határértéke általában 1 g
vagy cm3 élelmiszerre vonatkozik. A mikrobák száma numerikus formában vagy 10 hatványában kifejezve szerepel
(pl. 200 = 2× 102).
1.5. Ha meghatározott mennyiség´ú élelmiszerben mikroba nem lehet jelen ezt tört szám fejezi ki, amelynek
számlálója 0 (mikroba), nevez´óje a vizsgálandó élelmiszer
g vagy cm3 mennyisége (pl. 0/25 = 25 g-ban vagy cm3-ben
mikroba nem lehet jelen).
1.6. Tétel vagy árukészlet vizsgálatánál a kéthatáros
megítélés szerint kell eljárni. (Például: ha a vizsgálathoz
5 elemi mintát kell venni n = 5 és ezek közül két elemi
mintában lehet az el´óírt mikrobaszám az ,,m’’ és az ,,M’’
érték között, c = 2; az el´óírás: n = 5, c = 2.)
2. Az élelmiszerek (kivéve az italokat és konzerveket)
élelmiszer-biztonsági mikrobiológiai megítélése
2.1. Szúrópróbaszer´ú mintavétel esetén
Megfelel´ó a vizsgált minta, ha a II. részben megadott
,,m’’ értéket nem éri el és a 2. számú mellékletben szerepl´ó
kórokozóval nem szennyezett.
T´úrhet´ó a vizsgált minta, ha a mikróbák száma a II. rész
szerinti ,,m,’’ értéket eléri, vagy meghaladja, de az ,,M’’
értéket nem éri el és a 2. számú mellékletben szerepl´ó
kórokozóval nem szennyezett.
Kifogásolt a vizsgált minta, ha tiltott kórokozó, illetve
határértéken felüli kórokozó mutatható ki benne, illet´óleg
a II. részben felsorolt mikroorganizmusok száma meghaladja az ,,M’’ értéket, illetve nem elfogadható rovar és
rágcsáló szennyezettség állapítható meg.
Ha a minta kórokozó miatt kifogásolt az eredmény a
még fellelhet´ó mintavételi alapra is vonatkozik. Ilyen esetben a még fellelhet´ó termékeket tételnek, illet´óleg áru-
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készletnek kell tekinteni, és tétel, illet´óleg árukészlet min´ósít´ó vizsgálatnak kell alávetni.
2.2. Tétel vagy árukészlet vizsgálata esetén
Megfelel´ó az élelmiszer, ha a megvizsgált elemi minták
megfelelnek a II. rész el´óírásainak és a 2. számú mellékletben szerepl´ó kórokozóval nem szennyezettek.
T´úrhet´ó az élelmiszer, amely az ,,M’’ értékre el´óírt követelményeket ugyan kielégíti, de a még megengedett
,,c’’ értéket a szennyezett minták száma meghaladja.
Kifogásolt az élelmiszer, ha a minta nem tesz eleget a
2. számú melléklet el´óírásainak, illetve ha a II. részben
megadott ,,M’’ értéket egy elemi minta mikroorganizmus
száma meghaladja, továbbá ha nem elfogadható mérték´ú
rovar és rágcsáló szennyezettség állapítható meg.
3. Az italok élelmiszer-biztonsági mikrobiológiai megítélése
Megfelel´ó az ital, ha kielégíti a II. rész el´óírásait.
Kifogásolt az ital, ha a 2. számú melléklet 1—3. pontjában meghatározott kórokozót tartalmaz, illetve ha a mikroorganizmusok száma meghaladja a II. részben megadott
,,M’’ értékeket.
4. Konzervek és prezerv élelmiszer-biztonsági mikrobiológiai megítélése
4.1. Teljes konzerv: légmentesen zárt csomagolású, h´ókezeléssel olyan mértékben tartósított termék, amely szobah´ómérsékleten hosszú ideig eltartható. A teljes konzerv
tételek mikrobiológiai megítélésénél a min´óségmeg´órzési
id´ón belül a tartóssági próbához el´óírt elemi mintaszám
10%-át kell mintának venni, és a tartóssági próba után
feldolgozni. Ez a szám azonban 2 db csomagolási egységnél
kevesebb nem lehet.
Megfelel´ó a teljes konzerv, ha nem tartalmaz kórokozó
mikroorganizmust vagy annak méreganyagát, vegetatív
formájú él´ó baktériumot, fonalas vagy sarjadzó gombát.
Szulfitredukáló Clostridiumot, B. cereust a bébiétel nem
tartalmazhat. Az egyéb teljes konzervekben a szulfitredukáló Clostridium 10/g alatti el´ófordulása csak abban az
esetben t´úrhet´ó meg, ha bizonyított a mikroba szaprofita
jellege és az el´óírt h´ómérsékleten való tárolás, valamint a
tartóssági próba során a Clostridium a termékben nem
szaporodik. A szaporodó aerob spórás baktériumok száma
a bébiételekben 102/g mikrobaszámot nem haladja meg, az
egyéb teljes konzervekben a 103/g mikrobaszámot nem éri
el.
Kifogásolt a teljes konzerv, ha a fenti követelményeknek nem felel meg. A szúrópróbaszer´úen vett és vizsgált
egy elemi minta eredményét is már vonatkoztatni kell a
mintával azonos termékekre.
4.2. Félkonzerv: légmentesen zárt csomagolású, h´ókezeléssel csak olyan mértékben tartósított termék, amely
h´út´ótárolást vagy tartósítószer-adagolást igényel és korlátozott eltarthatósági idej´ú.
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Megfelel´ó a félkonzerv, ha nem tartalmaz kórokozó
mikroorganizmust, mikroorganizmus méreganyagot, Enterobacteriaceae csoportba tartozó mikrobát, fonalas vagy
sarjadzó gombát. A szulfitredukáló Clostridium szám legfeljebb 10/g határértékig t´úrhet´ó meg; a szaporodó aerob
spórások a 103/g mikrobaszámot nem érik el.
Kifogásolt a félkonzerv, ha bármely fenti el´óírásnak
nem felel meg.
4.3. Prezerv: nem légmentes csomagolású, pácolással,
füstöléssel, sózással, savanyítással, konzerválószerrel tartósított termék.
Megfelel´ó a prezerv, ha nem tartalmaz a 2. számú mellékletben meghatározott határértéken felül mikroorganizmust, és megfelel a II. táblázat el´óírásainak.
T´úrhet´ó a prezerv, ha a kórokozók jelenléte vagy száma
az ,,M’’ értékre el´óírt követelményeket ugyan kielégíti, de
a még megengedett ,,c’’ értéket a szennyezett minták száma
meghaladja.
Kifogásolt a prezerv, ha a mintából a 2. számú melléklet
szerinti kórokozó mutatható ki, illetve ha a II. táblázatban
felsorolt ,,M’’ értéket már egy elemi minta meghaladja,
továbbá, ha nem elfogadható mérték´ú rovar és rágcsáló
szennyezettség állapítható meg.

2. számú melléklet
a 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelethez
Az élelmiszer megítélését befolyásoló kórokozók
1. Min´ósített kórokozók, amelyek a vizsgált mintában
nem fogadhatók el (a határérték: 0):
1.1. Baktériumok és azok toxinjai:
Brucella fajok,
Campylobacter fajok,
Clostridium botulinum,
Coxiella burnetii,
Enterotoxin (S. aureus) patogén Escherichia
coli törzsek,
Francisella tularensis,
Mycobacterium fajok,
Salmonella typhi és Salmonella paratyphi A, B, C,
Shigella fajok,
Streptococcus A, B csoportok,
Vibrio cholereae,
Yersinia enterocolitica,
és egyéb kórokozónak elismert, de itt fel nem sorolt baktérium.
1.2. Vírusok:
Hepatitis A,
R otavírus,
Norwalk és egyéb.
1.3. Mikotoxin
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1.4. Protozoák:
Entamoeba histolytica,
Giardia lamblia,
Toxoplasma gondii,
Sarcosporidium fajok,
Cryptosporidium és egyéb.
1.5. Férgek:
Cysticercus/Taenia,
Echinococcus,
Trichinella spiralis.
2. Kórokozó mikroorganizmusok amelyek az 1. számú
melléklet II. részében megadott terméktömegben nem fogadhatók el (a határérték: 0/g vagy cm3):
Salmonella,
Listeria monocytogenes.
3. Határérték alatt megt´úrhet´ó kórokozók:
Bacillus cereus,
Clostridium perfringens,
Staphyloccocus aureus,
Vibrio parahaemolyticus.

3. számú melléklet
a 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelethez
Az élelmiszerrel kapcsolatos tevékenység során használt
berendezés, felszerelés, gép, munkaeszköz, élelmiszerrel
közvetlenül érintkez´ó munkafelület és csomagolóanyag,
valamint a személyi tisztaság élelmiszer-biztonsági
mikrobiológiai vizsgálata
1. Mintavétel
A személyi higiénia, a munkaeszközök, a bels´ó munkahelyi környezet, valamint a csomagolóanyagok tisztaságát
ellen´órz´ó vizsgálatoknál elemi minta minden egyes tamponos törléssel, lenyomati, kaparékvételi stb. eljárással vett
minta, valamint vizsgált eszköz, amelyek pontos azonosíthatóságát megfelel´ó jelzésekkel kell biztosítani. A fenti
célból végzett mintavételnél a mintavételi jegyz´ókönyvet
hasonlóan kell elkészíteni, mint az élelmiszerek szúrópróbaszer´ú mintavételezésénél. Az elemi mintákat egyedileg
kell elbírálni.
2. Megítélés
2.1. Csomagolóanyag (fém, üveg, fa, papír, m´úanyag,
valamint kombinált anyagok)
Megfelel´ó a csomagolóanyag tisztasága, ha kórokozót
nem tartalmaz és az élelmiszer csomagolásához használt
anyag 10× 10 cm felületen vizsgálva nem tartalmaz az
1. számú mellékletben felsorolt, Enterobacteriaceae családba tartozó mikroorganizmust, Enterococcus faecalist,
sarjadzó vagy fonalas gombát.
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Lenyomati mintavétellel vizsgálva a mikrobaszám 1 cm2
felületen 1—3, 100 cm2 felületre számítva 250 lehet.
Palack esetében a köbtartalom 10%-ának megfelel´ó
mennyiség´ú steril öblít´ó folyadékot használva 1 cm3 térfogatra számítva a mikroorganizmus szám 1—3, 100 cm3
térfogatban legfeljebb 300 lehet.
Nem megfelel´ó a csomagolóanyag tisztasága, ha a 2. számú mellékletben felsorolt kórokozó mikroorganizmus
mutatható ki, vagy a mikrobaszám a fenti t´úrési határt
meghaladja.
2.2. Felszerelés, munkaeszköz, edényzet, munkafelület
(a továbbiakban: felület)
Az élelmiszerrel közvetlenül érintkez´ó felület 10× 10
cm területét, ennél kisebb felület´ú eszköznél a teljes felületet vizsgálva tisztítás, fert´ótlenítés után a felületnek meg
kell felelnie a 2.1. pontban írtaknak.
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Munkavégzés el´ótt vizsgálva a felület kórokozó mikroorganizmussal nem lehet szennyezett. A munkavégzés
közben vett minta szennyezettségének értékelésénél figyelembe kell venni a végzett munka jellegét.
2.3. Személyi tisztaság (kéz, munkaruha és kéztörl´ó)
Megfelel´ó tisztaságú a kéz a kézmosást követ´óen, a még
használatlan munkaruha, a használatban lév´ó kéztörl´ó, ha
kórokozó mikroorganizmust nem tartalmaz.
Nem megfelel´ó a személyi tisztasági minta, ha 2. számú
mellékletben szerepl´ó kórokozó, Enterobacteriaceae családba tartozó mikroorganizmus vagy Enterococcus faecalis mutatható ki. Az elbírálásnál figyelembe kell venni a
végzett munka jellegét.
Aszeptikus munkavégzésnél a személyi higiénia szigorúbb követelményeit a munkahely higiéniai szabályzatában kell el´óírni.

4. számú melléklet a 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelethez
Az élelmiszer-el´óállítás bels´ó min´óségellen´órzését szolgáló mikrobiológiai vizsgálatok és ajánlott határértékek
MEGNEVEZÉS

VIZSGÁLAT

n

c

m

M

1. Nyershús, hústermékek
1.1.

darabolt hús, bels´óség, darált hús
is, baromfi (nyers, egész és darabolt)

Salmonella*
S. aureus*
E. coli
Mikrobaszám

5
5
5
5

—
2
2
3

—
102
50/g
106

0/25 g
103
5× 102
107

1.2.

gyorsfagyasztott hús, bels´óség

1.3.

feldolgozott hús, húsipari termék
(vörösáru, felvágott, kolbász,
nyers, füstölt és érlelt termék)

Salmonella
S. aureus
E. coli
Mikrobaszám
Salmonella
S. aureus
E. coli
C. perfringens
vákuumcsomagolt termékek esetében
E. faecalis

5
5
5
5
10
5
5
5

—
2
2
3
—
1
2
1

—
102
50/g
5× 105
—
102
5× 102
10

0/25 g
103
5× 102
107
0/25 g
103
5× 103
102

5

2

103

105

1.4.

húsipari segédanyag (pl. szárított
plazma, vér, zselatin)

Salmonella
S. aureus
C. perfringens
E. coli
Coliform
Mikrobaszám

10
5
5
5
5
5

—
2
2
2
2
2

—
102
10
10
103
104

0/25 g
104
102
102
104
105

1.5.

bels´óség feldolgozásával készült
termék, sült hús

Salmonella
S. aureus

20
5

—
2

—
10

0/25 g
102

2. Baromfi, baromfiipari termékek
2.1.

fagyasztott baromfi készétel, ami a
fogyasztás el´ótt csak melegítést
igényel

Salmonella
S. aureus

5
5

—
1

—
103

0/25 g
104

2.2.

fogyasztásra kész baromfi, illetve
baromfitermék

Salmonella
S. aureus
C. perfringens
vákuumcsomagolt termékek esetében
E. faecalis

10
5
5

—
1
1

—
103
10

0/25 g
104
102

5

2

103

105

Salmonella
S. aureus
Mikrobaszám

10
10
5

—
1
3

—
103
5× 105

0/25 g
104
5× 107

2.3.

pácolt és h´ókezelt füstölt baromfihús friss vagy fagyasztott
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3. Tej, tejtermékek
3.1.

nyers tej, tejszín

Salmonella
S. aureus
Listeria monocytogenes
Coliform
Mikrobaszám
E. faecalis
E. coli
Szulf. red. clostridium

5
5
5
5
5
5
5
5

—
2
—
1
2
2
1
2

—
102
—
10
105
10
<1
10

0/25 g
5× 102
0/25 g
102
3× 105
102
<10
102

3.2.

paszt´órözött tej, tejszín

Salmonella
S. aureus
Listeria monocytogenes
Coliform
Mikrobaszám
E. faecalis

5
5
5
5
5
5

—
2
—
1
2
2

—
1
—
1
104
10

0/25 g
10
0/25 g
10
105
102

3.3.

tejpor

Salmonella
S. aureus
Listeria monocytogenes
Coliform
E. coli
E. faecalis
Szulf. red. clostridium
Penészgomba

10
10
5
5
5
5
5
5

—
2
—
2
1
2
1
2

—
1
—
1
<1
10
10
10

0/25 g
10
0/25 g
10
<10
102
102
102

3.4.

vaj (paszt´órözött), ízesített vajkészítmény

Salmonella
Listeria monocytogenes

5
5

—
—

—
—

0/25 g
0/1 g

3.5.

fermentált tej, tejtermék, savanyított tejtermék, túró, túrókészítmény

Salmonella
S. aureus
Penészgomba
E. coli
Coliform
E. faecalis
Szulf. red. clostridium

10
5
5
5
5
5
5

—
2
2
1
1
2
2

—
1
102
<1
10
102
10

0/25 g
10
5× 103
<10
102
103
102

3.6.

kemény és félkemény sajt, lágy és
gyúrt sajt

Salmonella
S. aureus
Coliform
Listeria monocytogenes
Szulf. red. clostridium
Penészgomba

5
5
5
5
5
5

—
—
2
—
1
1

—
—
10
—
10
10

0/25 g
0,1 g
102
0/25 g
102
102

3.7.

ömlesztett sajt

Salmonella
S. aureus

5
5

—
—

—
—

0/25 g
0/1g

3.8.

ultrapaszt´órözött, tartós és féltartós tej

Mikrobaszám

5

—

—

1 alatt

3.9.

egyéb tejtermék

Salmonella
E. coli
Listeria monocytogenes

5
5
5

—
2
—

—
10
—

0/25 g
102
0/1 g

Salmonella
S. aureus
Enterobacteriaceae
Mikrobaszám
E. coli
E. faecalis
Penészgomba**

10
5
5
5
5
5
5

—
2
2
2
2
2
1

—
102
<10
104
<1
103
102

0/25 g
103
102
105
<10
104
103

Salmonella
S. aureus
E. coli
Szulf. red. clostridium
Mikrobaszám

5
5
5
5
5

—
2
2
2
2

—
102
10
10
103

0/25 g
103
102
102
104

4. Tojás és tojáskészítmények
4.1.

fagyaszott tojás, paszt´órözött tojás, tojáspor, friss étkezési tojás

5. Hal és halkészítmények
5.1.

hal, kagyló, rák, egyéb halászati
termék h´ókezelés, illetve füstölés
után
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Salmonella
S. aureus
Mikrobaszám***
E. coli

5
5
5
5

—
2
2
—

—
103
5× 104
—

0/25 g
104
5× 105
<20

6. Növényi eredet´ú nyers termékek
6.1.

zöldség, gyümölcs, dió, mogyoró
stb. (fagyasztott, szárított zöldség,
gyümölcs is)

Salmonella
E. coli
Penészgomba

5
5
5

—
2
2

—
102
103

0/25 g
103
104

6.2.

kókuszreszelék

Salmonella

10

—

—

0/25 g

6.3.

éleszt´ó

Salmonella
E. coli

10
10

—
2

—
10

0/25 g
102

7. Gyümölcslevek
7.1.

rostos vagy sz´úrt gyümölcslé

Mikrobaszám

5

—

—

0/20 cm3

7.2.

gyümölcslé prezerv, koncentrátum, szörp

Mikrobaszám

5

2

10

103

8. Gabona és gabonaipari termékek
8.1.

szójakoncentrátum és szójakészítmény, szójaizolátum

Salmonella
Penészgomba

5
5

—
2

—
103

0/25 g
104

8.2.

liszt, gabona- és kukorica´órlemény,
búzadara, korpa, rizs

Salmonella
Enterobacteriaceae
Penészgomba

5
5
5

—
2
2

—
102
102

0/25 g
103
103

9. Fagyasztott termékek
9.1.

felengedtetést vagy felmelegítést
igényl´ó gyorsfagyasztott készétel,
h´ókezelt tésztaféle

Salmonella
S. aureus
E. coli
Coliform
E. faecalis (állati eredet´ú összetev´ó esetén)
Szulf. red. clostridium
Mikrobaszám

5
5
5
5
5
5
5

—
1
2
2
2
1
2

—
102
10
102
10
10
104

0/25 g
103
102
103
102
102
105

9.2.

gyorsfagyasztott félkész étel, h´ókezelést igényl´ó termék

9.3.

gyorsfagyasztott blansírozott zöldség

Salmonella
S. aureus
E. coli
Coliform
E. faecalis (állati eredet´ú összetev´ó esetén)
Szulf. red. clostridium
Mikrobaszám
Salmonella
S. aureus
Coliform
Szulf. red. clostridium
Mikrobaszám
Penészgomba

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

—
2
2
2
2
2
1
—
1
2
1
2
2

—
102
10
103
103
104
105
—
102
102
10
5× 105
102

0/25 g
103
102
104
104
105
106
0/25 g
103
103
102
5× 106
103

9.4.

gyorsfagyasztott
zöldség

Salmonella
S. aureus
E. coli
Coliform
Szulf. red. clostridium
Mikrobaszám
Penészgomba

5
5
5
5
5
5
5

—
2
2
2
2
2
2

—
102
102
103
104
106
103

0/25 g
103
103
104
105
5× 106
104

9.5.

gyümölcskrém

Salmonella
S. aureus
Coliform
Mikrobaszám
Penészgomba

5
5
5
5
5

—
1
2
2
2

—
102
103
5× 105
103

0/25 g
103
104
5× 106
104

9.6.

gyorsfagyasztott nyers tésztaféle

Salmonella
S. aureus
Coliform
Mikrobaszám
Penészgomba, éleszt´ó

5
5
5
5
5

—
1
2
3
2

—
102
103
5× 105
103

0/25 g
103
104
5× 106
104

blansírozatlan

6522

MAGYAR KÖZLÖNY
MEGNEVEZÉS

VIZSGÁLAT

1998/101. szám
n

c

m

M

Salmonella
E. coli
Enterobacteriaceae
Mikrobaszám
Penészgomba

10
5
5
5
5

—
1
2
2
2

—
102
102
104
102

0/25 g
104
103
106
104

Salmonella
E. coli
S. aureus
Enterobacteriaceae
Szulf. red. clostridium
Penészgomba

10
5
5
5
5
5

—
1
2
2
2
2

—
10
10
10
10
10

0/25 g
102
103
102
102
102

12.1. kakaó, csokoládé, cukrászipari
termék, fagylalt, jégkrém

Salmonella
S. aureus
E. coli
Coliform
Szulf. red. clostridium
Penészgomba

10
5
5
5
5
5

—
1
1
2
2
2

—
102
10
102
10
102

0/25 g
103
102
103
102
103

12.2. keksz, töltött vagy bevont egyéb
termék

Salmonella
Coliform
E. faecalis
Mikrobaszám

30
5
5
5

—
2
2
2

—
10
102
104

0/25 g
102
103
105

Salmonella
S. aureus
E. coli
Enterobacteriaceae
Penészgomba

10
10
5
5
5

—
3
2
2
2

—
0/g
0/g
10
10

0/25 g
10
10
102
102

Salmonella
Mikrobaszám
Coliform
E. coli
E. faecalis
Szulf. red. clostridium
Penészgomba

10
5
5
5
5
5
5

—
1
1
2
2
2
2

—
104
10
<1
102
10
102

0/25 g
105
102
<10
103
102
103

Salmonella
S. aureus
Coliform
Penészgomba
Szulf. red. clostridium
Penészgomba

10
5
5
5
5
5

—
2
3
3
2
2

—
102
10
102
10
102

0/25 g
103
102
104
102
103

10. F´úszerek
10.1. f´úszer és f´úszerkeverék adalékanyag, technológiai segédanyag

11. Zsírok
11.1. zsír, olaj, margarin

12. Édes- és cukrászipari termékek

13. Süt´óipari termékek
13.1. kenyér, pékáru

14. Szárított, instant készítmények
14.1. pudingpor, krémpor, fagylaltpor

15. Szárított készítmények, h´ókezelést
igényl´ó termékek
15.1. tea, kávé, egyéb

16. Természetes ásványvizek
(széndioxiddal dúsítva is)

A vonatkozó jogszabály el´óírása szerint

17. Prezerv
pácolással, füstöléssel, sózással, savanyítással, konzerválószerrel tartósított állati
és növényi termékek

Salmonella
S. aureus
E. coli

10
10
5

—
2
1

—
102
10

0/25 g
103
102

18. Sör

Coliform
P. aeruginosa

5
5

—
—

—
—

0/1 cm3
0/1 cm3

19. Sör paszt´órözött

Coliform
P. aeruginosa

5
5

—
—

—
—

0/20 cm3
0/20 cm3
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P. aeruginosa
Penészgomba

5
5

—
—

—
—

0/1 cm3
102

21.1. alacsony pH-jú (4,0 alatti) készítmények és ecetes felönt´ólével készült saláta stb.

Salmonella
S. aureus
E. coli

5
5
5

—
1
2

—
102
1 alatt

0/25 g
103
10

21.2. pH 4,0 feletti készítmény

Salmonella
S. aureus
E. coli

10
5
5

—
1
2

—
102
1 alatt

0/25 g
103
10

22.1. h´ókezelés nélkül fogyasztható
élelmiszer és készétel (h´útött
konyhai készétel is), gesztenyepüré (gyorsfagyasztott is)

Salmonella
S. aureus
E. coli
C. perfringens

10
5
5
5

—
1
2
2

—
102
10
1

0/25 g
103
102
10

22.2. h´ókezelés után fogyasztandó élelmiszer (fagyasztott készétel, félkész étel stb.)

Salmonella
S. aureus
Coliform
E. faecalis

10
5
5
5

0
2
2
2

—
102
102
102

0/25 g
104
103
104

Salmonella
Mikrobaszám
E. coli

10
5
5

—
2
2

—
104
10

0/25 g
105
102

Salmonella
Sulf. red. clostridium

10
5

—
2

—
10

0/25 g
102

Salmonella
E. coli
Coliform
Mikrobaszám
Penészgomba

10
5
5
5
5

—
2
2
2
2

—
1
10
102
10

0/25 g
10
102
103
102

20. Bor és egyéb magasabb alkoholtartalmú
ital
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6523

21. Hidegkonyhai termékek

22. Készételek

23. Egyéb h´ókezelés nélkül fogyasztható
élelmiszerek
23.1. olajos magvak: héjas, tisztított,
pörkölt, sózott; gabonapehely,
müzli, étkezési korpa
24. Méz
25. Cukor- és édesipari termékek
25.1. cukorka, karamella, rágógumi

Megjegyzés:
* Csak meghatározott esetben vizsgálandó.
** Tojáspornál vizsgálandó.
*** Nyers, friss, fagyaszott kagylónál vizsgálandó.

A szociális és családügyi miniszter
3/1998. (XI. 11.) SzCsM
rendelete
az 1999. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendr´ól
A Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján — figyelemmel a köztisztvisel´ók jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 71. §-ának (2) bekezdésére és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is — a következ´óket rendelem el:

1. §
(1) E rendelet hatálya — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — kiterjed minden munkáltatóra, közigazgatási szervre (a továbbiakban együtt: munkáltató) és az
általuk foglalkoztatott munkavállalókra, közalkalmazottakra, közszolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban
együtt: munkavállaló).
(2) E rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemel´ó
(folyamatos vagy folytonos) és a rendeltetése folytán a
munkaszüneti napokon is m´úköd´ó munkáltatónál, illetve
az ilyen jelleg´ú munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.
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2. §

Az 1999. évi munkaszüneti napok
szerinti munkarendr´ól való eltéréssel
a következ´ó:
december 18.
szombat
december 24.
péntek

körüli — a naptár
járó — munkarend
munkanap,
pihen´ónap.

3. §
A lakossági ellátást és szolgáltatást végz´ó, valamint az
általánostól eltér´ó munkaid´ó-beosztásban foglalkoztatott
munkavállalók munkarendje a 2. §-tól eltér´óen is meghatározható.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
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Az Országgy´úlés
66/1998. (XI. 11.) OGY
határozata
a rádió és televízió testületek tisztségvisel´óinek
és tagjainak megválasztásáról szóló
13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról*
Az Országgy´úlésnek a rádió és televízió testületek tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996.
(III. 1.) OGY határozata — a rádiózásról és televíziózásról
szóló 1996. évi I. törvény 33. §-ának (8) bekezdése alapján
— az alábbiak szerint egészül ki:
Az Országgy´úlés
Bánlaki Józsefet
az Országos Rádió és Televízió Testület tagjává
megválasztja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Harrach Péter s. k.,
szociális és családügyi miniszter

Herényi Károly s. k.,

Dr. Világosi Gábor s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. november 4-i ülésnapján
fogadta el.

III. rész

HATÁROZATOK
A Kormány határozatai

Az Országgy´úlés határozatai
Az Országgy´úlés
65/1998. (XI. 11.) OGY
határozata
az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról*
Az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998.
(VI. 29.) OGY határozat a következ´ók szerint módosul:
Az Országgy´úlés
a Gazdasági bizottságba
Kósa Lajos helyett
Márton Attilát a bizottság tagjává
megválasztja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Herényi Károly s. k.,

Dr. Világosi Gábor s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. november 4-i ülésnapján
fogadta el.

A Kormány
1142/1998. (XI. 11.) Korm.
határozata
a választási irodák 1998. október 18-i általános helyi
és kisebbségi önkormányzati választásokkal összefügg´ó
többletmunkájának anyagi elismerésér´ól
A Kormány
1. az 1998 októberében megtartásra kerül´ó helyi és önkormányzati kisebbségi választások lebonyolításának biztosításáról szóló 1100/1998. (VII. 29.) Korm. határozat
3. pontja szerint zárolt 94 millió forintot pótel´óirányzatként átcsoportosítja a X. Miniszterelnökség fejezet,
12. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcímr´ól a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok cím, 2. Ágazati célfeladatok alcím,
23. Választás, népszavazás el´óirányzat-csoport javára a
melléklet szerint;
Felel´ós: pénzügyminiszter
Határid´ó: azonnal
2. engedélyezi, hogy az átcsoportosított pótel´óirányzatból a belügyminiszter az 1998. évi helyhatósági választásokon közrem´úköd´ó választási irodák tagjait és vezet´óit díjazásban részesítse.
Felel´ós: belügyminiszter
Határid´ó: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1142/1998. (XI. 11.) Korm. határozathoz
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL ´ÓIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 1998.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
egyedi
azonosító

209038

XI.

A módosítás jogcíme

A módosítás
következ´ó
évre áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/—)
Kiemelt el´óirányzat neve

A módosítást
elrendel´ó
jogszabály/
határozat
száma

Belügyminisztérium
19

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
2

Ágazati célfeladatok
23

001414

KIADÁSOK

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

X.

Választás, népszavazás

94,0

Miniszterelnökség
12

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—94,0

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
név
port- el´óir.portszám
név
név
szám szám
név

A módosítás jogcíme

A módosítás
következ´ó
évre áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/—)
Kiemelt el´óirányzat neve

A módosítást
elrendel´ó
jogszabály/
határozat
száma

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

209038

XI.

A módosítás jogcíme

A módosítás
következ´ó
évre áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/—)
Kiemelt el´óirányzat neve

A módosítást
elrendel´ó
jogszabály/
határozat
száma

Belügyminisztérium
19

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
2

Ágazati célfeladatok
23

001414

TÁMOGATÁS

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

X.

Választás, népszavazás

94,0

Miniszterelnökség
12

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—94,0

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

94,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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A Miniszterelnök határozatai
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1.
A Közalapítvány neve

A Miniszterelnök
46/1998. (XI. 11.) ME
határozata

Országos Közbiztonsági és B´únmegel´ózési Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány), rövidített neve:
OKBK.

a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyetteseinek
felmentésér´ól

2.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 4. §-ának
(2) bekezdése alapján
dr. Balogh Miklóst és
dr. Pukli Pétert
a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesi tisztségéb´ól
— 1998. november 1-jei hatállyal —
felmentem.
Budapest, 1998. október 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Közbiztonsági és B´únmegel´ózési
Közalapítvány
Alapító Okirata*
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Ptk. 74/G. §-a alapján —
az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvet´ó jogai
érvényesülése, a közbiztonság javítása és a hatékonyabb
b´únmegel´ózés biztosítása érdekében — az alábbiakban
részletezett állami közfeladatok folyamatos támogatására,
határozatlan id´óre Közalapítványt hoz létre.
A Közalapítvány az Alkotmány 40/A. §-ában és
55. §-ának (1) bekezdésében, a R end´órségr´ól szóló 1994.
évi XXXIV. törvény 1. §-ában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. törvény 8. §-ában meghatározott
állami, illetve helyi önkormányzati közfeladatok — közrend védelme, b´únmegel´ózés — támogatása révén a közhasznú szervezetekr´ól szóló 1997. évi CLVI. törvény
26. §-a c) pontjának 15. alpontja szerinti, a közrend védelme körébe tartozó kiemelked´óen közhasznú tevékenységet folytat.
* A F´óvárosi Bíróság a Közalapítványt a 13.Pk.60.338/98/5. számon
nyilvántartásba vette.

A Közalapítvány székhelye
1122 Budapest, Maros u. 6/A.
3.
A Közalapítvány célja
A Közalapítvány célja a közbiztonság megszilárdításához, javításához és a b´úncselekmények megel´ózéséhez
szükséges állami közfeladatok ellátásának támogatása érdekében
— a polgárok b´únmegel´ózési és önvédelmi célú, önkéntes — els´ósorban a Szomszédok Egymásért Mozgalom
(SZEM) programot megvalósító — szervez´ódései létrejöttének, m´úködési feltételeinek szakmai és anyagi segítése,
— a potenciális áldozatoknak a személyes biztonságot
nyújtó környezet kialakítására, a veszélyhelyzet megel´ózésére és elhárítására történ´ó felkészítése, a segítségkérés és
segítségnyújtás jelzési és riasztási rendszerének kialakítására irányuló tevékenység támogatása,
— az e tevékenységgel összefügg´ó oktatás, képzés, tájékoztatás és propaganda támogatása,
— a civil b´únmegel´ózés terén felhalmozódott ismeretek
cseréjét, a civil b´únmegel´óz´ó szervezetek együttm´úködését és
érdekeik érvényesítését el´ósegít´ó konferenciák, kiállítások,
valamint egyéb, kizárólag a Közalapítvány céljaival összefügg´ó rendezvények szervezésének el´ómozdítása,
— a rend´órség, a helyi önkormányzatok és a lakosság
b´únmegel´ózési célú együttm´úködési formái kialakításának, továbbfejlesztésének támogatása.
4.
A Közalapítvány vagyona, forrásai
4.1. Az Alapító 100 millió forintot rendel a Közalapítvány javára, melyet az OKBK bejegyzését követ´óen bocsát
a jogosult rendelkezésére.
4.2. Az induló vagyon 65%-a, azaz hatvanöt százaléka a
Közalapítvány törzsvagyonát képezi.
4.3. A Közalapítvány anyagi forrásai:
— a 4.1., illetve a 4.2. pontokban megjelölt, állami
költségvetésb´ól származó támogatás,
— a közalapítványi vagyon hozama,
— a csatlakozás során tett felajánlások,
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— természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiség nélküli szervezetek önkéntes befizetései,
— a személyi jövedelemadónak a Közalapítvány részére (a személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI.
törvényben meghatározottak szerint) felajánlott része.
4.4. A Közalapítvány m´úködési költségeire — azaz a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtására és
a rezsi (tiszteletdíj, dologi kiadások) fedezésére — együttesen
az induló vagyon 35%-a, azaz harmincöt százaléka, valamint
a Közalapítvány vagyonának hozama fordítható.
5.
Csatlakozás a Közalapítványhoz
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat. A
csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
6.
A Közalapítvány gazdálkodása
6.1. A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban és a Vagyonkezelési Szabályzatban (a továbbiakban: VSZ) foglaltaknak megfelel´óen dönt.
6.2. A Kuratórium a 4.4. pontban meghatározott keretek között — a Közalapítvány vagyoni helyzetét és bevételeit alapul véve — évente dönt a Közalapítvány céljai
között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékér´ól, felosztásuk módjáról.
6.3. A Közalapítvány a támogatásokat általában nyilvános, mindenki számára egyaránt hozzáférhet´ó pályázati
rendszer keretei között nyújtja.
6.3.1. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható.
6.3.2. A támogatások odaítélésekor meg kell határozni
a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, a közalapítványi támogatás felhasználásának rendjét, valamint el´ó
kell írni a Közalapítvány ellen´órzési jogát.
6.3.3. A közalapítványi támogatások igénybevehet´óségének biztosítása, illetve a Közalapítványhoz való csatlakozás,
az önkéntes befizetések és felajánlások lehet´óségére történ´ó
figyelemfelhívás érdekében a Közalapítványnak legalább egy
országos napi- vagy hetilapban nyilvánosságra kell hoznia
— m´úködésének legfontosabb adatait (név, székhely,
telefonszám, cél), évente legkevesebb két alkalommal,
— az általa kiírt pályázatokat (meghívásos pályázat
esetén a meghívottak körét is),
— a pályázatok elbírálásának eredményét, a döntést
követ´ó 30 napon belül.
6.4. A Közalapítvány hitelt nem vehet fel, és nem folyósíthat.
6.5.1. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, a törzsvagyon
hozadékából, illet´óleg a törzsvagyonán felüli egyéb vagyonából folytathat.
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6.5.2. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
6.6. A Kuratórium a Közalapítvány létrejöttét követ´ó
minden év március elsejéig költségvetést fogad el.
6.7. A Közalapítvány tevékenységér´ól éves beszámoló
készül, melyet a könyvvizsgáló jelentése és a Felügyel´ó
Bizottság véleménye alapján a Kuratórium fogad el.
6.8. A Közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidej´úleg közhasznúsági jelentést készíteni,
amelynek tartalmaznia kell
— a számviteli beszámolót,
— a költségvetési támogatás felhasználását,
— a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
— a cél szerinti juttatások kimutatását,
— a központi költségvetési szervt´ól, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveit´ól kapott támogatás mértékét,
— a Közalapítvány tisztségvisel´óinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
— a közhasznú tevékenységr´ól szóló rövid tartalmi beszámolót.
7.
A Közalapítvány kezel´ó szerve
7.1. A Közalapítvány kezel´óje és legf´óbb döntéshozó
szerve a tizenhét f´ób´ól álló, alábbi összetétel´ú Kuratórium:
A Kuratórium elnöke: dr. Kopácsi Sándor, a Budapest
F´óváros Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke.
A Kuratórium alelnöke: dr. Katona Géza, a Rend´órtiszti
F´óiskola Rendészeti Kutató Intézetének f´ómunkatársa.
A Kuratórium titkára: Farkas György, a Társadalmi
Összefogás a B´únözés Ellen Alapítvány titkára.
A Kuratórium tagjai:
dr. Bánfi Ferenc rend´ór dandártábornok, az Országos
Rend´ór-f´ókapitányság Közbiztonsági F´óigazgatója,
dr. Felkai László rend´ór dandártábornok, a Belügyminisztérium f´óosztályvezet´óje,
dr. Hipp Károly, az Országos B´únmegel´ózési Tanács
elnöke,
dr. Irk Ferenc, az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet igazgatója,
dr. Kerezsi Klára, a Társadalmi Összefogás a B´únözés
Ellen Alapítvány Kuratóriumának tagja,
Kovacsevics András, a F´óvárosi Szomszédok Egymásért
Polgár´ór Egyesületek Szövetsége elnöke,
dr. Kubinyi Sándor ügyvéd, az Országos Ügyvédi Kamara
tagja,
dr. Márki Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium f´óosztályvezet´ó-helyettese,
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dr. Samu Mihály, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi tanára,
dr. Szabó András, a Magyar Kriminológiai Társaság elnöke,
dr. Szabó Gy´óz´ó, a Legfels´óbb Bíróság elnökhelyettese,
dr. Szabó József, a Salus Alapítvány elnöke,
dr. Túrós András, az Országos Polgár´ór Szövetség elnöke,
dr. Vercseg Ilona, a Közösségfejleszt´ók Egyesületének
titkára.
7.2. A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel.
7.3. A Kuratórium elnökét az Alapító kéri fel négy évre.
Az elnök ismételten felkérhet´ó. Az elnök kuratóriumi
tagságát nem érinti az a tény, hogy ismételten felkérik-e,
vagy sem.
7.4. A kuratóriumi tagság megsz´únik:
— a tag halálával,
— lemondással,
— a kuratórium visszahívásával,
— a Közalapítvány megsz´únésével.
7.5. A Közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium által választott alelnök vagy
képviseleti joggal felruházott kuratóriumi tag képviseli.
Az Alapítóval függ´óségi viszonyban álló kuratóriumi
tag képviseleti joggal nem ruházható fel.
7.6.1. A Közalapítvány bankszámlája felett az elnök és
a titkár együttesen, mindkett´ójük akadályoztatása esetén
két, képviseleti joggal felruházott kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni.
7.6.2. Az elnök akadályoztatása esetén a titkár bármelyik képviseleti joggal felruházott kuratóriumi taggal
együttesen jogosult rendelkezni a Közalapítvány bankszámlája felett.
7.7. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjra, illetve költségtérítésre a Szervezeti és M´úködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) által meghatározott módon és mértékben
jogosultak.
8.
A Közalapítvány szervezete és m´úködése
8.1. A Kuratórium m´úködése
8.1.1. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább
kétszer tart ülést, melyek nyilvánosak.
A Kuratórium zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvánosság
a Közalapítvány céljait, érdekeit veszélyeztetné.
A Kuratórium ülését legalább 15 nappal az ülést megel´óz´óen, írásban, a napirendhez kapcsolódó teljes dokumentáció megküldésével, az elnök hívja össze.
8.1.2. Az indítvány benyújtásától számított 30 napon
belül össze kell hívni a Kuratóriumot, ha azt legalább öt
tagja vagy a Felügyel´ó Bizottság kezdeményezi.
8.1.3. A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen legalább tízen jelen vannak. Határozatképtelenség esetén a
Kuratórium ülését 15 napon belül, változatlan napirenddel, ismét össze kell hívni.
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A Kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása esetén
az alelnök vagy az elnök által kijelölt tag vezeti le, akik
hiányában, illetve akadályoztatásuk esetén a jelen lév´ó
kuratóriumi tagok választanak maguk közül — egyszer´ú
szótöbbséggel — levezet´ó elnököt.
8.1.4. A Kuratórium határozatait általában nyílt szavazással, az ülésen jelen lév´ó tagok egyszer´ú szótöbbségével
hozza. Szavazategyenl´óség esetén a levezet´ó elnök szavazata dönt.
A Kuratórium döntése, illet´óleg az SZMSZ külön rendelkezése alapján titkos szavazás is tartható.
A határozathozatalban nem vehet részt az, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa
(a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
— kötelezettség vagy felel´ósség alól mentesül, vagy
— bármilyen más el´ónyben részesül, illetve a megkötend´ó jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem min´ósül el´ónynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehet´ó nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közalapítvány
által a vezet´ó tisztségvisel´óknek nyújtott, a létesít´ó okirat
szerinti juttatás.
8.1.5. A min´ósített többséghez kötött döntéshez legalább tizenegy tag igenl´ó szavazata szükséges.
8.1.6. Min´ósített többség´ú döntés szükséges:
— az SZ MSZ és a VSZ jóváhagyásához és módosításához,
— a Közalapítvány éves beszámolójának elfogadásához,
— a közhasznúsági jelentés elfogadásához,
— az éves gazdálkodási terv jóváhagyásához,
— a pályázatok kiírásának, elbírálásának és a támogatások odaítélési rendjének kialakításához,
— az SZ MSZ által el´óírt más ügyekben.
8.1.7. A Kuratórium ülésér´ól írásbeli jegyz´ókönyvet kell
készíteni, amely az elhangzottaknak a lényegét, a határozatokat pedig szó szerint tartalmazza. A jegyz´ókönyv elkészítésér´ól a Titkárság vezet´óje gondoskodik, azt hitelesít´óként az ülés levezet´óje és a kuratóriumi ülésen részt vev´ó
— annak kezdetén kijelölt és elfogadott — tag írja alá.
Az ülést követ´ó 30 napon belül el kell juttatni a jegyz´ókönyvet a Kuratórium és az FB tagjainak; valamint a határozatot annak, akire vonatkozóan döntést tartalmaz.
Az írásos jegyz´ókönyv elkészítése, a jegyz´ókönyvek és
határozatok nyilvántartása, valamint az érintettekhez történ´ó eljuttatása a Titkárság vezet´ójének a feladata.
8.1.8. A Kuratórium hatáskörébe tartozik különösen:
— az SZ MSZ jóváhagyása és módosítása,
— a VSZ jóváhagyása és módosítása,
— a Kuratórium ügyrendjének meghatározása és módosítása,
— a Közalapítvány gazdálkodási elveinek és szabályainak meghatározása,
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— a Kuratórium munkatervének, éves gazdálkodási
tervének jóváhagyása,
— az éves beszámoló elfogadása,
— a közhasznúsági jelentés elfogadása,
— a a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatások
odaítélési rendjének kialakítása,
— a csatlakozási kérelem elbírálása, a felajánlások elfogadásáról történ´ó döntés,
— a Közalapítvány tevékenységét segít´ó személyek bevonása, az ilyen testületek (szakért´ói bizottságok) létrehozása, megszüntetése,
— a könyvvizsgáló megbízása,
— mindaz, amit az SZ MSZ a Kuratórium kizárólagos
hatáskörébe utal.
8.1.9. A Közalapítvány gazdálkodására, m´úködésére,
szervezetére, képviseletére vonatkozó további el´óírásokat
és a Kuratórium döntéshozatalának részletes szabályait az
SZMSZ és a VSZ határozza meg.
8.1.10. A Kuratórium évenként beszámol az Alapító
képvisel´ójének.
A beszámoló kötelez´ó tartalmi elemei:
— a számviteli beszámoló,
— a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
— a kiadásokról szóló tájékoztató,
— a vállalkozási tevékenység bemutatása és a 6.3.2.
pontban el´óírtak megvalósulását, az ezzel összefügg´ó megállapításokat tartalmazó összefoglaló,
— amit az SZ MSZ kötelez´óként meghatároz.
8.1.11. A kuratóriumi ülések jegyz´ókönyveit és határozatait év és sorszám megjelöléssel kell ellátni, azokat a
Titkárságon kell nyilvántartani és tárolni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kuratóriumi döntések
— tartalmát, id´ópontját, hatályát,
— a támogatók, az ellenz´ók és a tartózkodók számát,
és — ha nem titkos szavazással hozták a határozatot —
nevüket is.
8.1.12. A Kuratórium határozatait és az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti, illetve azokból saját költségére másolatot készíthet.
Akinek a határozat jogát vagy jogos érdekét érinti, az
megtekintheti annak az ülésnek a jegyz´ókönyvét, amelyen
a határozatot hozták; a Kuratórium jegyz´ókönyvei egyébként nem nyilvánosak.
8.2. A Felügyel´ó Bizottság
8.2.1. A Közalapítvány Kuratóriumának ellen´órzését a
három f´ób´ól álló, a 8.2.2. pont szerinti összetétel´ú Felügyel´ó Bizottság (a továbbiakban: FB) látja el.
8.2.2. Az FB elnöke: dr. Haas Péter, a Pénzügyminisztérium f´ótanácsosa.
Az FB tagjai:
Tordai Istvánné, a Budapest F´óváros F´ópolgármesteri
Hivatal f´ótanácsosa,
dr. Váry László rend´ór alezredes, az Országos Rend´órf´ókapitányság munkatársa.
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8.2.3. Az FB elnökét és tagjait az Alapító kéri fel négy
évre. A tagok ismételten is megbízhatók.
8.2.4. Nem lehet a Felügyel´ó Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az, aki
— a Kuratórium elnöke vagy tagja,
— a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
— a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül — kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet´ó
nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Közalapítvány által a vezet´ó tisztségvisel´óknek nyújtott, a létesít´ó okirat
szerinti juttatást —, illetve
— az el´óz´óek szerint meghatározott személyek hozzátartozója.
8.2.5. Az FB tagság megsz´únik:
— a tag halálával,
— lemondással,
— az Alapító által történ´ó visszahívással,
— a felkérés id´ótartamának lejártával,
— a Közalapítvány megsz´únésével.
8.2.6. Az FB ellen´órzi a Közalapítvány m´úködését és
gazdálkodását, a Kuratórium és a Titkárság tevékenységét.
Az FB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Kuratórium ülésein.
Munkájához a Közalapítvány költségén szakért´ót vehet
igénybe.
8.2.7. Az FB feladatai teljesítése során
— betekinthet a Közalapítvány bármely iratába,
— felvilágosítást kérhet a Kuratórium elnökét´ól és tagjaitól, a Titkárság vezet´ójét´ól, munkatársaitól,
— megvizsgálhatja a Közalapítvány könyveit, iratait, a
pénzkezelés és utalványozás rendjét.
Az FB célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljainak megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszer´úségét veszélyeztetve látja.
Az FB véleményezi a Kuratórium éves beszámolóját.
8.2.8. Az FB köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
— a Közalapítvány m´úködése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan
sért´ó esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése
a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
— a vezet´ó tisztségvisel´ók felel´ósségét megalapozó
tény merült fel.
A Kuratóriumot az FB indítványára — annak megtételét´ól számított harminc napon belül — össze kell hívni.
E határid´ó eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására az FB is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes m´úködés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB
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köteles haladéktalanul értesíteni az Alapító képvisel´ójét
és a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Az FB a Kuratóriumra kötelez´ó döntést nem hozhat.
Az FB a feladatának végrehajtása során kialakított véleményét írásban közli a Kuratóriummal.
Az FB a Közalapítvány m´úködésével összefügg´ó tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az Alapítónak.

8.3.5. A Titkárság tagjai tiszteletdíjra, illet´óleg költségtérítésre az SZMSZ által meghatározott módon és mértékben jogosultak.

8.2.9. Az FB tagjai tiszteletdíjra, illet´óleg költségtérítésre az SZMSZ által meghatározott módon és mértékben
jogosultak.

9.1. Az Alapító nevében a Kormány által kijelölt képvisel´ó jár el.

8.3. A Közalapítvány Titkársága
8.3.1. A Kuratórium munkájának el´ókészítésére és szervezésére — els´ósorban tagjai sorából — Titkárságot hoz
létre, melynek m´úködési költségeit a Közalapítvány fedezi.
A Titkárság éves költségvetését a Kuratórium hagyja
jóvá.
8.3.2. A Kuratórium nevezi ki a titkárságvezet´ót (a továbbiakban: titkár), aki eljár a Titkárság képviseletében,
és gyakorolja mindazon jogokat, amelyek a Titkárság m´úködtetéséhez szükségesek.
8.3.3. A titkár, valamint a Titkárságon foglalkoztatottak
felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium gyakorolja.
8.3.4. A Titkárság feladata különösen:
— a Kuratórium m´úködési feltételeinek megteremtése
és folyamatos biztosítása,
— a döntések el´ókészítése,
— a Kuratórium határozatainak végrehajtása,
— a Közalapítvány könyveinek vezetése, az éves pénzügyi terv, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés
összeállítása,
— az ügyviteli feladatok ellátása,
— az SZ MSZ -ben meghatározott egyéb feladatok ellátása.

9.
Záró rendelkezések

9.2. A Közalapítvány
— közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
— szervezete a pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt.
9.3. A Közalapítvány — céljai megvalósítása érdekében
— együttm´úködik a hasonló közfeladatot ellátó állami,
társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.
9.4. A Közalapítvány m´úködésér´ól, tevékenységér´ól,
gazdálkodásáról szóló beszámolót évente legalább egy alkalommal a Belügyi Közlönyben, az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait egy országos napilapban is nyilvánosságra kell hozni.
9.5. A Közalapítvánnyal kapcsolatban az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr´ól szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az
irányadók.
9.6. A Közalapítvány bejegyzését követ´óen az Alapító
Okiratot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
Budapest, 1998. május 25.
Az Alapító nevében:
Kuncze Gábor
belügyminiszter

KÖZLEMÉNY
az országgy´úlési képvisel´ók választási elszámolásáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 92. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1998. évi
országgy´úlési képvisel´ók választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegér´ól, forrásáról
és felhasználásának módjáról a jelöl´ó szervezetek és független jelöltek nyilatkozatai:*
Dr. Kenessey Miklós
független jelölt (Nógrád megyei 4. számú választókörzet)
Forintban
Állami költségvetési támogatás
Plakátok költsége

25 819
25 819
Dr. Kenessey Miklós s. k.,
független jelölt

* Az összeállítás a jelöl´ó szervezeteket, független jelölteket a nyilatkozat Magyar Közlöny Szerkeszt´óségéhez történt beérkezése sorrendjében
tartalmazza.
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 92. számában megjelent, az Országos Rádió és Televízió Testület ügyrendjér´ól szóló közlemény
11. §-ának (1) bekezdése helyesen:
,,(1) A Panaszbizottság az ORTT által felkért, köztiszteletben álló és az Rtv. szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot vállaló magyar
állampolgárokból áll. Az ORTT tizenöt tagú Panaszbizottságot állít fel, akiket a Testület külön, személyre szóló határozattal bíz meg.’’
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 1998. évi 99. számában kihirdetett, a vágósertés min´óségi termelésének intervenciós támogatásáról szóló 87/1997. (XI. 26.)
FM rendelet módosításáról rendelkez´ó 52/1998. (XI. 4.) FVM rendelet 1. §-ában a módosított rendelet b) pontja helyesen:
(Támogatási jogosultság)
,,b) az alapanyag-termel´ó saját sertésének, saját vágóhídon történ´ó vágása esetén a (2) bekezdés szerint közzétett országos heti átlagos
piaci árnak
az E, U, R min´óségi kategóriájú vágósertésre az 1. számú mellékletben megállapított irányárat — 6 Ft/kilogrammal meghaladó, illetve a 6 Ft/kilogrammal alacsonyabb ár után, 1998. január 1.—május 31. között a 2. és 3. számú melléklet, 1998. június 1.—augusztus 31. között a 4. számú melléklet, 1998.
szeptember 1.—október 31. között az 5. számú melléklet és 1998. november 4.—december 31. között a 6. számú melléklet szerinti eltérése esetén
keletkezik.’’
(Kézirathiba)
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TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük az 1999. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

Az 1999. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság H atározatai
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´ó
H atározatok Tára
H ivatalos Értesít´ó
Igazságügyi Közlöny
Ipari és Kereskedelmi Közlöny
Környezetvédelmi Értesít´ó
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´ó
Kulturális Közlöny (a M´úvel´ódési Közlöny jogutódja)
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny (a M´úvel´ódési Közlöny jogutódja)

38 304 Ft/év
8 064 Ft/év
10 080 Ft/év
40 656 Ft/év
9 744 Ft/év
7 056 Ft/év
9 744 Ft/év
6 384 Ft/év
6 384 Ft/év
10 416 Ft/év
6 048 Ft/év
9 408 Ft/év
7 728 Ft/év
8 736 Ft/év
3 696 Ft/év
7 056 Ft/év
9 408 Ft/év

Nemzeti Kulturális Alap H írlevele
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ü gyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Légügyi Közlemények

2 016 Ft/év
2 688 Ft/év
12 432 Ft/év
9 072 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
2 688 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
672 Ft/év

Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

4 368 Ft/év
896 Ft/év
1 848 Ft/év
2 352 Ft/év
2 688 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

CD-JOGÁSZ számítógépes jogszabálygy´újtemény, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó hivatalos kiadványa
1999. évi éves hatályosítási díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

36 000 Ft + 25% áfa
48 000 Ft + 25% áfa
60 000 Ft + 25% áfa

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + 25% áfa
84 000 Ft + 25% áfa
96 000 Ft + 25% áfa

Rendszerbe lépés díjtalan.
A z e l ´ó f i z e t ´ó k a k i a d ó o n l i n e s z o l g á l t a t á s a i t k e d v e z m é n y e s e n v e h e t i k i g é n y b e .
A Házi Jogtanácsadó cím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 2016 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: 318-6668, 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. Bártfai Béla. 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, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., 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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