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A Magyar Köztársaság Legfels´óbb Bírósága jogegységi határozata

6792
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
168/1999. (XI. 24.) Korm.
rendelete
a személyazonosító igazolvány kiadásáról
és nyilvántartásáról
A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Nytv.) 47. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
Alapvet´ó rendelkezések
1. §
Ez a rendelet határozza meg
a) a személyazonosító igazolványt kiadó hatóságokat,
feladat- és hatáskörüket, továbbá a személyazonosító igazolvánnyal összefügg´ó feladatok ellátásában közrem´úköd´ó szervek feladatait;
b) a személyazonosító igazolvány fajtáit;
c) a személyazonosító igazolvány kiadási és nyilvántartási eljárás részletes szabályait.

A személyazonosító igazolványt kiadó és nyilvántartó
hatóságok és hatáskörük
2. §
(1) A személyazonosító igazolvánnyal összefügg´ó hatósági
ügyben els´ó fokon az okmányirodák kijelölésér´ól és illetékességi területér´ól szóló kormányrendeletben meghatározott
települési (a f´óvárosban a kerületi) önkormányzat jegyz´óje
(a továbbiakban: körzetközponti jegyz´ó) jár el.
(2) A másodfokú hatósági jogkört a megyei (f´óvárosi)
közigazgatási hivatal vezet´óje gyakorolja.
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b) dönt a talált személyazonosító igazolvány visszaadásáról;
c) törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból;
d) továbbítja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
központi hivatalának (a továbbiakban: Központi Hivatal)
a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat;
e) intézkedik a — a személyazonosító igazolvánnyal
kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt, vagy a polgár által
bejelentett — adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történ´ó átvezetésér´ól;
f) értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról,
elvesztésér´ól, leadásáról, visszavonásáról és megsemmisítésér´ól a Központi Hivatalt és a találásról a lakóhely szerint illetékes rend´órkapitányságot;
g) kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának
megtagadásával, a személyazonosító igazolvány visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá gondoskodik az Nytv. 9. §-ának (3) bekezdésében
meghatározott iratok továbbításáról.

4. §
A Központi Hivatal
a) törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást
teljesít a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból;
b) ellátja a személyazonosító igazolvány kiadásával és
nyilvántartásával kapcsolatos hatósági tevékenység szakmai felügyeletét;
c) a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban rögzíti a személyazonosító igazolvány kitöltésének tényét, és
kezeli — az Nytv. 9. §-ának (3) bekezdése szerint — az
eljárásban keletkezett alapiratokat;
d) teljesíti a 40. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségét;
e) gondoskodik a személyazonosító igazolvány visszavonása, elvesztése, megsemmisülése, találása, valamint leadása tényének a nyilvántartáson történ´ó átvezetésér´ól;
f) a jogosult megkeresésére jelzést helyez el a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban, és teljesíti az ezzel
kapcsolatos, törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget.

3. §
A körzetközponti jegyz´ó els´ó fokú hatósági jogkörében
eljárva
a) dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a személyazonosító
igazolvány visszavonásáról;

5. §
A jelen kormányrendelet alapján kibocsátott biztonsági
okmányokra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok
megtartásának ellen´órzésére a belügyminiszter jogosult.
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A személyazonosító igazolvány

vényes hatósági igazolvánnyal, illet´óleg törvény a személyazonosító igazolvány bemutatását kötelez´óvé teszi.

6. §

(3) A bevándorolt és a menekült jogállású személy köteles
az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

A személyazonosító igazolvány fajtái: állandó személyazonosító igazolvány, illet´óleg ideiglenes személyazonosító igazolvány (a továbbiakban együtt: személyazonosító
igazolvány).

(4) A polgár, valamint a bevándorolt vagy menekült
jogállású személy egyidej´úleg csak egy érvényes állandó
személyazonosító igazolvánnyal rendelkezhet.

7. §

10. §

(1) Az állandó személyazonosító igazolvány az Nytv.
29. §-ának (3) bekezdésében meghatározott személy- és
okmányazonosító adatokon kívül tartalmazza a személyazonosító igazolvány kiállításának keltét, a kiadó magyar
állam kódját és a kiállító hatóság nevét.

Megsz´únik az állandó személyazonosító igazolványra
való jogosultság, ha
a) a polgár, a bevándorolt vagy menekült jogállású személy a Magyar Köztársaság területét külföldön történ´ó
letelepedés szándékával elhagyja;
b) a menekült jogállás megsz´únt, illet´óleg bevándorlási
engedélyt visszavonták és az érintett más jogcímen nem
szerzett jogosultságot az állandó személyazonosító igazolvány kiadására;
c) a polgár magyar állampolgársága megsz´únt.

(2) A magyar állampolgár (a továbbiakban: polgár), a
bevándorolt és a menekült jogállású személy állampolgársági adatát a személyazonosító igazolványban — az országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány (MSZ EN
23166) alkalmazásával — háromjegy´ú bet´úkód formájában kell feltüntetni.
(3) Az állandó személyazonosító igazolvány az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott adatokat gépi olvasásra
alkalmas adatsor formájában is tartalmazza.

11. §

(4) Az ideiglenes személyazonosító igazolvány az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a kiadásának okát is tartalmazza.

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének id´ótartama a kiadás napjától számított
a) 6 év, ha a jogosult a 20. életévét még nem töltötte be;
b) 10 év, ha a jogosult a 20. életévét betöltötte;
c) határid´ó nélküli, ha a jogosult a 70. életévét betöltötte.

8. §

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány

(1) A polgár állandó személyazonosító igazolványának
meghatározó alapszíne kék.

12. §

(2) A bevándorolt és a menekült jogállású személy állandó személyazonosító igazolványának meghatározó
alapszíne sárga.

Az állandó személyazonosító igazolvány
9. §
(1) Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon él´ó, 14. életévét betölt´ó polgárnak, bevándorolt vagy menekült jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban
szerepl´ó adatait az e rendeletben meghatározott okiratokkal tudja igazolni.
(2) Az állandó személyazonosító igazolvány kiváltására
jogosult polgár köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni, ha nem rendelkezik más, az Nytv.
29. §-a (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú ér-

(1) A jogosult részére ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha
a) állandó személyazonosító igazolványát elvesztette,
vagy az megsemmisült és nem rendelkezik más, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal;
b) személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik, és az állandó személyazonosító
igazolvány átmenetileg nem adható ki.
(2) Az ideiglenes személyazonosító igazolvány az érvényességének id´ótartama alatt kizárólag a személyazonosság átmeneti igazolására szolgál.
13. §
(1) Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje:
a) a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
esetben a kiadástól számított 30 nap;
b) a 12. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
esetben a kiadástól számított 120 nap.
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(2) Az ideiglenes személyazonosító igazolvány a 12. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az
(1) bekezdés b) pontjában foglalt érvényességgel, egy ízben ismételten kiadható.

Az eljárás részletes szabályai
14. §
(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására
irányuló eljárás kérelemre indul.
(2) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását
els´ó ízben abban az évben lehet kérni, amelyikben a kérelmez´ó a 14. életévét betölti.
(3) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását a
korábbi igazolvány érvényességi idejének lejártát megel´óz´ó, legfeljebb 60 naptári napon belül lehet kérni.

15. §
(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását
— a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel — bármely
körzetközponti jegyz´ó hivatalában (a továbbiakban: okmányiroda) lehet kérni.
(2) A kérelmet a rendelet mellékletében foglalt adattartalommal az okmányiroda állítja el´ó.
(3) A személyes megjelenésében — egészségügyi okból
— akadályozott kérelmez´ó az állandó személyazonosító
igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyz´ójénél is el´óterjesztheti, aki azt a 23. § (1) bekezdésében meghatározott ellen´órzést követ´óen haladéktalanul megküldi a kérelmez´ó lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónek.
(4) A szabadságvesztés büntetését tölt ´ó, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt, valamint az el´ózetes letartóztatásban lév´ó polgár a kérelmét
— meghatalmazott útján — annál az okmányirodánál
terjesztheti el´ó, amely a fogvatartás helye szerint illetékes.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetben a
kérelemnyomtatványt a mellékletben foglalt adatokkal, a
körzetközponti jegyz´ó biztosítja.

16. §
(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására
irányuló eljárásban a kérelmez´ó — a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel — személyesen jár el.
(2) A cselekv´óképességet kizáró gondnokság alatt álló
kérelmez´ó esetében a törvényes képvisel´ó jár el, de a sze-
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mélyes megjelenés kötelezettsége alól a kérelmez´ó nem
mentesül.
(3) A 15. § (3) bekezdésében foglalt esetben a kérelmez´ó
helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmez´ó — a
kezel´óorvos által kiállított igazolás szerint — egészségi
állapota miatt nem képes a hatóság el´ótt személyesen
megjelenni.
(4) A 15. § (4) bekezdésében foglalt esetben a kérelmez´ó helyett meghatalmazottja jár el. A kényszerintézkedést foganatosító szerv vezet´óje igazolja, hogy a fénykép a kérelmez´óvel azonos és az aláírás a kérelmez´ót ´ól
származik.

17. §
(1) A személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes el´óterjesztésekor a jogosultról az okmányiroda
arcképmás felvételt készít. Kivételesen — ha az arcképmás
felvétel nem készíthet´ó el — a (2) bekezdésben foglaltak
szerint kell eljárni.
(2) A 16. § (3)—(4) bekezdésében meghatározott esetben a kérelemhez csatolni kell a kérelmez´ó egy darab
fényképét (igazolványképét).
(3) A személyesen eljáró kérelmez´ó a személyazonosító igazolvány iránti kérelem el´óterjesztésekor a kérelmet saját kez´úleg írja alá. A kérelmez´ónek a kérelmet
abban az esetben is saját kez´úleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. A kérelmez´ó írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt — az aláírás céljára
szolgáló rovatban — az okmányiroda ,,írásképtelen’’ bejegyzéssel tünteti fel.
(4) A 16. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a
kérelmet a törvényes képvisel´ónek is alá kell írnia.

18. §
(1) Ha a kérelmez´ó érvényes állandó személyazonosító
igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, a kérelemhez be kell
mutatnia
a) három hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi
kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas — házassági — anyakönyvi kivonatát;
b) a doktori cím viselésére jogosító okiratot;
c) a külföldr´ól hazatért polgár esetében a magyar állampolgárságát igazoló érvényes állampolgársági bizonyítványt;
d) a bevándorolt és a menekült jogállású személynek a
bevándorlási engedélyt, illet´óleg a menekültkénti elismerését igazoló okiratot, továbbá a lakóhely bejelentésér´ól
szóló igazolást.
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(2) A bevándorolt és a menekült jogállású személy nem
köteles az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okirat
bemutatására.
(3) A bevándorolt személynek a kérelméhez be kell
mutatnia a külföldi hatóság által kiállított útlevelét, ha
azzal rendelkezik.

19. §
A cselekv´óképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmez´ó esetében a 18. §-ban meghatározottakat megfelel´óen alkalmazni kell azzal, hogy a kérelemhez be kell
mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító joger´ós bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló joger´ós
gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képvisel´ó
személyazonosságát igazoló okmányt is.

20. §
A menekült jogállású személy kérelméhez csatolni kell
egy darab fényképet. A fénykép hátoldalára a menekültügyi hatóság feltünteti a menekültkénti elismerésr´ól szóló
hatósági határozat számát, továbbá a fényképnek a menekültként elismert személlyel való azonosságát bélyegz´ólenyomattal és aláírással igazolja.

21. §
A 18. § (1) bekezdésében meghatározott okiratot eredetiben vagy az eredetir´ól készített hiteles másolatban,
külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban
kell bemutatni. Magyar állampolgár külföldön történt születésér´ól, házasságkötésér´ól a hazai anyakönyvezés során
kiállított anyakönyvi kivonatot, illetve annak hiteles másolatát kell bemutatni.
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(3) Ha a kérelmez´ó érvényes állandó személyazonosító
igazolvánnyal rendelkezik és az igazolvány adataiban változás következett be, az adatváltozást a 18. §-ban meghatározott okiratokkal kell igazolni.
(4) Ha a kérelmez´ó az állandó személyazonosító igazolványát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell annak okáról.
(5) Ha a kérelmez´ó cselekv´óképességét kizáró gondnokság alá helyezése megsz´únt, az err´ól szóló joger´ós bírósági határozatot is be kell mutatni.

23. §
(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására
irányuló eljárásban a kérelmez´ó jogosultságát, személyazonosságát, állampolgárságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellen´órizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell az állandó személyazonosító
igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány adattartalmával, illet´óleg a bemutatott okiratokban szerepl´ó adatokkal.
(2) A körzetközponti jegyz´ó az egyeztetést a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal — a Központi Hivatal közrem´úködésével — is elvégzi.
(3) A kérelmez´ó az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig, illetve a kiadást megtagadó vagy visszavonó
határozat kézhezvételéig bármikor írásban kérheti, hogy
az eljárást a továbbiakban a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ó
folytassa le. Ebben az esetben az ügy iratait haladéktalanul
át kell tenni a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes
körzetközponti jegyz´óhöz.

24. §
Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem
átvételét igazolni kell.

22. §
(1) Ha a kérelmez´ó a kérelem benyújtásakor rendelkezik érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy
a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal
és az adatokban nem következett be változás, akkor a
18. §-ban meghatározott okirat helyett a korábbi állandó
személyazonosító igazolványát, illet´óleg személyazonosságát igazoló más érvényes okmányát kell bemutatnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmez´ónek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott okmány a természetes személyazonosító adatokat, így különösen a családi és utónevet az anyakönyvi okmányokkal
megegyez´óen tartalmazza.

25. §
(1) A kérelmet az állandó személyazonosító igazolvány
kiadásával kell teljesíteni.
(2) Az állandó személyazonosító igazolványt postai
úton kell továbbítani, vagy kérelemre személyesen kell
átadni a kérelmez´ó részére.
(3) A postai úton át nem vett állandó személyazonosító
igazolványt a kérelmez´ó személyesen veheti át az értesítési
cím szerint illetékes okmányirodában.
(4) A személyesen át nem vett állandó személyazonosító
igazolványokat — az átvételre való felhívást követ´óen —
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az okmányiroda a személyazonosító igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartáson való feltüntetésér´ól.
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(3) Az állandó személyazonosító igazolvány külföldre
utazásra nem jogosít és ilyen célra nem használható fel, ha
a polgár a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
alapján korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll.

26. §
A személyazonosító igazolvány cseréje
(1) A körzetközponti jegyz´ó az állandó személyazonosító igazolvány kiadását határozatban megtagadja, ha
a) a kérelmez´ó az állandó személyazonosító igazolványra nem jogosult;
b) kérelmez´ó — a 45. §-ban foglalt kivétellel — érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal már rendelkezik és az igazolvány adataiban — az érvényességi id´ó
kivételével — nem következett be változás.
(2) A polgár, a bevándorolt vagy menekült jogállású
személy lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ó a személyazonosító igazolványt határozattal visszavonja, ha
a) a személyazonosító igazolványt jogosulatlanul használták fel, vagy meghamisították;
b) a polgár, illet ´óleg a bevándorolt és a menekült
jogállású személy az arra való jogosultság megsz´únését
követ ´óen az állandó személyazonosító igazolványt nem
adta le.

29. §
A személyazonosító igazolványt a jogosult bejelentése
alapján vagy hivatalból a körzetközponti jegyz´ó kicseréli,
ha az téves bejegyzést tartalmaz, vagy anyaghibás.

A személyazonosító igazolvány adatainak bejegyzésére
vonatkozó egyes szabályok
30. §
(1) A személyazonosító igazolványba azt a családi és
utónevet kell bejegyezni, amely a kérelmez´ót a születési,
illet´óleg — házasságban él´ó n´ók esetében — a házassági
anyakönyv szerint megilleti.

(3) A körzetközponti jegyz´ó a személyazonosító igazolvány visszavonásáról szóló határozatban elrendeli az azonnali végrehajtást.

(2) A Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó polgár családi és utónevét a személyazonosító igazolványba az anyakönyvi okiratban feltüntetett
mindkét nyelven be kell jegyezni.

27. §

(3) A bevándorolt utóneveként a megfelel´ó magyar utónevet kell bejegyezni, ha a bevándorlási engedély azt tartalmazza.

(1) A körzetközponti jegyz´ó a 12. § (1) bekezdésében
foglalt esetben, közbens´ó intézkedésként ideiglenes személyazonosító igazolványt ad ki.
(2) Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása
ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása elleni jogorvoslati kérelmet az állandó személyazonosító igazolványról szóló
határozat elleni fellebbezésben lehet el´óterjeszteni.

28. §
(1) Érvénytelen a személyazonosító igazolvány, ha
a) az a személyazonosság megállapítására alkalmatlan,
megrongálódott, vagy meghamisították, az igazolványban
lév´ó adat megváltozott;
b) azt a körzetközponti jegyz´ó visszavonta;
c) érvényességi ideje lejárt;
d) a használatára jogosult meghalt.
(2) Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító igazolvány az (1) bekezdésben meghatározott okon túl akkor is,
ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott.

(4) Ha a házasságot kötött n´ó férje nevét a házasságra
utaló ,,-né’’ toldattal viseli, a saját jogán szerzett doktori
címe a férjes neve után jegyezhet´ó be.
(5) Ha mindkét házastárs jogosult a doktori cím használatára, a feleség személyazonosító igazolványába a férj
doktori címe csak akkor jegyezhet´ó be, ha a feleség a férje
nevét a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.
évi IV. törvény 26. §-ának (1) bekezdése a) pontjának
második fordulatában vagy b) pontjában meghatározott
módon viseli.
(6) A személyazonosító igazolvány családi név és utónév
— leánykori családi név és utónév — rovatába a saját jogon
szerzett több doktori cím közül csak egy jegyezhet´ó be.
(7) Tudományos fokozat — a doktori cím kivételével —
a személyazonosító igazolványba nem jegyezhet´ó be.
(8) A külföldi születési hely személyazonosító igazolványba történ´ó bejegyzésénél a hivatalos külföldi helységnév mellett — ha ismert — a magyar elnevezést és az ország
nevét is fel kell tüntetni.
(9) Az írásképtelen polgár, a bevándorolt vagy menekült jogállású személy személyazonosító igazolványának
aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz.
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A személyazonosító igazolvány birtokban tartására
vonatkozó szabályok
31. §
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(2) A körzetközponti jegyz´ó visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az a 28. § (1) bekezdés szerint
nem tekinthet´ó érvénytelennek, és a polgár, menekült vagy
bevándorolt jogállású személy új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott.

(1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a polgár,
a menekült vagy bevándorolt jogállású személy köteles
sértetlenül meg´órizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon, felhívásra bemutatni, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megsz´únésekor, illet´óleg
az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a
személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.

(3) A talált személyazonosító igazolványt a körzetközponti jegyz´ó postai úton küldi meg az arra jogosultnak. Ha
a polgár, bevándorolt vagy menekült jogállású személy a
személyazonosító igazolványt postai úton, illet´óleg felhívásra személyesen sem veszi át, a körzetközponti jegyz´ó az
igazolványt a találástól számított egy év eltelte után megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító
igazolvány nyilvántartásban való feltüntetésér´ól.

(2) A személyazonosító igazolványt másra átruházni,
letétbe helyezni, vagy biztosítékul adni, illet´óleg átvenni
nem szabad.

34. §

(3) A cselekv´óképességet kizáró gondnokság alá helyezett polgár, menekült vagy bevándorolt jogállású személy
személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a
törvényes képvisel´ót terhelik.

32. §
(1) Akinek a személyazonosító igazolványát ellopták,
megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkés´óbb a tudomására jutástól számított három
munkanapon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónél vagy külföldön
a külképviseletnél bejelenteni.
(2) Az elveszettnek vélt és az err´ól szóló bejelentés után
megtalált személyazonosító igazolványról az (1) bekezdésben meghatározott szervet a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell.
(3) Az állandó személyazonosító igazolvány elvesztésér´ól, ellopásáról, megtalálásáról szóló bejelentésr´ól felvett
jegyz´ókönyvet a körzetközponti jegyz´ó az illetékes rend´órkapitányságnak és a Központi Hivatalnak, a külföldi utazásra jogosító okmányként használt állandó személyazonosító igazolvány esetében a külképviselet a Központi
Hivatalnak továbbítja.

A személyazonosító igazolvány leadása

(1) Le kell adni az állandó személyazonosító igazolványt
a körzetközponti jegyz´ónek, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be.
(2) A jogosultság megsz´únését´ól számított 8 napon belül le kell adni az állandó személyazonosító igazolványt a
lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónek vagy
— külföldi tartózkodás esetén — a külképviseletnek, ha az
arra való jogosultság a 10. §-ban foglaltak szerint megsz´únt. A 10. § b) pontjában foglalt esetben a bevándorolt
a személyazonosító igazolványát a lakóhelye szerint illetékes közigazgatási hivatalnál is leadhatja, amely azt a lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónek küldi meg.
(3) Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az igazolványt kiadó körzetközponti jegyz´ónek, ha
érvényességi ideje lejárt, illet´óleg a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott.
(4) A körzetközponti jegyz´ó a leadott személyazonosító
igazolványt a leadástól számított 30 napon belül megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetésér´ól.
35. §
A katonai szolgálatra bevonult hadköteles az állandó
személyazonosító igazolványát az illetékes hadkiegészít´ó
parancsnokságnak, illet´óleg katonai szervezetnek a bevonulási helyen köteles átadni.

33. §

36. §

(1) A talált személyazonosító igazolványt le kell adni
a) a találás helye szerint illetékes jegyz´ónek, aki azt
— a találásról felvett jegyz´ókönyvvel együtt — haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónek, vagy
b) a találás helye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónek.

A szabadságvesztés büntetését tölt´ó, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt, valamint az
el´ózetes letartóztatásban lév´ó polgár, bevándorolt vagy
menekült jogállású személy az állandó személyazonosító
igazolványát a büntetés-végrehajtási intézetnek, illet´óleg
az el´ózetes letartóztatást foganatosító szervnek köteles
átadni.
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37. §

41. §

Az ´órizetbe vett, illet´óleg elzárást vagy pénzbírságot
helyettesít´ó elzárást letölt´ó polgár, bevándorolt vagy menekült jogállású személy az állandó személyazonosító igazolványát az ´órizetet vagy elzárást foganatosító szervnek
köteles átadni.

A Központi H ivatal, valamint a körzetközponti jegyz´ó technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint az
ellen ´órzési rendszer kialakításával gondoskodik a kezelt
adatokhoz történ ´ó jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy
törlése, illet ´óleg a sérülés vagy a megsemmisülés elleni
védelemr´ól.

38. §
(1) A személyazonosító igazolvány átvételére a
35—37. §-ban feljogosított szervek kötelesek a személyazonosító igazolványt meg´órizni, és azt a rendeletben meghatározott ok megsz´únése esetén a jogosultnak visszaadni.
(2) A személyazonosító igazolványt a katonai szervezet
a katonának, a szabadságelvonással járó büntetéseket és
intézkedéseket foganatosító szerv vezet´óje a fogvatartottnak — állampolgári jogai gyakorlásának id´ótartamára,
illet´óleg a hivatalos ügyei intézéséhez szükséges meghatározott id´óre — visszaadja.

42. §
(1) Az adatfeldolgozást végz´ó szerv számára a Központi
Hivatal határozza meg az adatfeldolgozás tartalmát, az
adatkezelési m´úveleteket, azok végrehajtási sorrendjét,
valamint az adatfeldolgozás során betartandó szervezési és
technikai intézkedéseket.
(2) Az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságos feldolgozásáról, ennek érdekében köteles
megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,
amelyek biztosítják, hogy az adatfeldolgozás során illetéktelenek az adatokhoz ne férhessenek hozzá, megváltoztatásuk, megsemmisülésük, törlésük ne következhessen be.

39. §
Az elhalt személyazonosító igazolványát a gyógyintézet,
vagy az elhalt hozzátartozója a haláleset bejelentésekor
köteles az illetékes anyakönyvvezet´ónek leadni, aki azt —
a haláleset helye és ideje, valamint az anyakönyvi folyószám közlésével — megküldi az elhalt utolsó lakóhelye,
ennek hiányában a haláleset helye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónek.

Tájékoztatás és adatvédelem
40. §
(1) A polgár, a menekült vagy bevándorolt jogállású
személy kérelmére, saját adatairól kivonatot vagy másolatot kell adni. Nem adható tájékoztatás az arra törvényben
felhatalmazott szerv részér´ól elhelyezett jelzés tényér´ól,
tartalmáról és az az alapján tett intézkedésekr´ól, ha azt az
adott szervre vonatkozó törvény kizárja.
(2) A kérelem a polgár lakó- vagy tartózkodási helye
szerinti illetékes települési önkormányzat jegyz´ójénél vagy
körzetközponti jegyz´ónél, illet´óleg a Központi Hivatalnál
terjeszthet´ó el´ó.
(3) A települési önkormányzat jegyz´óje és a körzetközponti jegyz´ó az el´óterjesztett kérelmet a Központi Hivatalnak küldi meg, aki — az (1) bekezdésben meghatározottak szerint — tájékoztatási kötelezettségét teljesíti.

43. §
Az okmányiroda a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával és a személyazonosító igazolvány
visszavonásával kapcsolatos iratokat a határozat joger´óre
emelkedését´ól számított egy évig ´órzi meg, ezt követ´óen
azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

Átmeneti rendelkezések
44. §
Az e rendelet hatálybalépése el´ótt kiadott érvényes
személyazonosító igazolványba a lakcímmegszüntetés kivételével adatváltozás nem jegyezhet´ó be.

45. §
E rendelet hatálybalépésekor érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkez´ó polgár, menekült vagy bevándorolt jogállású személy az állandó személyazonosító igazolvány kiadását a rendeletben meghatározottak szerint —
adatváltozás hiányában is — kérheti
a) 2001. január 1-jét´ól, ha a személyazonosító igazolványának érvényességi ideje 6 év;
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b) 2002. január 1-jét´ól, ha személyazonosító igazolványának érvényességi ideje 15 év;
c) 2003. január 1-jét´ól, ha személyazonosító igazolványának érvényességi ideje határid´ó nélküli.
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hívja fel. A személyes átvétel elmaradása esetén a körzetközponti jegyz´ó 25. § (4) bekezdésében meghatározottak
szerint jár el.

Záró rendelkezések
46. §
49. §
Azt az ideiglenes személyazonosító igazolványt, amelynek érvényessége 1999. december 31-e után jár le, a polgár,
a bevándorolt vagy menekült jogállású személy köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes körzetközponti jegyz´ónek leadni, és ezzel egyidej´úleg — ha személyazonosításra alkalmas más érvényes
okmánnyal nem rendelkezik — az e rendeletben foglaltak
szerint eljárni.

47. §
(1) A rend´órkapitányság (rend´ór-f´ókapitányság) az általa 1999. december 31-ig vezetett helyi személyazonosító
igazolvány nyilvántartást és annak alapiratait zárt archívumként kezeli, abból csak a személyazonosító igazolvány
kiadási és nyilvántartási eljárásban hatósági jogkört gyakorló szervek, valamint a bíróság, az ügyészség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nyomozó hatóságok, valamint a
Belügyminisztérium állampolgársági ügyeket intéz´ó szerve megkeresésére, továbbá az érintett kérelmére adható
tájékoztatás. A zárt archívum iratait a rendelet hatálybalépését követ´ó két év elteltével selejtezni kell.
(2) A rend´ór-kapitányságon (megyei rend´ór-f´ókapitányságon) személyazonosító igazolvánnyal összefügg´ó —
1999. december 31-ig le nem zárt — folyamatban lév´ó
államigazgatási ügyek iratait 2000. január 31-ig köteles
átadni a polgár lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónek. Az áttételr´ól az érintett ügyfeleket tájékoztatni kell.

48. §
(1) A rend´órkapitányság (megyei rend´ór-f´ókapitányság) az átmenetileg bevont állandó személyazonosító
igazolványokat 2000. március 31-ig a fogvatartó szervnek (rend´órségi fogda, büntetés-végrehajtási intézet,
katonai büntetés-végrehajtási intézet, javítóintézet)
küldi meg.
(2) Ha a fogvatartás id´óközben megsz´únt, a személyazonosító igazolványt a polgár lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónek kell megküldeni.
(3) A körzetközponti jegyz´ó — a (2) bekezdésben foglalt esetben — a polgárt az igazolvány személyes átvételére

(1) Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti:
a) a személyi igazolvány kiadásának és nyilvántartásának átmeneti szabályairól szóló 147/1993. (X. 26.) Korm.
rendelet,
b) a személyi azonosító használatával kapcsolatos
kormányrendeletek módosításáról szóló 13/1999. (II. 1.)
Korm. rendelet 36—52. §-a, 60. §-ának (2) bekezdéséb´ól
,,a 36. § (2) bekezdése’’ szövegrész, 61. §-a és 63. §-ának
b) pontja, továbbá a 4. számú melléklet,
c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (1) bekezdésében a ,,— rend´órkapitányság kivételével —’’ szövegrész, az R. 15. §-ának (1) bekezdésében az ,,illet´óleg a személyi igazolványba bejegyzést
teljesít´ó szerv értesítése alapján’’ szövegrész, az R. 18. §-a
(2) bekezdésének c) pontja, továbbá az R . 18. §-ának
(5) bekezdése,
d) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról rendelkez´ó 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utvhr.) 19. §-ának (1) bekezdésében a ,,14 éven aluliak’’ szövegrész.

50. §
A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a vámjogról, a
vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi
C. törvény végrehajtására kiadott 45/1996. (III. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 189. §-a (2) bekezdésének
a) —b) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A tv. 113. §-ának hatálya alá tartozását)
,,a) az (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó magyar állampolgár a személyi azonosítóról és a lakcímr´ól
kiállított hatósági igazolvánnyal és személyazonosító igazolvánnyal, vagy más, a személyazonosságot igazoló okmánnyal, továbbá 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 személyi azonosítóról és a lakcímr´ól szóló hatósági igazolvánnyal, a házastársi együttélés céljából való —
három hónapot meghaladó id´ótartamú — külföldi tartóz-
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kodást az életvitelszer´ú külföldi tartózkodásnak a külföldi
hatóság vagy magyar külképviselet által történ´ó igazolásával;’’
51. §
A Vhr. 189. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A külföldi állampolgár — ha nem tartozik az
(1) bekezdés a) pontjának hatálya alá — a tv. 113. §-ának
hatálya alá tartozását
a) a menekült és a bevándorolt jogállású személy a
részére kiállított a személyi azonosítóról és a lakcímr´ól
szóló hatósági igazolvánnyal, továbbá személyazonosító
igazolvánnyal,
b) a menedékes vagy befogadott e jogállásának okmányszer´ú igazolásával
bizonyíthatja.’’

52. §
Az R. 5. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A Központi Hivatal végzi a külföldön él´ó, magyarországi tartózkodási hellyel nem rendelkez´ó magyar állampolgár személyi azonosítóról és a lakcímr´ól szóló hatósági igazolványa kiadásával, nyilvántartásával és kézbesítésével kapcsolatos feladatokat.’’

53. §
(1) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A jegyz´ó az adatváltozásokat és azok alapiratait —
az anyakönyvvezet´ó által kiállított alapiratok kivételével
— a körzetközponti jegyz´ó útján haladéktalanul, de legkés´óbb 5 munkanapon belül továbbítja a Központi Hivatalhoz.’’
(2) Az R. 9. §-a a következ´ó (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) Ha az adatváltozást a személyazonosító igazolvány
kiadására irányuló eljárásban jelentik be, a kormányrendeletben kijelölt — körzetközponti feladatokat ellátó —
települési (f´óvárosi kerületi) önkormányzat jegyz´óje (a továbbiakban: körzetközponti jegyz´ó) értesíti az adatváltozásról a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely
szerint illetékes települési önkormányzat jegyz´ójét, illet´óleg a Központi Hivatalt.
(4) A körzetközponti jegyz´ó az adatváltozások alapiratait (az anyakönyvvezet´ó által kiállított alapiratok kivételével) haladéktalanul, de legkés´óbb öt munkanapon belül
közvetlenül a központi hivatalhoz küldi meg.’’
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54. §

Az R. 17. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A hatósági igazolványt a Központi Hivatal:)
,,d) az állandó személyazonosító igazolvány egyidej´ú
kiadása esetén, a körzetközponti jegyz´ó útján adja át.’’

55. §
Az R. 18. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A hatósági igazolványt vissza kell vonni és változatlan
személyi azonosítóval új hatósági igazolványt kell kiadni, ha)
,,a) a polgár lakcímadata megváltozott,’’

56. §
Az R. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A lakcímbejelentésr´ól a polgár lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ó a
személyi azonosítóról és a lakcímr´ól szóló hatósági igazolványt kiállítja és kézbesíti a polgár részére.’’

57. §
Az R. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A bejelentkezés teljesítésekor a polgár a személyazonosító igazolványát vagy — amennyiben személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik — más, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát köteles bemutatni és a személyi azonosítóról és a lakcímr´ól szóló hatósági
igazolványát leadni.’’

58. §
Az R. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, házszám, épület, lépcs´óház, szint, ajtó számozásának változása és területátcsatolás miatt költözéssel
nem járó lakcímváltozásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat ilyen megváltozása nem
min´ósül adatváltozásnak, arról — az eredeti bejegyzési
id´ópont változatlanul hagyásával — a lakóhely szerint
illetékes jegyz´ónél el´óterjesztett kérelemre a lakóhely
szerint illetékes körzetközponti jegyz´ó a címváltozásnak megfelel´ó hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a
polgár részére.’’
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59. §

Az R. 39. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,39. § (1) A jegyz´ó — a nyilvántartási és ügykezelési
feladatok teljesítése után — köteles a bejelent´ólapot, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímr´ól szóló leadott
hatósági igazolványt a lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónek megküldeni.
(2) A körzetközponti jegyz´ó a bejelent´ólapot feldolgozza, ezt követ´óen haladéktalanul megküldi a Központi Hivatalhoz.’’

6759

mélyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, a gondnok-,
illet´óleg gyámkirendel´ó határozatot vagy az intézeti gyám
igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
d) a kérelmez´ó el´óz´ó úti okmányát, ha annak visszahagyását kérte.’’

63. §
Az Utvhr. a következ´ó 20/A. §-sal egészül ki:
,,20/A. § A határátlépési engedélyt a körzetközponti
jegyz´ó állítja ki és adja ki a kérelmez´ónek.’’

60. §
Az Utvhr. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A határátlépési engedéllyel összefügg´ó hatósági
ügyben els´ó fokon a kérelmez´ó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, kormányrendeletben kijelölt,
körzetközponti feladatokat ellátó települési (f´óvárosi kerületi) önkormányzat jegyz´óje (a továbbiakban: körzetközponti jegyz´ó) jár el.’’

64. §
Az Utvhr. 23. §-a (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az útlevélhatóság az úti okmányra irányuló kérelmet az okmány kiadásával teljesíti. Az okmányba a családi
és utónevet a személyazonosító igazolványban, ennek hiányában az anyakönyvi kivonatban feltüntetett módon kell
bejegyezni.’’

61. §

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Utvhr. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,e) a határátlépési engedély iránti kérelmet a kérelmez´ó lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyz´ónél,’’

62. §
Az Utvhr. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A kérelmez´ó személyi adatainak és útlevélhez való
jogosultságának ellen´órzéséhez az úti okmány iránti kérelem el´óterjesztésekor be kell mutatni:
a) a kérelmez´ó érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására
alkalmas érvényes hatósági igazolványt — ha azzal rendelkezik —, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímr´ól
szóló hatósági igazolványát;
b) az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal
vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas
érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkez´ó kérelmez´ó születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas
házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön él´ó
kérelmez´ó esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is;
c) kiskorú, valamint a cselekv´óképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmez´ó esetén a — b) pontban foglaltak mellett — a szül´ó (törvényes képvisel´ó) állandó sze-

Melléklet
a 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelethez
Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem
tartalmazza a kérelmez´ó:
Családi és utónevét
(Nevét nemzetiségi nyelven is)
Leánykori családi és utónevét
Születési helyét
Születési idejét
Anyja leánykori családi és utónevét
Állampolgárságát
Nem magyar állampolgársága esetén jogállását
Nemét
Értesítési címét
Fényképét
Saját kez´ú aláírását
A törvényes képvisel´ó saját kez´ú aláírását
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A Kormány
169/1999. (XI. 24.) Korm.
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A fenntartó a személyes gondoskodás körében
tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban:
intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-ben,
e rendeletben és a helyi önkormányzatok rendeletében
foglaltak szerint kell fizetni.’’
(2) Az R. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) A szolgáltatás önköltségét meghaladó mérték´ú térítés is kérhet´ó
a) a külön jogszabály szerint alapfeladatot meghaladó, az
intézmény által szervezett programokért, szolgáltatásokért;
b) az intézményi jogviszonyban nem álló személyek
által igénybe vett egyes intézményi szolgáltatásokért.’’
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4. §

Az R. 9. §-a (6) bekezdésének els´ó mondata helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult
nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény
vezet´ójének legalább két munkanappal a távolmaradást
megel´óz´óen írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása
esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetét´ól számított 3. munkanaptól mentesül.’’

5. §
Az R. 10. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,10. § A népkonyhán történ´ó étkeztetés térítésmentesen vehet´ó igénybe.’’

6. §
Az R. 15. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Amennyiben a nappali ellátást nyújtó intézményben az ellátottról — átmenetileg — a házi segítségnyújtás
keretében gondoskodnak, az ellátás intézményi térítési
díjának, valamint a személyi térítési díjnak a megállapítására a 12—14. § rendelkezései értelemszer´úen irányadók.’’

7. §
Az R. 20. §-a (2) bekezdésének c) pontja ,,a rehabilitációs intézményeknél,’’ szövegrészt követ´óen a ,,lakóotthonoknál’’ szövegrésszel egészül ki.

2. §
Az R. 3. §-a (6) bekezdésének els´ó mondata helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,A rehabilitációs (Szt. 72—74/A. §) és az ápolást-gondozást nyújtó intézményben (Szt. 67—71/B. §), továbbá a
lakóotthonban (Szt. 85/A. §) (a továbbiakban együtt: tartós bentlakásos intézmény), valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben (Szt. 80—84. §) a napi intézményi térítési díj mellett havi intézményi térítési díjat is meg
kell határozni úgy, hogy a havi intézményi térítési díj a napi
intézményi térítési díjnak a harmincszorosa.’’

8. §
Az R. 22. §-át megel´óz´ó alcím helyébe a következ´ó alcím
lép, és az alcím a következ´ó új 23/A. §-sal egészül ki:
,,Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
és átmeneti szállása
23/A. § A hajléktalanok éjjeli menedékhelyén nyújtott
alapszolgáltatások térítésmentesen vehet´ók igénybe.’’

9. §
3. §
Az R. a következ´ó 4/A. §-sal egészül ki:
,,4/A. § Az ellátást igénybe vev´ót az intézményi térítési
díj összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi öszszegér´ól is tájékoztatni kell.’’

Az R. 24. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,24. § A rehabilitációs intézményben elhelyezett esetében a fenntartó a személyi térítési díj 50%-át el´ótakarékossági címen elkülönítetten kezelheti. Az el´ótakarékosság címén befizetett összeget elkülönített betétkönyvben
kell elhelyezni, és ki kell adni, ha az ellátott intézményi
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jogviszonya a sikeres rehabilitáció következtében megsz´únik. Ha az intézményi jogviszony egyéb okból sz´únik meg,
az el´ótakarékosság címén befizetett összeget térítési díjhátralékként kell kezelni.’’
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zetésére is köteles, a fenntartó részben a személyi térítési
díj pótlékból fedezi a lakóotthon karbantartásának, felújításnak költségeit, berendezési tárgyainak cseréjét.’’
14. §

10. §
Az R. 27. §-ának (1) bekezdése a következ´ó mondattal
egészül ki:
,,Amennyiben a gondnok e kötelességének nem tesz
eleget, az intézményvezet´ó err´ól — a szükséges intézkedés
megtétele érdekében — tájékoztatja a gondnokot kirendel´ó gyámhivatalt.’’
11. §
Az R. 28. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,28. § (1) A nem lakóotthoni ellátásban részesül´ó két
hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított
személyi térítési díj 20%-át fizeti.
(2) A nem lakóotthoni ellátásban részesül´ó két hónapot
meghaladó távolléte idejére
a) egészségügyi intézményben történ´ó kezelésének tartalmára a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 50% át fizeti.
(3) A lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 50%-át
fizeti.
(4) Lakhatási költség alatt a f´útés-, áram-, gáz-, víz- és
csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért fizetend´ó díjak
együttes összege értend´ó.
(5) Az (1)—(3) bekezdésben foglalt esetekben az egy
napra jutó térítési díj megállapítása az intézmény vezet´ójének feladata.’’

12. §
Az R. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Nem kell térítési díjat fizetni a sikeres rehabilitáció
érdekében történ´ó, legfeljebb három hónap id´ótartamú
eltávozás esetén, valamint a látás- és mozgássérült fogyatékos személyek intézményében a hivatalos iskolai szünet
alatti távollét idejére.’’

13. §
Az R. a ,,Tartós bentlakásos intézmények’’ alcím alatt a
következ´ó 30/A. §-sal egészül ki:
,,30/A. § A lakóotthoni elhelyezés esetén, ha a megállapodás szerint az ellátott személyi térítési díj pótlék megfi-

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a
szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 13—20. §-a és
3. számú melléklete hatályát veszti.
(3) Az R.
a) 1. §-ának (1)—(2) bekezdéseiben, 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 4. §-ának (5) bekezdésében a ,,Népjóléti Minisztérium’’ szövegrész helyébe a ,,Szociális és
Családügyi Minisztérium’’ szövegrész,
b) 1. §-a (1) bekezdésének második mondatában a ,,nem
állami szerv’’ szövegrész helyébe az ,,egyházi és nem állami
fenntartó (a továbbiakban: nem állami szerv)’’ szövegrész,
c) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a ,,népjóléti
miniszter’’ szövegrész helyébe a ,,szociális és családügyi
miniszter’’ szövegrész,
d) 4. §-ának (3) és (5) bekezdéseiben a ,,Népjóléti Közlöny’’ szövegrész helyébe a ,,Szociális és Munkaügyi Közlöny’’ szövegrész,
e) 16. §-ának (1) bekezdésében és 20. §-ának (1) bekezdésében az ,,az átmeneti és tartós bentlakásos’’ szövegrész
helyébe az ,,a bentlakásos’’ szövegrész ,
f) 18. §-a (1) bekezdésének a)—b) pontjaiban, továbbá
a (2) bekezdésében az ,,Szt. 4. § (1) bekezdésének e) pontjában’’ szövegrész helyébe az ,,Szt 4. § (1) bekezdésének
g) pontjában’’ szövegrész
lép.
(4) Az R.
a) 13. §-ának (2) bekezdésében, 27. §-ának (1) bekezdésében, 29. §-ának (3) bekezdésében, 31. §-ának (5) bekezdésében, 3. számú mellékletében ,,a gondozott’’ szövegrész helyébe ,,az ellátott’’ szövegrész,
b) 26. §-ának (2) bekezdésében a ,,gondozott’’ szó helyébe az ,,ellátott’’ szó,
c) 3. számú mellékletében a ,,gondozottak’’ szó helyébe
az ,,ellátott’’ szó,
d) 4. számú mellékletében a ,,gondozottakat’’ szövegrész helyébe ,, az ellátottakat’’ szövegrész
lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelethez
,,1. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez
Gondozási napló a házi segítségnyújtásban részesül´ókr´ól
Sorszám

Dátum

Név

Ellátott otthonában
végzett gondozási
tevékenység leírása

Gondozásra fordított id´ó
óra/perct´ól óra/percig

Ellátott aláírása

Ellátott érdekében végzett
egyéb tevékenység leírása

Egyéb tevékenységre
fordított id´ó

MAGYAR KÖZLÖNY

Havi zárás:
1. Ellátottak száma a hó folyamán: .........................................................................................................................................................................................................................

3. Gondozásra fordított id´ó félórára kerekítve: .......................................................................................................................................................................................................
........................................................................
a gondozó aláírása

........................................................................
a szolgálat vezet´ójének aláírása”

1999/105. szám

2. Gondozási látogatások száma: ...........................................................................................................................................................................................................................
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
42/1999. (XI. 24.) BM
rendelete
a közterület-felügyel´ói vizsga követelményrendszerének
részletes szabályairól
A közterület-felügyeletr´ól szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 29. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
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3. §

(1) A vizsgára való felkészítést a közterület-felügyelet
[Kftv. 1. § (2) és (3) bek.] biztosítja, valamint — a rendelet
hatálybalépésekor közterület-felügyel´óként dolgozók esetében — viseli az esetleges konzultáció, a 4. § (1) bekezdés
szerinti bizonyítvány, valamint az els´ó vizsga letételének a
költségeit. A közterület-felügyelet az 1. § (1) bekezdésében foglalt személyek esetében a költségeket átvállalhatja.
(2) Igény esetén a megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatalvezet´ó szakmai konzultációs lehet´óséget biztosít. A
konzultáció díja óránként és személyenként a mindenkori
illetményalap 10%-a.

4. §
1. §
(1) Aki közterület-felügyel´ói munkakörben kíván dolgozni, a Kftv. 2. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgát (a továbbiakban: vizsga) a kinevezése el´ótt köteles letenni.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor közterület-felügyel´óként dolgozó a vizsgát 2000. március 31-ig teheti le.

2. §
(1) A vizsgát a megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatalvezet´ó által felkért vizsgabizottság el´ótt kell letenni. A
vizsgabizottság egyik tagja a megyei (f´óvárosi) rend´órf´ókapitány által delegált személy. A vizsgabizottság 3 f´ób´ól áll.
(2) Vizsgára jelentkezni a 3. számú melléklet szerinti
jelentkezési lapon lehet. A jelentkezési lapot a kiválasztott
vizsgaid´ószak el´ótt legalább 15 nappal kell a megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatalvezet´óhöz benyújtani. Az elkésve benyújtott jelentkezést a soron következ´ó vizsgaid´ószakra beadott jelentkezésnek kell tekinteni, azonban a
hivatalvezet´ó indokolt esetben — különösen az (5) bekezdésben foglaltak esetében — a meghatározott határid´ót´ól
eltekinthet.
(3) A vizsga napját — a jelentkez´ók számának figyelembevételével — a megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatalvezet´ó állapítja meg. Jelentkez´ó esetében vizsgát legalább
minden év március, június, szeptember és november hónapban kell szervezni.
(4) A megyei (f´óvárosi) hivatalvezet´ó a jelentkezést
nyilvántartásba veszi és tájékoztatja a jelöltet — legalább
10 nappal korábban — a vizsga id´ópontjáról, helyér´ól és a
vizsgatételekr´ól.
(5) E rendelet hatálybalépésekor közterület-felügyel´óként dolgozó számára legalább két vizsgalehet´óséget kell
biztosítani 2000. március 31-ig.

(1) Az eredményes vizsga letételér´ól a vizsgabizottság a
vizsgázó részére bizonyítványt ad. A bizonyítvány mintáját
az 1. számú melléklet, a vizsgáztatási követelményrendszert
a 2. számú melléklet, a vizsgára való jelentkezési lap mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az a vizsgázó, akinek felkészültségét a vizsgabizottság nem tartja megfelel´ónek, a vizsgát megismételheti.
(3) A vizsgabizottság által kiállított bizonyítványokról a
megyei (f´óvárosi) hivatalvezet´ó nyilvántartást vezet. A
nyilvántartáshoz csatolni kell a bizonyítvány fénymásolatát. A hivatalvezet´ó a nyilvántartás alapján jogosult hivatalos másodlatot kiállítani a bizonyítványról.

5. §
(1) A bizonyítvány díját magában foglaló vizsgadíj —
ideértve a megismételt vizsga díját is — a mindenkori
illetményalap 10%-a, vizsgánként.
(2) A vizsgadíjat és az esetleges konzultációs díjat a
megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatal részére kell befizetni. A vizsgaszervez´ó a befizetett díjat a konzultáció és a
vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos
költségek fedezésére fordítja.
(3) A vizsgadíj befizetésének igazolását a jelentkezési
laphoz kell csatolni.

6. §
A rendelet vizsga-el´ókészítésre vonatkozó rendelkezései a kihirdetést követ´ó 8. napon, egyéb rendelkezései
2000. január 1. napján lépnek hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. számú melléklet
a 42/1999. (XI. 24.) BM rendelethez

Nyilvántartási szám:
BIZONYÍTVÁNY
Név: ..........................................................................................
Születési hely, id´ó: ..................................................................
................................................... vizsgáztató bizottság el´ótt a
közterület-felügyeletr´ól szóló 1999. évi LXIII. törvény 2. §
(3) bekezdésében el´óírt közterület-felügyel´ói vizsgát
........................................... min´ósítéssel
letette.
Kelt ..........................., ........... év ......................... hó .......... nap
P. H.
..........................................
vizsgáztató bizottság
tagja

..........................................
vizsgáztató bizottság
tagja

..........................................
vizsgáztató bizottság
elnöke

2. számú melléklet
a 42/1999. (XI. 24.) BM rendelethez
1. Vizsgáztatási követelményrendszer
A vizsga szóbeli.
A vizsgakövetelmény: a 3. pontban felsorolt jogszabályok hatályos állapotának, valamint a szóbeli vizsgakérdéseknek legalább elégséges min´ósítés´ú ismerete.
A vizsgabizottság a vizsgát (1) elégtelen, (2) elégséges,
(3) közepes, (4) jó, (5) jeles érdemjeggyel min´ósíti.
A vizsgán a vizsgázó egy tételt húz. A tételsort a vizsgaszervez´ó állítja össze.
Felkészülésre legalább 25 percet kell biztosítani.
A vizsgabizottság a tételhez nem tartozó kérdéseket is
feltehet.
A vizsgázót olyan id´ótartamban kell feleltetni, hogy
fogalmazási és beszédkészsége, szakmai felkészültsége
megítélhet´ó legyen.

2. A vizsga f´óbb témakörei
A közterület-felügyelet jogállása, szervezete, feladatai.
A közterület-felügyel´ó köztisztvisel´ói jogállására vonatkozó alapvet´ó szabályok.
A közterület-felügyel´ó általános feladatai, hatósági jogköre, közrem´úköd´ói feladatkörei.
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A felügyel´ói intézkedések általános szabályai.
A felügyel´ói intézkedések.
A felügyel´ói intézkedésekre vonatkozó eljárási szabályok általában (Áe., Szabs., helyi önkormányzati rendeletek a felügyel´ói intézkedésekr´ól — kerékbilincs, szolgálati
kutya alkalmazása stb. —, vagyonvédelem).
A közterület-felügyel´ói feladatok végrehajtásának eszközei.
Adatkezelési szabályok.
A szabálysértési törvény a felügyel´ói eljárásban.
A közterület-felügyel´ó feladatkörébe tartozó egyes szabálysértések (tv., Korm. r.).
A hatósági ellen´órzés általános szabályai.
Jogorvoslat, panasz, rend´órségi vizsgálat általános szabályai a felügyel´ói eljárásban.
Mentességi szabályok (diplomáciai és törvényben megállapított mentességek), eljárás a mentességet élvez´ó személyek esetében.
A felügyel´ók egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményei.
A felügyel´ó helyszíni bírságolási jogköre.
A helyszíni bírságolás eljárási szabályai.
A felügyel´ói intézkedések végrehajtási szabályai.
A testi er´ó, a könnygázszóró palack és a szolgálati kutya
alkalmazásának, rendszeresítésének szabályai.
A felügyel´ói egyenruhára, jelvényre, szolgálati igazolványra vonatkozó szabályok.
A közterület-felügyel´ói vizsgára vonatkozó szabályok.

3. A vizsgához szükséges fontosabb jogszabályok
jegyzéke
1999. évi LXIII. tv. a közterület-felügyeletr´ól
1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
(54—56., 58., 61—62., 64., 68., 70/A., 70/K. §)
1957. évi IV. tv. az államigazgatási eljárás általános
szabályairól (VI. fejezet, hatósági ellen´órzés)
1968. évi I. tv. a szabálysértésekr´ól (5—15., 21., 27—28.,
29—41., 83—86., 98. §)
1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekr´ól
17/1968. (IV. 14.) Korm. rend. az egyes szabálysértésekr´ól (5., 7., 13., 14., 15., 15/A., 20., 23., 25., 40., 51/B., 62., 71.,
118/B., 137., 140., 142., 142/A. §)1
1992. évi XXIII. tv. a köztisztvisel´ók jogállásáról
1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelmér´ól (1—5.,
8., 11—17. §)
1994. évi XXXIV. tv. a Rend´órségr´ól (2—3., 8—10. §)
A belügyminiszter rendelete a helyszíni bírságolási eljárásról

1
Az egyes szabálysértésekr´ól szóló (még közzé nem tett) kormányrendelet várhatóan 2000. március 1-jén lép hatályba. A kihirdetést követ´óen az új szabályokból kell vizsgázni.
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A belügyminiszter rendelete a közterület-felügyel´ói intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeir´ól
A belügyminiszter rendelete a közterület-felügyel´ó
egyenruha ellátásáról, a felügyel´ói jelvényr´ól és szolgálati
igazolványról és ezek központi nyilvántartásáról
A belügyminiszter rendelete a közterület-felügyel´ói
vizsga követelményrendszerének részletes szabályairól
Az egészségügyi és a belügyminiszter együttes rendelete
a felügyel´ók egészségi és fizikai alkalmassági követelményeir´ól
1997. évi CIII. tv. a jövedéki adóról… (6. §)
1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról… (45. §)
1978. évi IV. tv. — Btk. (29., 137. §)
1/1986. (III. 21.) ÉVM—EüM együttes rend. a köztisztasággal kapcsolatos rendelkezésekr´ól (17. §)
1988. évi I. tv. a közúti közlekedésr´ól (32—38., 42—43. §)
30/1988. (IV. 21.) MT rend. a közúti közlekedésr´ól szóló
törvény végrehajtásáról (27—28., 31—36. §)
1977. évi 22. tvr. — Nemzetközileg védett személyek
(Egyezmény, 1. Cikk)
1990. évi LV. tv. 2—5. § — az országgy´úlési képvisel´ók
mentelmi jogáról
1993. évi LIX. tv. 11—14. § — az országgy´úlési biztos
mentelmi joga
1989. évi XXXVIII. 9. § — az Állami Számvev´ószék
tisztségvisel´óinek mentelmi joga
1997. évi LXVI. tv. 5. § — a hivatásos bíró mentelmi joga
1972. évi V. tv. 23. § — az ügyész, az ügyészségi titkár,
fogalmazó, nyomozó mentelmi joga

3. számú melléklet
a 42/1999. (XI. 24.) BM rendelethez
JELENTKEZÉSI LAP
közterület-felügyel´ói vizsgára
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A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
100/1999. (XI. 24.) FVM
rendelete
a takarmánykukorica-szükséglet megvásárlásának
támogatásáról
Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (3) bekezdésének c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel és a
pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) E rendelet alapján takarmányszükségletük részleges biztosításának el´ósegítése érdekében az állattartók, a
takarmánygyártók és az állattenyésztést integráló szervezetek a takarmánykukorica-szükséglet megvásárlásához
az R. 2. §-ának (8) bekezdésében el´óírt feltételeknek megfelel´óen igénybe vett hitel után a hitelszerz´ódés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamatra vonatkozva százszázalékos kamattámogatást, a megvásárolt takarmány tárolásához tizenöt forint/tonna/hét tárolási támogatást vehetnek igénybe.
(2) A támogatás pályázat alapján vehet´ó igénybe, melynek részletes feltételeit e rendelet melléklete tartalmazza.
(3) A támogatást a 10032000-01905630 számú APEH
Piacrajutást el´ósegít´ó támogatások folyósítási számláról
kell teljesíteni.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit azon, 1999. október 1-jét követ´óen megkötött
hitelszerz´ódések vonatkozásában is alkalmazni kell, amelyek
az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

Vizsgára jelentkez´ó neve: ........................................................

Dr. Szabadi Béla s. k.,

Születési hely, id´ó: ....................................................................

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

Anyjaneve:................................................................................
Lakcíme:
....................................................................................
Vizsgaid´ószak (március, június, szeptember, november)
megjelölése:
............... év ....................................... hó
Kelt ..........................., ........... év ......................... hó .......... nap
..........................................
vizsgára jelentkez´ó

Melléklet
a 100/1999. (XI. 24.) FVM rendelethez
Pályázati felhívás a takarmánykukorica-szükséglet
megvásárlásának támogatására
A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a
takarmánykukorica-szükséglet megvásárlásának támogatásáról szóló 100/1999. (XI. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a alapján pályázatot hirdet az állat-
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tartók, a takarmánygyártók és az állattenyésztést integráló
szervezetek takarmányszükségletének részleges biztosítását el´ósegít´ó támogatás igénylésére.
1. A pályázat célja
A takarmányszükséglet megvásárlásának ösztönzése a
takarmánykukorica betakarítást követ´ó kínálati piaci körülmények között.
2. A pályázat benyújtására jogosultak:
a) állattenyésztést (TEÁOR A 01.20),
b) vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.30),
c) halászati tevékenységen belül tógazdasági tevékenységet (TEÁOR B 05.01),
d) takarmánygyártás tevékenységet (TEÁOR DA 15.7)
végz´ók, valamint
e) azok a felsorolt TEÁOR számú tevékenységekben
m´úköd´ó integrátorok, melyek az agrárgazdasági célok
1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.)
FVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.
Integrátor támogatása esetén a takarmánykukoricaszükséglet mennyisége kizárólag az általa integrált állatlétszámra vonatkozhat. A pályázathoz — a 7. I. pontban
foglaltakon túl — mellékelni kell az integrátori szerz´ódés
másolatát.
Támogatásban részesül´ó integrátor esetén az általa integrált termel´ó saját jogon a rendelet alapján támogatásra
nem jogosult.
Támogatásra csak terméktanácsi tagok jogosultak. Az
állattartók és integrátorok esetében az érintett állatfaj
szerinti terméktanácsi tagságot, vegyes gazdálkodást folytatók és takarmánygyártók esetében pedig az Országos
Gabona Terméktanácsi tagságot (a továbbiakban: OGTT)
kell igazolni.
3. Általános feltételek (tartalmi és formai követelmények)
A pályázóknak legalább 6 havi, maximum 12 havi takarmányszükségletük pénzintézett´ól felvett legfeljebb egyéves lejáratú hitel segítségével, kizárólag kukoricatermel´ót´ól vagy integrátortól történ´ó megvásárlását kell igazolniuk ahhoz, hogy a támogatást igénybe vehessék.
A takarmánykukorica-szükséglet fogalma
I. állattartók és integrátorok esetében: az állati termék
(beleértve a tenyészállatot is) el´óállításához felhasználásra kerül´ó gabonafélék együttes mennyiségének legfeljebb
50%-a lehet takarmánykukorica. (Kivétel a hízott máj
el´óállítására felhasznált töm´ókukorica, mely a 4. számú
függelék 3. pontjában meghatározott teljes mennyiségében felhasználható.) Az összes kimutatott takarmányszükséglet nem lehet több, mint az el´óállított él´ósúly elérésé-
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hez a 4. számú függelékben megadott adatok alapján számítható mennyiség;
II. takarmánygyártóknál: a takarmánykukorica-szükséglet a 12 hónap alatt értékesítésre kerül´ó tápok maximum
50%-ában határozható meg.
A számított éves takarmányszükségletet csökkenteni
kell a készlettel és a saját termésb´ól takarmányozásra felhasznált mennyiséggel. Az így fennmaradó szükséglet minimum 50%-ának megvásárlásához igényelhet´ó kamattámogatás.
A takarmányszükséglet megállapítása esetében kukoricánál az 1999. október 1-jét´ól 2000. szeptember 30-ig terjed´ó id´ószakot kell figyelembe venni.
A takarmányszükséglet megvásárlása a támogatás elnyerése szempontjából az alábbi id´óponthoz kötött:
takarmánykukorica: 1999. december 31-ig.
4. A pályázat benyújtásának határideje
1999. december 31-ig összesen két alkalommal nyújtható be a pályázat úgy, hogy az els´ó alkalommal eleget kell
tenni a pályázati kiírás mennyiségre vonatkozó minimumfeltételeknek.
5. Pályázat benyújtásának helye
A pályázatokat a területileg illetékes megyei (f´óvárosi)
földm´úvelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.
6. Támogatás rendje, módja és mértéke
Vissza nem térítend´ó kamat- és tárolási támogatás:
a) Kamattámogatás vehet´ó igénybe a pályázat alapján
megvásárolt takarmánykukoricára felvett olyan hitelhez,
amely megfelel az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdésében el´óírt feltételeknek. Mértéke: a hitelszerz´ódés megkötésekor érvényes jegybanki
alapkamat 100%-a. A kamattámogatás mértékének a kiszámítását a 3. számú függelék tartalmazza. A kamattámogatás a hitel futamidejének id´ótartama alatt negyedévente
vehet´ó igénybe a banki igazolás rendelkezésre állását követ´ó hó 20. napjától.
b) Tárolási támogatás vehet´ó igénybe a megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal által igazolt tárolási id´óre
15 Ft/tonna/hét mértékben.
7. A pályázat elbírálásának rendje
I. A pályázóknak be kell nyújtani:
a) az 1. számú függelék szerinti Adatközl´ó-igényl´ólapot,
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b) a takarmánykukorica-szükséglet kimutatását (2. számú függelék),
c) a takarmánykukorica-szükséglet vásárlására vonatkozó banki hitelszerz´ódés vagy ígérvény másolatát,
d) a terméktanácsi tagság igazolását.
II. A pályázatokat a megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi
hivatal 15 napon belül a benyújtott dokumentumok alapján elbírálja. Döntésér´ól a hivatal az 1. számú függelék
záradékolt példányának visszaküldésével értesíti a pályázót.
8. A kamat- és tárolási támogatás igénylésének módja
Az igényl´ó
a) az 1. számú függelék záradékolt példányának az
igénylés id´ópontjáig felvett hitel bank által igazoltan befizetett kamatairól szóló elismervényének,
b) az átlagos tárolási id´ót, mennyiséget és az így kiszámolt összes tárolási támogatást tartalmazó dokumentumának benyújtásával fordulhat a területileg illetékes Adóés Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal illetékes igazgatóságához
(a továbbiakban: adóhatóság).
Az igényelt támogatás futamideje nem lehet több, mint
az 1. számú függelékben meghatározott id´ó.
9. A kamattámogatás kiegészít´ó feltétele
Az integrátor és a takarmánygyártó azzal a feltétellel
veheti igénybe a kamat- és tárolási támogatást, ha a pályázat keretében felvásárolt kukorica beszerzési árát a futamid´ó alatt legfeljebb nettó — támogatással csökkentett —
kamat- és tárolási költséggel növeli, és így adja tovább az
állattartónak, illetve dolgozza be a takarmányba.
10. Amennyiben a pályázó állattartó, vegyes gazdálkodási tevékenysége mellett takarmánygyártó is (tehát eladásra gyárt tápot), akkor tevékenységenként külön pályázatot kell benyújtania.
11. A támogatás felhasználásának ellen´órzése
A pályázatban foglaltak szakmai teljesítését a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a terméktanácsok, valamint a megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatalok bevonásával ellen´órzi. Az ellen´órzés kiterjed arra,
hogy a támogatott takarmánykukorica-mennyiség megfelel-e a pályázati feltételeknek, a vásárlásra az el´óírt határid´ón belül került-e sor. Amennyiben a pályázó a rendeletben meghatározott feltételeket nem teljesíti, úgy a támogatás igénybevétele jogtalan igénybevételnek min´ósül.
12. A pályázatok ügyében részletes felvilágosítást adnak a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrárrendtartási Hivatal és a megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal munkatársai.
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1. számú függelék

Adatközl´ó-igényl´ólap
takarmánykukorica-szükséglet megvásárlásának
támogatására
1. Azonosító adatok
Név: ......................................................................................
Lakcím: ................................................................................
Telephely: ............................................................................
Adószám/adóazonosító jel: ...............................................
Bankszámla pénzforgalmi jelz´ószáma: ............................
Terméktanácsi tagság: ........................................................
2. Alulírott bejelentem, hogy a pályázati feltételeket tudomásul veszem, a pályázatban mint
állattartó, integrátor, takarmánygyártó
veszek részt (a folytatott tevékenység aláhúzandó), és a
2. számú függelékben kimutatott takarmányszükségletemet hitel igénybevételével vásárolom meg.
Az igénybe vett hitel összege: ................................... M Ft
A hitel futamideje: ....................................................... nap
Tárolás tervezett futamideje: ...................................... hét
Dátum:....................................................
.......................................................
igényl´ó cégszer´ú aláírása

Záradék:
Hivatal ügyiratszáma: ..............................................................
Az igényl´ó által benyújtott dokumentumok alapján a támogatási pályázatot a fenti adattartalommal elfogadom/elutasítom ....................................... hiánya, illetve következ´ó indokok alapján:
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
Dátum:....................................................
.........................................................
földm´úvelésügyi hivatal vezet´óje
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2. számú függelék
Támogatott takarmánykukorica-szükséglet kimutatása (tonna)

Állatfaj

Éves szemes takarmányszükséglet

Készlet

Saját termelésb´ól felhasznált takarmány

kukorica

kukorica

kukorica

Támogatással vásárolt takarmány
mennyiség

hitel (M Ft)

Baromfi
Sertés
Szarvasmarha
Juh
Egyéb
A takarmánygyártóknál a számított takarmánykukorica-szükséglet nem lehet több, mint a 12 hónap alatt értékesítésre
kerül´ó táp mennyiségének 50%-a.
Az állattartóknál és az integrátoroknál a számított takarmánykukorica-szükséglet nem lehet több, mint az éves
gabonafelhasználás 50%-a.
A támogatással vásárolt takarmánykukorica nem lehet kevesebb, mint az éves szükséglet (készlettel és saját terméssel
csökkentve) 50%-a.
...................................................,1999........................................................ hó ........ nap
................................................................
igényl´ó
...................................................,1999........................................................ hó ........ nap
................................................................
földm´úvelésügyi hivatal vezet´óje

3. számú függelék
A kamattámogatás mértékének
meghatározása
Alapadatok

A számítás menete
1. A kamattámogatás szempontjából figyelembe veend´ó
éves kamatköltség meghatározása =
hitel összege× jegybanki alapkamat %
100

1. A hitel (kölcsön) összege és futamideje: .......................... 2. Ebb´ól a futamid´óre jutó kamatköltség =
...............................................................................................
éves kamatköltség× futamid´ó napokban
...............................................................................................
365
2. A hitel-(kölcsön-)szerz´ódés megkötésének id´ópontja:
............................................................................................... 3. Az igényelhet´ó támogatás összesen =
...............................................................................................
a futamid´óre jutó kamatköltség
3. A hitel-(kölcsön-)szerz´ódés megkötésének id´ópontjában érvényes jegybanki alapkamat mértéke (a támogatás szempontjából figyelembe vehet´ó kamat a továbbiakban: jegybanki alapkamat): ........................................
4. A kamattámogatás mértéke: 100%

4. A 2. pontban számított 1/4 évre jutó kötelezettség =
futamid´óre számított kamatköltség× 90 nap
futamid´ó napokban
5. A számítás eredményeként kapott kamattámogatást
100 Ft-ra kerekítve kell igényelni.
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4. számú függelék

1 kg testtömeg-gyarapodáshoz (hús, tej, tojás stb.)
maximálisan felhasználható gabonamennyiség
1. Baromfihús-termelés:
Broiler (pecsenye csirke)
Gigant pulyka
Pecsenye- és más húskacsa
Pecsenye- és más húsliba

1,8
2,5
2,5
3,5

kg/testtömeg
kg/testtömeg
kg/testtömeg
kg/testtömeg

kg
kg
kg
kg
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ban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A támogatás az (1) bekezdés szerint kiállított igazolás alapján az adóhatóságtól 1999. december 10-ig igényelhet´ó.’’
(2) Az R. 3. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) Az e rendelet szerinti támogatást az a termel´ó is
igénybe veheti, aki lejárt köztartozásokkal — adó-, vám-,
egyészség-, nyugdíjbiztosítási járulék — rendelkezik. Az
így igényelt támogatás nem min´ósül jogosulatlan támogatásnak.’’

2. Tojástermelés:
Tojótyúk

125 kg/1000 db tojás

3. Hízott máj el´óállítása:
Kacsa töm´ókukorica
Liba töm´ókukorica

12 kg/beállított db
20 kg/beállított db

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit 1999. június 16. napjától kell alkalmazni.
Dr. Szabadi Béla s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

4. Törzsállományok tartása:
Tyúk
Pulyka
Kacsa
Liba
Sertés
Juh és egyéb állat
Tejtermelés

4 kg/db/hó
7 kg/db/hó
4 kg/db/hó
6 kg/db/hó
3,5 kg/testtömeg kg
3,0 kg/testtömeg kg
0,4 kg/liter tej

Megjegyzés:
A 2. számú függelékben állatfajonként az összesített
adatokat kell szerepeltetni (ellen´órzéskor a részadatok
megkövetelhet´ók).

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
101/1999. (XI. 24.) FVM
rendelete
az 1999. évi ár- és belvizek által okozott mez´ógazdasági
károk enyhítéséhez rendkívüli támogatás nyújtásáról
szóló 55/1999. (VI. 16.) FVM rendelet módosításáról
Az agrárgazdaság fejlesztésér´ól szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az 1999. évi ár- és belvizek által okozott mez´ógazdasági károk enyhítéséhez rendkívüli támogatás nyújtásáról szóló 55/1999. (VI. 16.) FVM rendelet (a továbbiak-

A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter,
valamint a belügyminiszter
37/1999. (XI. 24.) KHVM—BM
együttes rendelete
a közúti járm´úvek forgalomba helyezésével
és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos egyes
díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes
rendelet módosításáról
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében és a közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi
I. törvény 46/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel és a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendeljük el:
1. §
A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló
11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A rendelet 1. számú melléklete I. Fejezetének 1. és
2. pontjában megállapított díjakat az illetékes megyei (budapesti) rend´ór-f´ókapitányság, illet´óleg az Országos
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Rend´ór-f´ókapitányság 2. számú mellékletben meghatározott kincstári el´óirányzat-felhasználási bankszámlára, a II.
és III. Fejezetében meghatározott hatósági díjakat az ügyben eljáró közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett — 3. számú mellékletben felsorolt — el´óirányzatfelhasználási keretszámlájára kell az eljárások megkezdése el´ótt igazoltan befizetni.’’

2. §
Az R. 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint
módosul.
3. §
(1) Ez a rendelet — a (3) bekezdésben foglalt kivétellel
— 2000. január 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg hatályát
veszti az R. 2. számú mellékletének 1. pontja.
(2) Az R.-t módosító 27/1999. (IX. 17.) KHVM—BM
együttes rendelet 3. §-a (1) bekezdésének második fordulata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,egyidej´úleg hatályát veszti az R. 1. számú mellékletéb´ól az (SZJ 151) tételszám.’’
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2. A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével, rendszámtáblával történ´ó ellátásával
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak:
a) külföldr´ól származó és belföldön forgalomba helyezend´ó használt járm´úvek
megszerzése jogszer´úségének, a járm´úvek adatainak ellen´órzése
b) a forgalomból kivonás elrendelése esetén a járm´ú ismételt forgalomba helyezése
c) lassú járm´ú és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása
d) érvényesít´ó címke kiadása, pótlása
e) járm´ú-kísér´ólap kiadása
f) állandó rendszámtáblától eltér´ó egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadása
g) állandó rendszámtáblától eltér´ó egyedileg el´óállított rendszámtábla kiadása
h) kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges ,,Indítási Napló’’ kiadásának díja
i) a próbarendszámhoz tartozó ideiglenes
forgalmi engedély kiadásának eljárási
díja

6 000

6 000
2 200
250
600
34 600
68 700
1 150

13 800’’

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezést 1999. szeptember 25. napjától kell alkalmazni.

(2) Az R. 1. számú melléklete II. Fejezetének 15. pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

(4) E rendeletben meghatározott díjakat a hatálybalépést követ´óen indult hatósági eljárásoknál kell alkalmazni.

,,15. Érvényesít´ó címke kiadása, pótlása

Katona Kálmán s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter

belügyminiszter

250’’

A pénzügyminiszter
25/1999. (XI. 24.) PM
rendelete

Melléklet
a 37/1999. (XI. 24.) KHVM—BM együttes rendelethez
[1. számú melléklet
a 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelethez]
(1) Az R. 1. számú mellékletének I. Fejezete helyébe a
következ´ó I. Fejezet lép:

a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól
szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról
A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény (a továbbiakban: vámtörvény) 212. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

,,I. Fejezet
1. §
A rend´órhatóság közúti közlekedési igazgatási
tevékenységének hatósági díjai
Ft
1. Közúti járm´úvek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos rend´órhatósági eljárásért fizetend´ó igazgatási szolgáltatási díjak:
a) tanfolyammentes vizsga engedélyezése
b) a külföldi vezet´ói engedély cseréje

2 500
2 500

(1) A vámtörvény részletes szabályairól szóló 10/1996.
(III. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 1. pontjában ,,Vámhivatal Mohács’’ illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása ,,Beremend’’ és ,,Udvar’’ szövegrésszel egészül ki.
(2) Az R. 1. számú mellékletének 2. pontjában ,,Vámhivatal Kecskemét’’ illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása ,,Tiszaug’’ szövegrésszel egészül ki.
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(3) Az R. 1. számú mellékletének 4. pontjában a ,,Vámhivatal Orosháza’’ illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása ,,Battonya’’ szövegrésszel egészül ki.
(4) Az R. 1. számú mellékletének 7. pontjában a ,,Vámhivatal Gy´ór’’ illetékességi területéhez tartozó települések
felsorolása ,,Bakonypéterd’’ és ,,Lázi’’ szövegrésszel egészül ki.
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c) az R . 1. számú mellékletének 9. pontjából a következ´ó szövegrész:
(Buda Környéki Vámhivatal)
,,Szárliget’’
Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter

(5) Az R. 1. számú mellékletének 7. pontjában a ,,Vámhivatal Tatabánya’’ illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása ,,Szárliget’’ szövegrésszel egészül ki.
(6) Az R. 1. számú mellékletének 8. pontjában a ,,Vámhivatal Mátészalka’’ illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása ,,Tiszabecs’’ szövegrésszel egészül ki.

2. §
Az R. 3. számú melléklete II. Részének 5.2. alpontja a
következ´ók szerint módosul:
1. (2. rovat: Feladó/Export´ór)
,,A feladó/export ´ór nevét és címét kell feljegyezni.
A Nr. jel után az adóigazgatási vagy egyéb jelz´ószámot
kell beírni.’’
2. (11. rovat: Szerz´ód´ó/Gyártó ország)
,,Az els´ó alrovatba annak az országnak a kódját kell
feltüntetni, amelynek területén a szerz´ód´ó fél székhelye
van. A ,,HU’’ kód csak abban az esetben írható e rovatba,
ha a szerz´ód´ó fél székhelye magyarországi vámszabadterület vagy tranzitterület és az EV 49. számú rovata ennek
megfelel´óen van kitöltve, illetve, ha az EV 33. számú rovatában a 27 09 00 90 00 vagy a 27 11 21 00 00 vámtarifaszám szerepel, és az ezen vámtarifaszámok alá tartozó áruk
cs´óvezetéken, kizárólag belföldi forgalom számára történ´ó
vámkezelés céljából érkeznek az országba.’’

3. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azzal,
hogy a 2. §-ban foglaltakat a folyamatban lév´ó ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti:
a) az R . 1. számú mellékletének 2. pontjából a következ´ó szövegrész:
(Vámhivatal Szolnok)
,,Tiszaug’’
b) az R . 1. számú mellékletének 7. pontjából a következ´ó szövegrész:
(Vámhivatal Pápa)
,,Bakonypéterd’’
,,Lázi’’

A pénzügyminiszter
26/1999. (XI. 24.) PM
rendelete
a Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló 4/1996. (I. 24.) PM rendelet
módosításáról
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény 27. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az adatvédelmi biztos véleményére
figyelemmel — a 4/1996. (I. 24.) PM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következ´ók szerint módosítom:
1. §
Az R. 1. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § A rendelet hatálya kiterjed
a Pénzügyminisztérium hivatali szervezetére,
az Állami Biztosításfelügyeletre,
az Állami Pénztárfelügyeletre,
a Szerencsejáték Felügyeletre,
az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal B´únügyi Igazgatósága kivételével az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatalra,
a Magyar Államkincstárra — ideértve az Államadósság
Kezel´ó Központot, a Támogatásokat és Járadékokat Kezel´ó Szervezetet, a Központi Pénzügyi Szerz´ódésköt´ó Egységet —,
a PM Üzemeltetési Igazgatóságára.’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése utáni 8. napon lép hatályba,
és ezzel egyidej´úleg az R. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet
a 26/1999. (XI. 24.) PM rendelethez
,,Melléklet
a 4/1996. (I. 24.) PM rendelethez’’
Szolgálati titokköri jegyzék

1. A költségvetés tervezésével kapcsolatos olyan adat,
amely nem min´ósül államtitoknak, de nyilvánosságra kerülése veszélyeztetheti a tervez´ómunka eredményességét.
Min´ósítés érvényességi ideje: a tervezési folyamat lezártát
követ´óen legfeljebb 5 év.
2. Minden olyan a minisztériumban készül´ó jogszabálytervezet, amely nem tartozik az államtitokkörbe, de nyilvánosságra kerülése veszélyeztetheti az ország gazdasági
érdekeit.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 5 év.
3. A bizalmas tartalmú nemzetközi pénzügyi egyezmények, illetve az ezzel kapcsolatos dokumentumok, tárgyalási irányelv, levelezés, amennyiben nem min´ósül államtitoknak. A külföldi és nemzetközi szervezetek által szolgálati titokként átadott adat.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
4. A nemzetközi pénzügyi gazdasági szervezetekkel kapcsolatban kialakított tárgyalási stratégia.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 5 év.
5. Más államok vagy külföldi szervezetek részére nyújtott pénzügyi segítség adatai, amennyiben azok nyilvánosságra hozatala kedvez´ótlenül hatna egyéb nemzetközi kapcsolatainkra.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 10 év.
6. Minden olyan támogatási rendszerrel összefügg´ó
pénzügyi szabályozás, amely nem nyilvános támogatással
vagy hazai pályázónak biztosított versenyel´ónnyel kapcsolatos. A nagy külföldi befektet´ónek biztosított különleges
elbánás, kedvezmények adatai.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 10 év.
7. A gazdasági szerkezet átalakításával kapcsolatos elgondolás, az ezzel kapcsolatos el´óterjesztés, a komparatív
el´ónyök kiaknázására vonatkozó elgondolás, amennyiben
nem min´ósül államtitoknak.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 5 év.
8. A minisztériumon belüli, illetve a kormányzati elektronikus adattovábbítási rendszer személyi hozzáférési
kódja, a hozzáférés szabályozása.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 2 év.
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9. A rendelet hatálya alá tartozó (1. §) adatállományaival
és információs rendszerével, adatátvitelével kapcsolatban
létrejött megállapodás, valamint ezek védelmi rendszerének
eszköze és adata, amennyiben nem min´ósül államtitoknak.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
10. A minisztérium, az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési
Hivatal, a Magyar Államkincstár biztonsági rendszereivel
kapcsolatos adat, illetve az erre vonatkozó szabályzatok, a
biztonsági helyzetre vonatkozó elemzés, az érték´órzés
rendszere. Az ´órzés- és vagyonvédelmi rendszerek elemzésével, azok helyzetére és állapotára vonatkozó dokumentum, adat. A rendszerek m´úszaki, kezelési és telepítési
dokumentációi.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
11. Az adósságkezelési stratégia és taktika.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
12. A törvények alapján a felügyeleteknek átadott olyan
adat, amely a vonatkozó jogszabályok szerint bank-, biztosítási, illetve üzleti titkot képez.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 10 év.
13. A felügyeletek feladatkörébe tartozó ügyben lefolytatott vizsgálat során felvett jegyz´ókönyv tartalma, a beszedett dokumentumok, ha azok nyilvánosságra hozatala kárt
okozhat a nemzetgazdaságnak, illetve az ellen´órzött személynek vagy intézménynek. Ezen adatok kezelése során
figyelembe kell venni a személyes adatok védelmér´ól és a
közérdek´ú adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény el´óírásait is.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 5 év.
14. Az APEH Számítástechnikai Intézete által az ellen´órzend´ó személyek kiválasztására alkalmazott módszerek,
a kiválasztási rendszer konkrét paraméterei.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 10 év.
15. Az APEH Ellen´órzési, valamint Operatív f´óosztályai által elrendelt célzott ellen´órzésre vonatkozó adat.
Min´ósítés érvényességi ideje: az akciók megvalósításáig,
de legfeljebb 5 év.
16. A Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ)
— ideértve a KESZ egyenlegében figyelembe veend´ó számlákat is — aktuális egyenlege és az arra vonatkozó prognózisok, az állományváltozási adatok.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 2 év.
17. A honvédelmi felkészüléssel és az országmozgósítással kapcsolatos minisztériumi tervezési és felkészülési tevékenységgel összefügg´ó, egyes min´ósített id´ószakokra vonatkozó ágazati szint´ú termelési, ellátási és szolgáltatási
kötelezettségek országos számítógépes nyilvántartási adata, amennyiben nem min´ósül államtitoknak.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
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18. A nemzetközi szerz´ódés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült min´ósített, valamint a korlátozottan megismerhet´ó — költségvetéssel,
adóztatással kapcsolatos — adat, amennyiben nem min´ósül államtitoknak.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
19. A gazdaságmozgósításra, valamint a különböz´ó állami készletekre és tartalékokra vonatkozó terv, adat,
amennyiben nem min´ósül államtitoknak.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
20. A minisztérium által kibocsátott írásbeli és gyakorlati szakmai min´ósít´ó vizsgák vizsgakérdései.
Min´ósítés érvényességi ideje: legfeljebb 2 év.
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b) a szakosított ellátás keretében
ba) a nappali ellátást nyújtó intézmény (Szt. 75—79/A. §),
bb) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Szt.
80—85. §),
bc) a rehabilitációs intézmény (Szt. 72—74/A. §),
bd) a lakóotthon (Szt. 85/A. §),
be) az ápolást-gondozást nyújtó intézmény (Szt.
67—71/B. §),
bf) az egyéb speciális szociális intézmény
formájában biztosított személyes gondoskodást kell érteni.
(3) E rendeletet a falugondnoki szolgáltatás igénybevétele esetén akkor kell alkalmazni, ha a falugondnok alapellátás körébe tartozó szolgáltatást nyújt.

Tájékoztatási kötelezettség
2. §

A szociális és családügyi miniszter
9/1999. (XI. 24.) SZCSM
rendelete

A lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, a
szociális intézményt fenntartó, valamint a megyei, f´óvárosi, egyházi módszertani intézmény a szociális ellátás igénybevételének feltételeir´ól, az eljárásról az ellátást igénybe
vev´ót tájékoztatni köteles.

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételér´ól
A szociális ellátás iránti kérelem
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendeletet kell alkalmazni
a) az államigazgatási szerv, a helyi önkormányzat és
az egyéb állami szerv (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
b) az egyházi jogi személy és az egyéb egyházi szervezet
(a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó),
c) a természetes személyek, jogi személyek — ide nem
értve az a) és b) pontokban megjelölt szervet —, valamint
ezek jogi személyiséggel nem rendelkez´ó szervezetei (a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó)
által nyújtott szociális ellátás igénybevétele során.
(2) E rendelet alkalmazásában szociális ellátáson
a) az alapellátás keretében
aa) az étkeztetés (Szt. 62. §),
ab) a házi segítségnyújtás (Szt. 63. §),
ac) a családsegítés (Szt. 64—65. §);

3. §
(1) A szociális ellátás igénybevétele — az Szt. 65. §-a
(3) bekezdésének f) pontjában meghatározott esetet kivéve — önkéntes.
(2) Az állami fenntartó által nyújtott szociális ellátást
— a családsegítés, a nappali meleged´ó, a hajléktalanok
éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása iránti igény kivételével — az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet kérelmezni. Ha az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, a kérelmet két
példányban kell benyújtani.
(3) Az egyházi fenntartó, valamint a nem állami fenntartó által nyújtott szociális ellátás igénybevétele iránti
kérelem legalább az 1. számú melléklet ,,A’’ fejezet szerinti
adatokat tartalmazza.
(4) A családsegít´ó szolgáltatást igénybe vev´ó és a családsegít´ó szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása a külön
jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban történik.
(5) A családsegít´ó szolgáltatás igénybevétele esetén az
egynél több találkozást igényl´ó segítségnyújtást a külön
jogszabályban meghatározott esetnaplóban kell dokumentálni. Ebben az esetben a segítségnyújtás szakmai tartalmát az ellátás igénybevételekor — az ellátást igénybe
vev´ó aláírásával ellátva — írásban kell rögzíteni.
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Az el´ógondozás
4. §

(1) Az el´ógondozás keretében a szociális intézményi
elhelyezést megel´óz´óen az állami fenntartású intézménynél az intézményvezet´ó vagy az általa megbízott személy,
egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy (a továbbiakban: el´ógondozást végz´ó személy) tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vev´ó életkörülményeir´ól, egészségi állapotáról, szociális helyzetér´ól a megfelel´ó, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti
az ellátást igénybe vev´ót az intézményi elhelyezésre.
(2) El´ógondozást kell végezni — az e rendeletben meghatározott kivételt´ól eltekintve — valamennyi ápolástgondozást nyújtó, rehabilitációs, lakóotthoni, továbbá
egyéb speciális szociális intézményi elhelyezés el´ótt.
(3) Egyszer´úsített el´ógondozást kell végezni
a) a házi segítségnyújtást megel´óz´óen,
b) a nappali ellátást megel´óz´óen, ide nem értve a nappali meleged´óben történ´ó ellátást,
c) a harminc napot meghaladó átmeneti intézményi
ellátást megel´óz´óen, ide nem értve a hajléktalanok éjjeli
menedékhelyén és átmeneti szállásán történ´ó elhelyezést.
(4) Az országos ellátási területtel m´úköd´ó állami, egyházi fenntartású intézmény vezet´óje az el´ógondozást indokolt esetben a megyei, f´óvárosi, egyházi módszertani intézmény bevonásával végzi.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában különösen akkor
indokolt a megyei, f´óvárosi, egyházi módszertani intézmény közrem´úködése az el´ógondozás elvégzésében, ha az
ellátást igénybe vev´ó lakóhelye és az intézmény székhelye,
telephelye közötti távolság a száz kilométert meghaladja,
valamint ha az ellátást igénybe vev´ó sürg´ós elhelyezésre
szorul.

5. §
(1) Intézményi elhelyezés esetén az el´ógondozás célja
a) az elhelyezést igénybe vev´ó helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vev´ó
állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény
szolgáltatása,
b) a szolgáltatás biztosítása el´ótt tájékoztatás nyújtása
az elhelyezést igénybe vev´ó részére az intézményi életre
való megfelel´ó felkészülés érdekében,
c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vev´ó életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
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d) a szolgáltatás biztosításának el´ókészítése az igénybe
vev´ó részére a fogadó intézményben,
e) az intézményben él´ók és dolgozók felkészítése az új
igénybe vev´ó fogadására, az intézménybe történ´ó beilleszkedés zavartalan biztosítása.
(2) Az el´ógondozás két szakaszból áll. Az el´ógondozás
I. szakaszában az el´ógondozást végz´ó személy az (1) bekezdés a)—c) pontjában meghatározott feladatokat látja el.
Az el´ógondozás I. szakaszában tájékoztatni kell az ellátást
igénybe vev´ót, illetve törvényes képvisel´ójét az intézménnyel kötend´ó megállapodás tartalmáról, valamint a
térítési díj várható mértékér´ól is. Az el´ógondozás II. szakaszában az el´ógondozást végz´ó személy az (1) bekezdés
d) és e) pontjában meghatározott feladatokat látja el.

6. §
(1) Az állami fenntartású intézmény esetén, ha az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezet´ó intézkedése alapozza meg, az el´ógondozás I. szakaszában az
el´ógondozást végz´ó személy az intézményi elhelyezésre
irányuló kérelem beérkezését´ól számított húsz napon belül a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vev´ó életkörülményeir´ól és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében
véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai
megfelelnek-e az ellátást igénybe vev´ó szükségleteinek és
állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe
vev´ó szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az el´ógondozást végz´ó személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Az el´ógondozást végz´ó személy megállapításait a 2. számú melléklet szerinti el´ógondozási adatlapon rögzíti.
(2) Ha az el´ógondozást végz´ó személy az igénybe vev´ó
egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy
a) kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa —
amennyiben erre mód van — el´ózetesen vizsgálja meg az
elhelyezést igénybe vev´ót, és/vagy
b) az intézményvezet´ó kezdeményezi az 1. számú melléklet ,,B’’ fejezetében foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vev´ó lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés — az ellátást indokoló diagnózis szerint
illetékes — szakorvosától.
(3) Az el´ógondozás II. szakaszának feladatait az el´ógondozást végz´ó személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megel´óz´óen legfeljebb tíz nappal korábban végzi el,
egyben kitölti a 3. számú melléklet szerinti adatlapot.
(4) Szociális intézményi áthelyezés, valamint egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb intézményb´ól történ´ó
átkerülés esetén az el´ógondozást végz´ó személynek csak az
el´ógondozás II. szakaszában meghatározott feladatokat
kell ellátnia.
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7. §

(1) Az állami fenntartású intézmény esetén, ha az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza
meg, az elhelyezésre irányuló kérelem egy példányát haladéktalanul meg kell küldeni az intézményvezet´ó részére.
(2) A kérelem megérkezését követ´óen az el´ógondozást
végz´ó személy a 6. § (1)—(2) bekezdése szerint jár el. Az
el´ógondozás I. szakaszának eredményér´ól az intézményvezet´ó a 2. számú melléklet szerinti el´ógondozási adatlap
megküldésével értesíti a beutalást végz´ó önkormányzatot.
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Ilyen esetben az el´ógondozás 6. §-ának (1)—(3) bekezdésében meghatározott feladatai egyazon alkalommal is teljesíthet´óek.

11. §

(3) Az intézményi elhelyezés igénybevételét megel´óz´óen az el´ógondozást végz´ó személy az el´ógondozás
II. szakaszának feladatait a 6. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint látja el.

Egyszer´úsített el´ógondozás esetén az el´ógondozást végz´ó személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe
vev´ó életkörülményeir´ól, szociális helyzetér´ól, egészségi
állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény
szolgáltatása megfelel-e az igénybe vev´ó állapotának és
szükségleteinek. Egyszer´úsített el´ógondozás során az el´ógondozást végz´ó személy a 4. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki.

8. §

Az intézményi elhelyezés

Egyházi vagy nem állami fenntartású intézményi elhelyezési igény esetén az el´ógondozás I. szakaszát a 6. §
(1)—(2) bekezdésében, az el´ógondozás II. szakaszát a 6. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel´óen kell elvégezni.

12. §

9. §
(1) Az el´ógondozás során az el´ógondozást végz´ó személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot
a) az igénybe vev´ó szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel,
b) az igénybe vev´ó lakóhelye szerint illetékes szociális
hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett,
c) az igénybe vev´ó háziorvosával, kezel´óorvosával az
egészségi állapotra, illetve a korábbi gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából,
d) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekv´óképességre vonatkozó adatok megismerése végett,
e) az ellátást igénybe vev´ó törvényes képvisel´ójével,
illetve legközelebbi hozzátartozóival.
(2) Az el´ógondozást végz´ó személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vev´ónek az el´ógondozás
során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához.

10. §
Az állami fenntartású intézménynél a soron kívüli elhelyezési igény esetén az el´ógondozást végz´ó személy a kérelem benyújtásától, a beutaló határozat megérkezését´ól
számított öt munkanapon belül végzi el az el´ógondozást.

(1) Az intézményvezet´ó, illet´óleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az ellátásra vonatkozó
igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás az 5. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett,
amely az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket id´óbeli sorrendben tartalmazza.
(2) Ha az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezet´ó intézkedése, illet´óleg az Szt. 94/D. §-a szerinti
megállapodás alapozza meg, az intézményvezet´ó, illet´óleg
a megállapodás megkötésére feljogosított személy írásban
értesíti az ellátást igénybe vev´ót, illetve törvényes képvisel´ójét a kérelem nyilvántartásba vételér´ól, valamint az el´ógondozás I. szakasza elvégzésének id´ópontjáról.
(3) Ha az ellátásra vonatkozó igény a beutaló határozat
megküldését követ´óen fér´óhely hiányában nem teljesíthet´ó, az intézményvezet´ó err´ól — a nyilvántartásba vétel
közlésével — írásban értesíti a jogosultat, és a beérkezés
sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezésér´ól.

13. §
(1) Az intézményvezet´ó, illet´óleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés
igénybevételének lehet´óségér´ól írásban értesíti az ellátást
igénybe vev´ót, illetve törvényes képvisel´ójét. Az értesítés
tartalmazza:
a) az el´ógondozás II. szakaszának id´ópontját,
b) a fér´óhely elfoglalásának kezd´ó id´ópontját,
c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teend´óket.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítéshez mellékelni kell
a megállapodás tervezetét, valamint az intézmény házirendjét.
(3) Intézményi fér´óhely-üresedés esetén az intézményvezet´ó haladéktalanul intézkedik az (1)—(2) bekezdésben
foglaltak szerint.
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c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan
kedvez´ótlen változás következett be, amely miatt soron
kívüli elhelyezése vált szükségessé,
d) kapcsolata vele együtt él´ó hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további
együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
(2) A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben
megel´ózi a többi kérelmet.

14. §
16. §
(1) Az intézményvezet´ó szükség esetén segítséget nyújt
az intézménybe történ´ó beköltözés megszervezésében,
gondoskodik az elhelyezésr´ól.
(2) Az intézményi ellátás igénybevételének id´ópontjában — a családsegít´ó szolgáltatás, a nappali meleged´ó, a
hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása
igénybevétele kivételével — az intézményvezet´ó és az ellátást igénybe vev´ó, illetve törvényes képvisel´óje megállapodást köt. Az Szt. 94/B. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a megállapodás tartalmazza:
a) az ellátás igénybevételének kezd´ó id´ópontját, határozott id´ótartamú elhelyezés esetén záró id´ópontját,
b) a megállapodás módosításának szabályait,
c) az intézményi jogviszony megsz´únésének módjait,
d) a panasztétel lehet´óségét, annak kivizsgálási módját.

(1) Ha valamennyi soron kívüli — kérelmen vagy beutaló határozaton alapuló — elhelyezési igény nem teljesíthet´ó, az intézményvezet´ó haladéktalanul intézkedik az
el´ógondozás lefolytatásáról, majd ezt követ´óen az intézmény orvosának és a fenntartó képvisel´ójének (a továbbiakban: bizottság) bevonásával dönt a jogosultak elhelyezésének sorrendjér´ól. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó adatokat az 5. számú melléklet szerinti nyilvántartás
tartalmazza.
(2) Az elhelyezési sorrend megállapítása a bizottság
tagjainak együttes jelenlétében történik. A soron kívüli
elhelyezés sorrendje a bizottság közrem´úködésével és csak
akkor változtatható meg, ha új soron kívüli elhelyezésre
vonatkozó igény érkezik.

(3) Az intézményi fér´óhely elfoglalását követ´óen az
intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vev´ót.
Az intézményvezet´ó szükség esetén intézkedik a külön
jogszabály szerinti ápolási, gondozási feladatok ellátásáról.

(3) Ha az új soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény
alapján az igénybe vev´ó azonnali elhelyezésér´ól kell gondoskodni, a bizottság véleménye távközlési eszköz útján is
beszerezhet´ó. Ilyen esetben az intézményvezet´ó írásban
feljegyzi a megbeszélés eredményét, amelyet kés´óbb a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

(4) A megállapodásban foglalt, az intézmény részér´ól
fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz
kivizsgálása az intézményvezet´ó feladatkörébe tartozik.
Az ellátást igénybe vev´ó a vitatott intézményvezet´ói intézkedéssel szemben a fenntartóhoz fordulhat.

(4) Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres fér´óhelyekre lehet biztosítani. Nem
teljesíthet´ó ilyen igény azon igénybe vev´ó fér´óhelyére, aki
a fér´óhely elfoglalásának id´ópontjáról már értesítést kapott.

A soron kívüli elhelyezés szabályai
15. §
(1) Állami fenntartású intézmény esetén a soron kívüli
ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az
igénybe vev´ó
a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan
hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása
más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával
sem oldható meg,
b) a háziorvos, kezel´óorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,

A lakóotthoni ellátás igénybevétele
17. §
(1) A lakóotthoni ellátást igénybe vev´ó a kérelem, indítvány benyújtását követ´óen az intézményvezet´ó, illet´óleg a
megállapodás megkötésére feljogosított személy által
megjelölt id´óponttól legfeljebb harminc napot az intézményben tölthet a lakóotthonban él´ók és a lakóotthoni
életkörülmények megismerése céljából.
(2) Az intézményvezet´ó, illet´óleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy a lakóotthoni ellátás iránti
igény teljesítésér´ól az igénybe vev´ó háziorvosa (kezel´ó
orvosa) véleményének figyelembevételével dönt.
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Az alapellátás, valamint a falugondnoki szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó szabályok
18. §
(1) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás igénylése során
az intézményvezet´ó a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vev´ót az ellátás biztosításáról.
(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó házi
segítségnyújtás igénybevétele esetén az egyszer´úsített el´ógondozást a falugondnok végzi.
(3) Ha a települési önkormányzat az alapellátás körébe
tartozó szolgáltatást nem intézményi keretben biztosítja,
az ellátás igénybevételér´ól a települési önkormányzat képvisel´ó-testülete dönt. A települési önkormányzat az ellátás
biztosításáról a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vev´ót. Ilyen esetben a
házi segítségnyújtás igénybevételénél az egyszer´úsített el´ógondozás feladatait az ellátást végz´ó személy végzi.

A Szociális és Családügyi Minisztérium
fenntartásában m´úköd´ó intézmények igénybevételére
vonatkozó szabályok
19. §
(1) A Szociálpolitikai Fejlesztési Központ által m´úködtetett
a) Id´óskorúak Ápoló-Gondozó Otthona — országos
illetékességgel — ellátást nyújt az egészségügyi és szociális
ágazat nyugdíjkorhatár betöltését megel´óz´óen foglalkoztatott dolgozója, annak házastársa, valamint szülei részére,
valamint
b) hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása biztosítja a krízishelyzetbe került hajléktalan személy
nappali, átmeneti és rehabilitációs intézményi ellátását.
(2) A Mozgássérültek Állami Intézete — országos illetékességgel — ellátást nyújt azon mozgássérült és egészségkárosodott személynek, akinek oktatása, szakmai képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak
intézményi keretek között valósítható meg.
(3) A Vakok Állami Intézete biztosítja
a) országos illetékességgel
aa) azon nem tanköteles korú látássérült személy oktatását, képzését és rehabilitációs célú foglalkoztatását,
akinek képzése csak intézményi keretek között lehetséges,
ab) az ápolásra szoruló, id´ós látássérült személy ellátását,
ac) a látását feln´ótt korban elveszít´ó személy ellátását,
valamint elemi rehabilitációját,
ad) a látássérült személy lakóotthoni ellátását;
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b) f´óvárosi illetékességgel
ba) a látássérült személy nappali intézményi ellátását,
bb) a családsegítést.
(4) A Reménysugár Habilitációs Intézet — országos
illetékességgel — azon súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személy ellátását biztosítja, aki intézményi
ápolásra, gondozásra és fejleszt´ó foglalkoztatásra szorul.
(5) Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete —
országos illetékességgel — a feln´ótt értelmi fogyatékos
személy ellátását, habilitációs, rehabilitációs célú foglalkoztatását biztosítja.

20. §
(1) A szociális ellátás iránti kérelmet a Szociális és
Családügyi Minisztérium által fenntartott intézmény esetén az intézményvezet´óhöz kell benyújtani.
(2) A Szociális és Családügyi Minisztérium által fenntartott intézményi elhelyezés esetén, ha az igénybevételre
pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatot követ´óen kerül
sor, el´ógondozást nem szükséges végezni. Ilyen esetben az
intézmény az ellátást igénybe vev´ó körülményeinek megismerése céljából a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat jegyz´ójét keresheti meg. Egyébként az el´ógondozásra e rendelet szabályait kell megfelel´óen alkalmazni.
(3) A rehabilitációs célú foglalkoztatás, képzés befejezését követ´óen, ha a rehabilitáció eredménytelen, az intézményvezet´ó más ellátási forma biztosítását kezdeményezi
az ellátást igénybe vev´ónek a rehabilitációs intézményi
elhelyezést megel´óz´ó lakóhelye szerinti megyei, f´óvárosi
önkormányzatnál.

A szociális ellátások igényléshez szükséges
szakvélemények
21. §
(1) Az értelmi fogyatékos személyek, a pszichiátriai
betegek, valamint a szenvedélybetegek nappali intézményébe történ´ó felvétel iránti kérelemhez mellékelni kell az
igénybe vev´ó szakorvosának, kezel´óorvosának szakvéleményét.
(2) A tanköteles korú gyermek értelmi fogyatékosok
otthonába történ´ó elhelyezése iránti kérelem esetén a kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes szakért´ói és
rehabilitációs bizottság [1993. évi LXXIX. tv. 30. §
(3) bek.] szakvéleményét.
(3) A lakóotthoni ellátás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékos személy, illetve a pszichiátriai beteg személy kezel´óorvosának vagy szakorvosá-
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nak a szakvéleményét. A szakvéleménynek az egészségi
állapotra vonatkozó adatokon túl tartalmaznia kell azt is,
hogy
a) az igénybe vev´ó számára megfelel-e a lakóotthoni
környezet, különös tekintettel életvitelére, szokásaira,
önellátásának mértékére,
b) az igénybe vev´ó képes-e a lakóotthonban él´ó más
személyekkel kapcsolatot kialakítani, elfogadni az együttélésre vonatkozó szabályokat.

22. §
(1) Ha az elhelyezést a fogyatékosok rehabilitációs intézményébe kérik, az Szt. 112. §-a (2) bekezdésének
b) pontja szerinti szakvéleményt a szociális intézmények
mellett m´úköd´ó pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatot
végz´ó csoport adja ki.
(2) A másodfokú eljárás során az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemények felülvizsgálatát
a) mozgássérültek rehabilitációs intézményébe, valamint mozgássérültek és értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményébe történ´ó elhelyezéshez a Mozgássérültek Állami Intézetét´ól,
b) a látássérültek rehabilitációs intézményébe, valamint a látássérültek és értelmi fogyatékosok rehabilitációs
intézményébe történ´ó elhelyezéshez a Vakok Állami Intézetét´ól,
c) az értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményébe történ´ó elhelyezéshez az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetét´ól
kell kérni.

Záró rendelkezések
23. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésekor a beutaló határozaton
alapuló soron kívüli elhelyezésre váró igénybe vev´ók elhelyezésének sorrendjét a rendelet hatálybalépését´ól számított két hónapon belül kell megállapítani.
(3) E rendelet hatálybalépése el´ótt benyújtott és a hatálybalépéskor még nem teljesített igények vonatkozásában az el´ógondozást a rendelet hatálybalépését´ól számított három hónapon belül kell elvégezni.
(4) A f´óvárosi, megyei önkormányzat által fenntartott
szociális intézmények 2001. január 1. napjáig nem kötelesek alkalmazni e rendelet el´ógondozásra vonatkozó szabályait.
Harrach Péter s. k.,
szociális és családügyi miniszter
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1. számú melléklet
a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez
Kérelem
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás
igénybevételéhez
,,A’’
(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás
típusának megfelel´ó adatok figyelembevételével
töltend´ó ki.)
1. Az ellátást igénybe vev´ó adatai:
Név:
Leánykori neve:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Születési helye, id´ópontja:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Telefonszáma:
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képvisel´ójének)
a) neve:
b) lakóhelye:
c) telefonszáma:
2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri:
a) alapellátás (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, falugondnoki szolgáltatás),
b) nappali ellátás (id´ósek klubja, fogyatékosok nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye),
c) átmeneti ellátás (id´ósek gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza),
d) ápolást-gondozást nyújtó intézmény (id´ósek otthona, pszichiátriai betegek otthona, fogyatékosok
otthona, hajléktalanok otthona, szenvedélybetegek otthona),
e) rehabilitációs intézmény (pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, hajléktalanok rehabilitációs intézménye),
f) lakóotthon (fogyatékosok lakóotthona, pszichiátriai betegek lakóotthona).
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás
igénybevételére vonatkozó adatok:
3.1. Étkeztetés esetén:
milyen id´óponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
az étkeztetés módja:
helyben fogyasztja
elvitelre
diétás étkeztetés
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3.2. Házi segítségnyújtás esetén:
milyen id´óponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen típusú segítséget igényel:
házimunka
segítség a napi tevékenységek ellátásában
bevásárlás, gyógyszerbeszerzés
személyes gondozás
egyéb, éspedig:
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2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén:

3.4. Nappali ellátás esetén:
milyen id´óponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
étkeztetést igényel-e:
igen — nem (diétás)
egyéb szolgáltatás igénylése:

a) esettörténet (el´ózmények az egészségi állapotra
vonatkozóan):
b) teljes diagnózis (részletes felsorolással):
c) prognózis (várható állapotváltozás):
d) ápolási-gondozási igények:
e) speciális diétára szorul-e:
f) szenvedélybetegségben szenved-e:
g) pszichiátriai megbetegségben szenved-e:
h) szenved-e fogyatékosságban (típusa, mértéke):
i) szenvedett-e fert´óz´ó betegségben 6 hónapon belül:
j) gyógyszerszedés gyakorisága, várható id´ótartama
(pl. végleges, id´óleges stb.), valamint az igénybevétel id´ópontjában szedett gyógyszerek köre:
k) a külön jogszabályban meghatározottak alapján az
önellátás mértékének megállapítása:

3.5. Átmeneti elhelyezés biztosítása esetén:
milyen id´óponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen id´ótartamra kéri az elhelyezést:
milyen okból kéri az elhelyezést:

3. A háziorvos javaslata az intézménybe történ´ó elhelyezésre, illetve külön jogszabály alapján az önellátás
mértékének megfelel´ó gondozási formára:

3.3. Falugondnoki szolgáltatás esetén:
étkeztetés*
házi segítségnyújtás*
egyéb, éspedig:**

3.6. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény esetén:
milyen id´ótartamra kéri a szolgáltatás biztosítását:
határozott (annak ideje)
határozatlan
a beköltözés módja:
soron kívüli elhelyezést kér-e:
ha igen, annak oka:

A háziorvos (kezel´óorvos) egyéb megjegyzései:
Dátum:
Orvos aláírása:
P. H.

Az ellátást igénybe vev´ó (törvényes képvisel´ó) aláírása:

,,B’’

,,C’’

Egészségi állapotra vonatkozó adatok
(a háziorvos, kezel´óorvos tölti ki)

Jövedelemnyilatkozat

1. Házi segítségnyújtás és nappali ellátás igénybevétele
esetén:

1. A személyes gondoskodást nyújtó alap-, illetve szakosított ellátás esetén:

a) önellátásra vonatkozó megállapítások (pl. önellátásra képes, részben képes, segítséggel képes stb.):
b) szenved-e krónikus betegségben:
c) szenved-e fogyatékosságban, ha igen milyen típusú
és mérték´ú:
d) rendszeres orvosi ellen´órzés szükséges-e:
e) gyógyszerek adagolásának ellen ´órzése szükséges-e:
f) egyéb megjegyzések:

a) rendszeres (bruttó) havi jövedelem:
aa) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz:
ab) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:
ac) nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszer´ú jövedelem:
ad) önkormányzat által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás:
ae) egyéb jövedelem:

* Ezeknél a szolgáltatásoknál az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra vonatkozó részt is ki kell tölteni.
** A települési önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb
szolgáltatás lehet.

b) személyi jövedelemadó, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék, munkavállalói járulék összege:
ba) összes (nettó) jövedelem:
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2. Az átmeneti ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs
intézményi és lakóotthoni ellátás igénybevétele iránti
kérelem esetén, továbbá:
a) ha az ellátást igénybe vev´ó rendszeres havi jövedelme nem fedezi a térítési díjat, akkor:
aa) készpénzvagyonának összege (Ft):
ab) ingatlanvagyona (ingatlan fekvésének helye,
nagysága, értéke):
ac) tartásra kötelezett hozzátartozó(i) neve, lakóhelye:
Dátum:
Büntet´ójogi felel´ósségem tudatában kijelentem, hogy a
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az ellátást igénybe vev´ó (törvényes képvisel´ó) aláírása:
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6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:*
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mozgásképesség:
érzelmi állapot:
segédeszköz használata:
szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):
magatartás, kommunikációs készség:
egyéb megjegyzések:

7. Fogyatékos személyeket ellátó intézmény, pszichiátriai betegeket ellátó intézmény, szenvedélybetegek
otthona esetében:
a) cselekv´óképességet érint´ó gondnokság alatt áll-e:
aa) ha igen, gondnok neve, címe:
ab) milyen gondnokság (kizáró, korlátozó, ideiglenes, végleges):
8. A háziorvos, kezel´óorvos megjegyzései:

2. számú melléklet
a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez
El´ógondozási adatlap I.
1. Felvétel helye, ideje:
2. Az ellátást igénybe vev´ó adatai:
a) név:
b) leánykori név:
c) anyja neve:
d) lakcím:
e) családi helyzete:
f) családi állapota:
g) iskolai végzettsége:
h) foglalkozása:
3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok:
a) lakás tulajdoni jellege:
b) lakókörnyezet min´ósége:
c) lakás állapota:
4. Családi körülményekre vonatkozó adatok:
a) legközelebbi hozzátartozói (elérhet´óség, cím, telefonszám):
b) közös háztartásban él´ó gondoskodásra szoruló
hozzátartozó:
5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok:
a) részesült-e az igénybevételt megel´óz´ó 6 hónapon
belül:
aa) nappali ellátásban,
ab) étkeztetésben,
ac) házi segítségnyújtásban,
ad) otthonápolásban,
ae) családsegítésben,
af) pénzbeli vagy természetbeni szociális segélyben,
ag) átmeneti otthoni elhelyezésben.

9. Az e rendeletben el´óírt kapcsolatfelvétel ideje, módja:
a) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel:
b) települési önkormányzattal:
c) háziorvossal, kezel´óorvossal:
d) gyámhivatallal:
e) törvényes képvisel´óvel, hozzátartozóval:
10. Az el´ógondozást végz´ó személy összegz´ó véleménye:
a)
b)
c)
d)
e)

elhelyezés sürg´ósségére vonatkozó indok:
javasolható-e az intézményi felvétel:
amennyiben nem, ennek oka:
más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése:
ennek oka:

Az el´ógondozást végz´ó személy neve, aláírása:

3. számú melléklet
a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez
El´ógondozási adatlap II.
1. Felvétel helye, ideje:
2. Az ellátást igénybe vev´ó neve, lakcíme:
3. Otthonbakerülés módja
a)
b)
c)
d)

beutalás:
soron kívüli elhelyezés:
áthelyezés:
intézményvezet´ói felvétel:

* Indokolt esetben szükséges az egyes részeket kitölteni.

1999/105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4. Beköltözés módja:
segítség szükséges-e:
ha igen, milyen típusú:
5. Milyen segítségnyújtást igényel:
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4. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:
a)
b)
c)
d)
e)

mozgásképesség:
érzelmi állapot:
segédeszköz használata:
szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):
magatartás, kommunikációs készség:

6. Az intézménnyel kapcsolatos elvárásai:
5. A háziorvos, kezel´óorvos megjegyzései:
7. Elhelyezéssel kapcsolatos kérése:
6. Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatosan:
8. Életvitele, jellemz´ó szokásai:
Az el´ógondozást végz´ó személy neve, aláírása:
9. Szabadid´ó eltöltésének módja:
10. Kapcsolatteremt´ó képessége:
11. Látogatók várható száma, látogatás gyakorisága:

5. számú melléklet
a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

12. Saját ruházattal rendelkezik-e:
13. Milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor:
14. Esetleges eltávozásra vonatkozó igénye:
15. Vallásgyakorlásra vonatkozó igény:
16. Az igényl´ónek a beköltözés id´ópontjára vonatkozó
nyilatkozata:
17. Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés:
Az el´ógondozást végz´ó személy neve, aláírása:

Nyilvántartás
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra
várakozókról
1. Nyilvántartás sorszáma:
2. Név:
3. Leánykori név:
4. Lakóhely:
5. Születési hely, id´ó:
6. Személyi igazolvány száma:

4. számú melléklet
a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez
Egyszer´úsített el´ógondozási adatlap
1. Felvétel helye, ideje:
2. Az ellátást igénybe vev´ók adatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

név:
leánykori név:
anyja neve:
lakcím:
családi helyzete:
családi állapota:

3. Családi körülményekre vonatkozó adatok:
a) legközelebbi hozzátartozó (elérhet´óség, cím, telefonszám):
b) közös háztartásban él´ó gondoskodásra szoruló
hozzátartozói:

7. Kérelem beadásának, illetve a beutaló határozat megküldésének id´ópontja:
8. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem benyújtásának, beutaló határozat megküldésének id´ópontja:
9. Soron kívüli elhelyezés iránti igény elbírálásának id´ópontja:
10. El´ógondozás I. id´ópontja:
11. El´ógondozás II. id´ópontja:
12. Értesítés id´ópontja a fér´óhely elfoglalásról:
13. Fér´óhely elfoglalásának id´ópontja:
14. Egyéb, az igénybevétellel kapcsolatos megjegyzés:
15. A jogviszony megsz´únésének módja, id´ópontja:
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6. számú melléklet
a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

Értesítés
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás
biztosításáról
1. Név:

1999/105. szám
2. §

A közalkalmazott felett a munkáltatói jogkört a f´óigazgató, illet´óleg a f´óigazgató által bels´ó rendelkezésben meghatározott szervezeti egység vezet´óje gyakorolja.

[A Kjt. 20. §-ának (2) bekezdéséhez]

2. Leánykori név:

3. §

3. Anyja neve:
4. Születési hely, id´ó:
5. Lakóhely:
6. A ...................-n benyújtott személyes gondoskodást
nyújtó alap-, nappali ellátás iránti kérelme alapján a
következ´ó ellátást biztosítom:

A közalkalmazotti jogviszony létesítésének általános
feltétele a rendelet mellékletében meghatározott valamennyi munkakörben
a) a magyar állampolgárság,
b) a betöltött 18. életév, valamint
c) a büntetlen el´óélet.

7. Ellátás megnevezése (Szt. szerinti besorolás):
[A Kjt. 21. §-ának (2) bekezdéséhez]
8. Ellátás kezd´ó id´ópontja:
9. Ellátás id´ótartama (határozatlan, határozott ellátás
befejezésének várható id´ópontja):
10. Fizetend´ó térítési díj összege:
Fizetés módja, helye, id´ópontja:

4. §
A közalkalmazott határozott id´óre történ´ó kinevezése
— az újabb kinevezéseket is ideértve — a tíz évet nem
haladhatja meg.

Dátum:
(A Kjt. 23. §-ához)
Intézményvezet´ó, ellátást végz´ó aláírása:
5. §
P. H.

A tárca nélküli miniszter
8/1999. (XI. 24.) TNM
rendelete

(1) Magasabb vezet´ói beosztásnak min´ósül
a) az igazgatói,
b) a f´óosztályvezet´ói és
c) a f´óosztályvezet´ó-helyettesi
beosztás.
(2) Vezet´ói beosztásnak min´ósül az osztályvezet´ói beosztás.

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefügg´ó egyes kérdések rendezésér´ól

(3) A magasabb vezet´ói, illetve vezet´ói megbízás feltétele szakirányú egyetemi vagy f´óiskolai végzettség és legalább ötéves szakmai gyakorlat.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben (a továbbiakban: Kjt.) kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

[A Kjt. 40. §-ának (1) bekezdéséhez]
6. §

1. §
E rendelet hatálya az Információs Hivatalnál, a Nemzetbiztonsági Hivatalnál és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál (a továbbiakban együtt: Hivatal) közalkalmazotti
jogviszony keretében foglalkoztatottakra (a továbbiakban: közalkalmazott) terjed ki.

(1) Min´ósíteni kell — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — a közalkalmazottat
a) a munkakörbe történt kinevezést követ´ó 1 év elteltével, valamint azt követ´óen ötévenként;
b) a min´ósítésben a hibák kijavítására adott határid´ó
lejártakor.
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(2) Nem kell min´ósíteni azt a közalkalmazottat, akinek
az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséhez kevesebb, mint öt év van hátra, kivéve, ha ezt a Kjt. 40. §-ának
(2) bekezdése alapján kéri.
(3) A min´ósítés záró részében a közalkalmazott
a) kiválóan alkalmas,
b) alkalmas,
c) kevéssé alkalmas,
d) alkalmatlan
összegz´ó értékelést kaphat.

[A Kjt. 41. §-ának (2) bekezdéséhez]
7. §
(1) Összeférhetetlen a munkavégzésre irányuló további
jogviszony létesítése, ha
a) a munkavégzés a Hivatal érdekeit sérti, vagy jogszabályban el´óírt tevékenysége eredményességét veszélyezteti;
b) a munkavégzés a Hivatal tevékenységi körébe is tartozik, vagy ha a munkavégzésre a Hivatallal gazdasági vagy
egyéb elszámolási kapcsolatban álló munkáltatónál kerül
sor;
c) a munkavégzés veszélyezteti a közalkalmazott munkaköri kötelezettségének teljesítését.
(2) A magasabb vezet´ói beosztást betölt´ók közül az
igazgatók — a tudományos, oktatói, m´úvészeti, ismeretterjesztési, valamint a szerz´ói jogvédelem alá tartozó tevékenység kivételével — munkavégzésre irányuló további
jogviszonyt nem létesíthetnek.
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(2) Az állományszervezési táblázatok kizárólag a rendelet melléklete szerinti munkaköri elnevezéseket tartalmazhatják.

10. §
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól — határozott id´óre, de legfeljebb öt évre —
felmentés akkor adható, ha a kinevezésre kerül´ó személy
vállalja a hiányzó képesítés megszerzését, és
a) a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban
vesz részt, vagy
b) nem áll rendelkezésre olyan — a képesítési el´óírásoknak megfelel´ó — személy, aki az adott munkakörbe
kinevezhet´ó lenne.

11. §
(1) A munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú képesítés megszerzése alól véglegesen mentesíthet´ó az a közalkalmazott, aki az adott munkakörben legalább tíz éve
dolgozik, és
a) az öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, vagy
b) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 10 éven
belül eléri.
(2) E rendelet hatálybalépése el´ótt adott mentesítés
mindaddig érvényes, ameddig a közalkalmazottat változatlan munkakörben foglalkoztatják.

(A Kjt. 75. §-ához)
12. §

[A Kjt. 59. §-ának (2) bekezdéséhez]
8. §
Lakáson töltött — nyolc órát meg nem haladó — készenlétet követ´óen a közalkalmazottat pihen´óid´ó nem
illeti meg.

[A Kjt. 61. §-ához
és a 70. §-ának (3) bekezdéséhez]
9. §
(1) A Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását, a munkaköröket, azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket, valamint a vezet´ói pótlékok mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.

(1) A f´ópénztáros és pénztáros munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, feltéve, hogy munkakörébe legalább havi egymillió forint összeg´ú készpénzforgalom lebonyolítása tartozik, pénzkezelési pótlékra jogosult.
(2) A pótlék mértéke a közalkalmazotti pótlékalap
25%-a.

13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó hónap els´ó napján lép hatályba.
(2) A közalkalmazottakat e rendelet hatálybalépését
követ´ó 30 napon belül kell a rendelet szerint besorolni.
Dr. Kövér László s. k.,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter
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Melléklet a 8/1999. (XI. 24.) TNM rendelethez
A közalkalmazottak által betölthet´ó egyes beosztások megnevezése, fizetési osztálya,
valamint a vezet´ói pótlék mértéke
Fizetési osztályok

Munkakörök
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Vezet´ói pótlék
%-a

Magasabb vezet´ói beosztások:
Igazgató
F´óosztályvezet´ó
F´óosztályvezet´ó-helyettes

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

300
250
225

Vezet´ói beosztások:
Osztályvezet´ó

*

*

*

*

*

200

Oktatói munkakörök:
Tanár, nyelvtanár

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Ügyintéz´ói munkakörök:
Csoportvezet´ó
Jogtanácsos
F´ókönyvel´ó
F´óel´óadó
Személyzeti, munkaügyi f´óel´óadó
F´órevizor
Revizor
Fordító
Lektor
Könyvtáros
Szakért´ó
Tanácsadó
F´ómérnök
Mérnök
F´óenergetikus
El´óadó
Irodavezet´ó
Gondnokságvezet´ó
F´ópénztáros
Pénztáros
Kalkulátor
Számfejt´ó
Könyvel´ó
Anyagkönyvel´ó
Ellen´ór
Statisztikai ügyintéz´ó
Segédhivatalvezet´ó
Energetikus
M´úszaki szerkeszt´ó
M´úszaki ellen´ór
Közgazdász
Adószakért´ó
Könyvvizsgáló
Üzemgazdász

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
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Fizetési osztályok

Munkakörök
A

Ügyvitelszervez´ó
Szoftverfejleszt´ó
Informatikus
Számítástechnikai szervez´ó
Statisztikus
Számítógéphálózat-üzemeltet´ó
Számítástechnikai programozó
Adatbázis-felel´ós
Bér-társadalombiztosítási ügyintéz´ó
Számviteli ügyintéz´ó

Fizikai munkakörök:
Vezet´ó technikus
Technikus
M´úhelyvezet´ó
M´úvezet´ó
Boltvezet´ó

B

C

D

E

F

*
*
*
*
*
*

*
*

Egészségügyi munkakörök:
F´óorvos
Orvos
Pszichológus
Higiénikus
Vezet´ó asszisztens
Asszisztens
Gyógytornász
Laboráns
Ügyviteli munkakörök:
Segédel´óadó
Osztálytitkár
Titkárn´ó
Gyors- és gépíró
Gépíró
Sokszorosító és leíró
Ügykezelésvezet´ó
Ügykezel´ó
Kartotékkezel´ó
Személyzeti-munkaügyi nyilvántartó
Pénzügyi nyilvántartó
Anyagnyilvántartó
Nyilvántartó
Dokumentátor
Adatrögzít´ó
Terminálkezel´ó
Telex-, telefaxkezel´ó
Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott
Több munkafolyamatot ellátó ügyintéz´ó
Operátor
Rajzoló
Hírforgalmazó
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*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

I

*
*
*
*
*

*

*

H

J

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

G

*

*
*

*
*

*
*
*

Vezet´ói pótlék
%-a
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Fizetési osztályok

Munkakörök
A

Részlegvezet´ó
Boltvezet´ó-helyettes
Garázsmester
Szakmunkás több szakmával
Szakmunkás
Gépkezel´ó
Er´óm´úkezel´ó
Kazánf´út´ó
Gazdaságvezet´ó (f´ókertész)
Kertész
Étteremvezet´ó
Konyhaf´ónök, konyhavezet´ó
Részlegvezet´ó szakács
Önálló szakács
Cukrász
Konyhamészáros
Beosztott szakács
Büfévezet´ó
Felszolgáló
Pincemester
Gazdasszony
Raktárvezet´ó
Raktáros
Beszerz´ó
Gondnok
Fényképész
Sokszorosító
Laboráns
Indító, garázsmester
Gépjárm´úvezet´ó
Gépjárm´úvezet´ó-beszerz´ó
Betanított munkás
Szállítómunkás
Segédmunkás
Kocsimosó
Kézbesít´ó
Eligazító
Telefonközpont-kezel´ó
Raktárkezel´ó
Fegyveres biztonsági ´órparancsnok
Fegyveres biztonsági ´ór
Személy- és vagyon´ór
Kapus, portás
Éjjeli´ór
Takarító
Szobalány
Konyhalány, mosogató
Kézilány
Büfés
Állatgondozó
Úszómester
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*
*

*
*
*

B

C

D

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

E

F

G

H

I

J

Vezet´ói pótlék
%-a
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MAGYAR KÖZLÖNY

HATÁROZATOK

AzAlkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
34/1999. (XI. 24.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság
el´ótt folyamatban lev´ó 26. G. 300322/99., 26. G. 300323/99.,
26. G. 300326/99. számú ügyekben alkalmazandó jogszabály
alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló
bírói kezdeményezések alapján meghozta a következ´ó
határozatot:
Az Alkotmánybíróság a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 94. § (1) bekezdése,
valamint az 1. számú melléklet IV. z) pontja alkotmányosságának vizsgálata iránt benyújtott bírói kezdeményezéseket elutasítja.
Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
1. A Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája (a továbbiakban: indítványozó) az el´ótte folyamatban lev´ó 26. G.
300322/99., 26. G. 300323/99., 26. G. 300326/99. számú
ügyekben a perek felfüggesztése mellett — az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. § (1) bekezdése alapján — a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 94. §
(1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet IV. z) pontja
alkotmányosságának vizsgálatát kezdeményezte. Az Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette és egy eljárásban bírálta el.
Az indítványozó álláspontja szerint az Lt. vitatott
szabályai sértik az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
szabályozott jogállamiságból folyó jogbiztonság követelményét.
Az Lt. 1. számú mellékletének IV. z) pontja 1994. március 31-i hatállyal hatályon kívül helyezte az állami tulaj-
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donban álló házingatlanok elidegenítésének szabályozásáról szóló 32/1969. (IX. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm.r.) azzal, hogy rendelkezéseit a rendelet alapján
megkötött szerz´ódésekre továbbra is alkalmazni kell.
Ugyanakkor az Lt. 94. § (1) bekezdése a következ´ó
rendelkezést tartalmazza: ,,E törvényben meghatározott
kivételekkel, a törvény hatálybalépéséig indult bírósági,
valamint a lakásügyi és elhelyez´ó hatósági els´ófokú eljárásban és az ennek során hozott határozat ellen benyújtott
jogorvoslati (felülvizsgálati) kérelem elbírálására, továbbá
új eljárás elrendelése esetén a törvény hatálybalépése után
is az els´ófokú eljárás megindításakor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.’’
Az indítványozó szerint e két rendelkezés alapján nem
állapítható meg egyértelm´úen, hogy az Lt. hatálybalépése
el´ótt megindult a szerz´ódés létrehozására irányuló bírósági eljárásokban alkalmazandók-e a Korm.r. szabályai.
Ezen túlmen´óen a Korm.r. alapján elidegenítésre kijelölt
ingatlanok vonatkozásában az Lt. hatálybalépését követ´óen indult, a szerz´ódés létrehozására irányuló eljárásokban nincs mód a jogviszony keletkezése idején hatályos
jogszabály alkalmazására, így a vitatott rendelkezések a
bérl´ók számára a Korm.r.-ben biztosított ,,megvásárlási
jogot’’ elvonják.
2. Az Alkotmánybíróság a szabályozás indokainak feltárása érdekében megkereste a belügyminisztert.

II.
1. A Korm.r. 1994. március 31-ig hatályban volt szövege
az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésér´ól
rendelkezett. Így hatálya kiterjedt az ezekben a házingatlanokban lév´ó lakásokra és nem lakás céljára szolgáló
helyiségekre egyaránt. A Korm.r. a házingatlanok elidegenítésével kapcsolatosan szabályozta azt, hogy mely állami
tulajdonú házingatlanok jelölhet´ók ki elidegenítésre, illet´óleg meghatározta azoknak az ingatlanoknak a körét,
amelyek elidegenítésre nem jelölhet´ók ki. A nem lakás
céljára szolgáló helyiségekre vonatkozóan a Korm.r. 2. §
(1) bekezdése, valamint (4) bekezdése úgy rendelkezett,
hogy magánszemély részére kisipari m´úhely, magánkeresked´ói üzlet, m´úterem, garázs vagy üdülés céljára a társasházakban lev´ó, az ingatlan-nyilvántartásba önálló ingatlanként bejegyzett, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
és a legfeljebb egy önálló rendeltetés´ú helyiséget magukban foglaló nem lakás céljára szolgáló épületek idegeníthet´ók el, míg nem állami szervek részére elidegeníthet´ók
az általuk irodai, gazdasági (ipari, mez´ógazdasági, kereskedelmi, szolgáltató), szociális, kulturális, testnevelési és
sportolási, üdültetési célra vagy szolgálati lakás céljára
használt, illet´óleg ilyen célokra szükséges házingatlanok,
tekintet nélkül azok nagyságára. A Korm.r. meghatározta
azokat a házingatlanokat is, amelyek nem idegeníthet´ók
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el. A Korm.r.-nek — a 90/1988. (XII. 22.) MT rendelet 1. §
(2) bekezdésével megállapított — 1. § (7) bekezdés
c) pontja módot adott arra, hogy a tanácsi házkezelési
szervek kezelésében lév´ó házingatlanokat a városi (f´óvárosi, megyei városi), illet´óleg a községi tanácsrendelet az
elidegenítés lehet´óségéb´ól kizárjon.
A Korm.r. 3. § (1) bekezdése alapján a tanácsi házkezelési szerv kezelésében lév´ó házingatlanok elidegenítésre
való kijelölése a községi, városi, f´óvárosi kerületi tanács
végrehajtó bizottságának — az önkormányzatok létrejöttét követ´óen a helyi önkormányzatok megalakulásával
összefügg´ó kiegészít´ó és átmeneti szabályokról szóló 1990.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Átmtv.) 2. §
a) pontja alapján a települési önkormányzat képvisel´ótestületének — hatáskörébe tartozott. A Korm.r. 5. §-ában
rendezte az elidegenítés rendjét, meghatározta, hogy az
elidegenítésre kijelölt ingatlanok megvásárlására kik jogosultak.
,,5. § (1) Az elidegenítésre kerül´ó házingatlan megvásárlására — a (4) bekezdésben említett eset kivételével —
els´ósorban a bentlakók jogosultak a következ´ó sorrend
szerint:
a) a bérl´ó, bérl´ótárs, társbérl´ó, a lakásban lakó haszonélvez´ó és a lakásban jogcím nélkül lakó olyan jóhiszem´ú
személy, aki korábban bérl´ó volt (a továbbiakban együtt:
bérl´ó);
b) a bérl´ó leszármazottja vagy örökbefogadott gyermeke, továbbá szül´óje;
c) a bérl´ó élettársa, feltéve, hogy az eladási ajánlat
megtételét megel´óz´ó egy év óta a bérl´óvel állandó jelleggel
együtt lakik.
(2) A házingatlant az (1) bekezdésben említettek együttesen is megvásárolhatják. A házingatlant a bérl´ó vagy
élettársa a leszármazottja vagy örökbefogadott gyermeke,
továbbá a szül´óje részére is megvásárolhatja.
(3) Ha az (1) bekezdésben említettek a házingatlan
megvásárlására vonatkozó jogukkal (a továbbiakban: vásárlási jog) nem éltek, az el´óvásárlási jog vegyes tulajdonban álló házingatlanban lév´ó állami tulajdoni hányad elidegenítése esetében a vásárlásra jogosult tulajdonostársat, illet´óleg a lakásban nem lakó haszonélvez´ót illeti
meg.’’
A Korm.r. idézett rendelkezései ún. ,,vásárlási jog’’-ot
biztosítottak az elidegenítésre kijelölt ingatlanok bérl´ói
számára. A vásárlási jog jogi tartalmát részben maga a
Korm.r. és a Korm.r. végrehajtására alkotott 16/1969.
(IX. 30.) ÉVM—MÉM—PM együttes rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozta meg.
A Korm.r. 7. § (4) bekezdése kimondta, hogy az elidegenítéssel megbízott szerv köteles a házingatlan megvásárlására jogosult magánszemélynek — a kívülállók kivételével — eladási ajánlatot tenni.
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A Vhr. 10. §-a pedig részletesen szabályozta az ajánlattételi kötelezettség tartalmát:
,,Vhr. 10. § (1) Az elidegenítéssel megbízott szerv köteles — az eladási ajánlat megtétele mellett — a bérl´ót,
illet´óleg a vele egy tekintet alá es´ó személyi (tanyaépület
és a körülötte lev´ó föld elidegenítése esetében a vásárlásra,
illet´óleg el´óvásárlásra jogosult mez´ógazdasági termel´ószövetkezetet) írásban felhívni, hogy a felhívás kézhezvételét´ól számított kilencven napon belül nyilatkozzék, kíván-e vásárlási jogával élni.
(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
— a házingatlan legfontosabb ingatlan-nyilvántartási
és más adatait (címe, helyrajzi száma, alapterülete, szobaszáma, komfortfokozata stb.),
— a házingatlan lényeges m´úszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást,
— a házingatlan vételárát és a kialakításánál figyelembe vett tényez´óket,
— a fizetési feltételeket,
— a vásárlásra való jogosultság (R . 4. §) feltételeit.
(3) Ha a bérl´ó, illet´óleg a vele egy tekintet alá es´ó
személy az ajánlatot elfogadja, az adásvételi szerz´ódést a
nyilatkozattételt´ól számított kilencven napon belül vele
kell megkötni.’’
A Vhr. 7. §-a meghatározta a vételár megállapításának
szabályait is.
2. A helyi önkormányzatok létrejöttét követ´óen a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint az egyes állami tulajdonban lév´ó vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Vátv.) rendelkezéseinek megfelel´óen a korábban tanácsi kezelésben lév´ó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek önkormányzati tulajdonba kerültek. Az állami tulajdonból az önkormányzatok tulajdonába kerül´ó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében az Átmtv. 13. § (1) bekezdése, valamint a Vátv. 2. § (9) bekezdése átmeneti
jelleggel fenntartotta a tanácsi kezelés´ú állami tulajdonú
lakásokra és helyiségekre vonatkozó szabályozás hatályát.
Az Átmtv. 13. § (1) bekezdése a következ´ó rendelkezést
tartalmazta:
,,Az állam tulajdonából a helyi önkormányzatok tulajdonába kerül´ó bérlakásokra, illet´óleg a nem lakás céljára
szolgáló helyiségekre — a törvény eltér´ó rendelkezéséig —
a lakás jellege szerint továbbra is a tanácsi bérlakásokra, a
szolgálati lakásokra vagy a vállalati bérlakásokra, illet´óleg
az állami tulajdonú helyiségekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.’’
Lényegében hasonló tartalmú rendelkezést tartalmazott a Vátv. 2. §-a is, amely kimondta:
,,(7) Az önkormányzati tulajdonba kerül´ó 1—2. §-ok
szerinti lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
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elosztására, bérletére, bérére és elidegenítésére vonatkozó
szabályokat külön törvény állapítja meg.
(...)
(9) A (7) bekezdésben foglalt törvény hatálybalépéséig
a lakások és helyiségek elosztására, elidegenítésére, bérletére és bérére vonatkozó jelen törvény hatálybalépésekor
hatályban lév´ó jogszabályok rendelkezései — módosításuk
lehet´óségének érintetlenül hagyása mellett — változatlanul irányadók.’’
Az Lt. megalkotását megel´óz´óen a nem lakás céljára
szolgáló helyiségekre vonatkozóan az Alkotmánybíróság
vizsgálta az Átmtv. 13. § (1) bekezdésének és a Vátv. 2. §
(9) bekezdésének alkotmányosságát.
A 29/1993. (V. 4.) AB határozatában az Alkotmánybíróság a helyiséggazdálkodásról szóló 19/1984. (IV. 15.) MT
rendelet, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott
8/1984. (IV. 15.) ÉVM rendelet alkotmányossági vizsgálata kapcsán foglalt állást e törvényi szabályok alkotmányosságáról. Az Alkotmánybíróság e határozatában megállapította, hogy az Átmtv. 13. § (1) bekezdése és a Vátv. 2. §
(9) bekezdése alkotmányellenesek, és 1993. december 31-i
hatállyal megsemmisítette azokat. A határozat indokolásában e törvényi rendelkezések alkotmányellenességének
megállapítását az Alkotmánybíróság arra alapította, hogy
azok hatályban tartanak olyan jogszabályi rendelkezéseket, amelyek az önkormányzatok tulajdonhoz való jogát
korlátozzák úgy, hogy a törvények nem maguk állapítják
meg az önkormányzatok tulajdonhoz való jogának korlátait, hanem alacsonyabb — kormányrendeleti és miniszteri
rendeleti — szint´ú jogszabályok átmeneti hatályban tartásával fenntartják az állami tulajdonú helyiségekre kialakított, a kezel´ót korlátozó szabályokat a tulajdonos önkormányzatokra is, illet´óleg a korlátozások átmenetiségének,
ideiglenességének alkotmányos biztosítékait a törvényhozó nem határozta meg (ABH 1993, 227, 232.).
Az Alkotmánybíróságnak ebb´ól a határozatából az a
jogalkotói feladat következett, hogy a törvényhozónak
1993. december 31-ig döntenie kellett arról, hogy az önkormányzati lakás- és helyiségtulajdon — addig rendeleti
szinten szabályozott — korlátai közül melyeket kívánja
továbbra is fenntartani, s azokat törvénybe kellett foglalnia.
3. Az Országgy´úlés 1993. július 2-i ülésnapján fogadta
el az Átmtv. 13. § (1) bekezdésében és a Vátv. 2. § (7) bekezdésében említett külön törvényt, az 1993. július 30-án
kihirdetett, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvényt. A törvény 54. §-a az önkormányzati
tulajdonban álló helyiségek elidegenítésével kapcsolatosan az önkormányzat tulajdonhoz való jogát, tulajdonosi
jogállását korlátozó rendelkezést tartalmazott. Az 54. §
(1)—(2) bekezdése a következ´ó rendelkezést tartalmazta:
,,54. § (1) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került — az e törvény hatálybalépésekor határo-
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zatlan idej´ú szerz´ódéssel bérbeadás útján hasznosított —
és a helyiséggazdálkodásról szóló korábbi jogszabályok
hatálya alá tartozó önkormányzati helyiségre a (2) bekezdésben meghatározott személyeket e törvény szabályai
szerint gyakorolható vételi jog illeti meg. A vételi jogot
csak olyan önkormányzati helyiségre lehet gyakorolni,
amely az ingatlan-nyilvántartásba társasházi külön tulajdonként van bejegyezve vagy ilyen tulajdonként bejegyezhet´ó.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati
helyiségre vételi jog illeti meg:
a) 1994. január 1-jét´ól 1997. december 31-ig a helyiség
bérl´ójét (bérl´ótársakat);
b) 1998. január 1-jét ´ól kezd´ód´óen 1998. december
31-ig annak a társasházközösségnek a tulajdonostársait
(a továbbiakban: tulajdonostársak), ahol az önkormányzati helyiség van.’’
E rendelkezések következtében a bérl´ót az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek tekintetében a
Korm.r. alapján megillet ´ó vásárlási jog helyébe a vételi
jog lépett.
A törvény a 92. § (1) bekezdése alapján 1994. január
1-jén lépett volna hatályba. H atálybalépése el´ótt azonban az Alkotmánybíróság indítványok alapján vizsgálta
a törvény vételi jogra vonatkozó rendelkezéseinek az
alkotmányosságát. A 64/1993. (XII. 22.) AB határozatában az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte és
megsemmisítette a törvénynek a vételi jogra vonatkozó
szabályait, e körben 54. §-át is. Az önkormányzati bérlakások tekintetében a lakástulajdon tárgyára, a lakás
szociális funkciójára és a tulajdonátadás körülményeire
tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
az önkormányzatok tulajdonosi jogainak a vételi joggal
való korlátozása alkotmányosan megengedhet ´ó, a lakások törvényen alapuló vételi joga és az önkormányzati
tulajdon védelme a vételi jog id´ótartamának jelent ´ós
megrövidítésével és az értékgarancia érvényesítésével
alkotmányosan összhangba hozható. A nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó vételi joggal kapcsolatosan a határozat indokolásának VI. 4. pontjában kifejtette, hogy a lakástulajdon szerepére vonatkozó érvek, amelyek megengedhet ´óvé tették az önkormányzati
lakástulajdon vételi joggal való megterhelését, nem állnak a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. Az Alkotmánybíróság nem talált alkotmányos indokot arra, hogy
a törvény az önkormányzati tulajdont ezen — a szabad
vállalkozás körébe tartozó — tulajdoni tárgyak tekintetében vételi joggal megterhelhesse. A nem lakás céljára
szolgáló helyiségekre nézve a vételi jog még a forgalmi
érték megfizetése esetén is szükségtelen, és aránytalan
megterhelése lenne az önkormányzati tulajdonnak
(ABH 1993, 373, 385—388.).
Mivel az Alkotmánybíróság e határozata a lakáskódexnek a vételi joggal kapcsolatos rendelkezéseit megsemmisítette, az Országgy´úlés az 1993. évi CXIII. törvénnyel
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módosította a törvény hatályba léptet´ó rendelkezéseit,
majd az 1994. évi XVII. törvénnyel új rendelkezéseket
alkotott az Alkotmánybíróság által megsemmisített rendelkezések helyébe. Az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába került nem lakás célú helyiségek tekintetében az Lt. módosított 58. §-a el´óvásárlási jogot biztosít
a helyiség bérl´óje számára.
Az 1993. évi CXIII. törvény 1. § (3) bekezdése úgy
módosította az Lt.-nek a hatályon kívül helyezett jogszabályok jegyzékét tartalmazó 1. számú mellékletét, hogy a
Korm.r. és a Vhr. 1994. március 31-én veszti hatályát azzal,
hogy rendelkezéseiket az azok alapján megkötött szerz´ódésekre továbbra is alkalmazni kell.

III.
1. Az Alkotmánybíróság az indítványok alapján el´óször
azt vizsgálta, hogy az Lt. 1. számú melléklete IV. z) pontja
és az Lt. fent idézett 94. § (1) bekezdése között az indítványozó által állított ellentmondás vezethet-e a vitatott rendelkezések alkotmányellenességének megállapításához.
Az Alkotmánybíróság számos határozatában — el´óször
a 35/1991. (VI. 20.) AB határozatban — elvi éllel mutatott
rá arra, hogy meghatározott életviszonyok, illet´óleg tényállások ellentétes — vagy az értelmezést´ól függ´óen ellentétes — törvényi rendezése önmagában nem jelent alkotmányellenességet. Az ilyen rendezés alkotmányellenessé
csak akkor válik, ha az egyben az Alkotmány valamely
rendelkezésének a sérelmével is együtt jár, vagyis ha az
ellentétes tartalmú szabályozás anyagi alkotmányellenességhez vezet. Az Alkotmánybíróságnak a törvényi ellentmondások törvényértelmezéssel való feloldására nincs hatásköre, az a jogalkalmazó hatáskörébe tartozik (ABH
1991, 175, 176.). Az indítványozó álláspontja szerint az Lt.
két vitatott rendelkezése közötti kollízió sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság elvét, illet´óleg az annak tartalmi elemét jelent´ó jogbiztonságot, módot ad a bérl´ót a Korm.r. alapján megillet´ó ,,megvásárlási jog’’ érvényesítési lehet´óségének elvonására.
Az Lt. 94. § (1) bekezdése akkor alkalmazható, ha az Lt.
maga eltér´ó rendelkezést nem tartalmaz. A Korm.r. és
Vhr. alkalmazhatósága tekintetében az Lt. a 94. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltér´ó rendelkezéseket állapít
meg. Így abban a kérdésben, hogy 1994. március 31-ét
követ´óen a Korm.r. és a Vhr. rendelkezései milyen körben
alkalmazandók, nem az Lt. 94. § (1) bekezdése, hanem az
1. számú melléklet IV. z) pontja az irányadó. Az 1. számú
melléklet IV. z) pontja 1994. március 31. napjával hatályon
kívül helyezi a Korm.r.-t és a Vhr.-t azzal, hogy annak
szabályait a továbbiakban csak a már megkötött szerz´ódésekre rendeli alkalmazni. Ebb´ól az következik, hogy a
Korm.r. és a Vhr. alapján létrejött más jogviszonyok tekintetében a Korm.r. és Vhr. szabályai 1994. március 31-ét
követ´óen nem alkalmazhatók.
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Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a két törvényi rendelkezés viszonyában a jogbiztonságot sért ´ó ellentmondás nem állapítható meg, ezért az alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványokat elutasította.
2. Az indítványok alapján az Alkotmánybíróság vizsgálta azt is, hogy sérti-e a szerzett jogok tiszteletben tartásának alkotmányos követelményét a Korm.r. és a Vhr. hatályon kívül helyezésének ez a módja.
Az Alkotmánybíróság több határozatában állást foglalt
a szerzett jogok tiszteletben tartásának alkotmányossági
kérdéseivel kapcsolatosan. E határozataiban elvi jelent´óséggel rámutatott, hogy az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében deklarált ,,jogállamisághoz hozzá tartozik a szerzett jogok tiszteletben tartása.’’ [pl. 62/1993. (XI. 29.) AB
határozat, ABH 1993, 364, 367.].
A szerzett jogok védelme a jogállamban szabályként
érvényesül, de nem abszolút érvény´ú, kivételt nem t´úr´ó
szabály. A kivételek elbírálása azonban csak esetenként
lehetséges. Azt, hogy a kivételes beavatkozás feltételei
fennállnak-e, végs´ó fórumként az Alkotmánybíróságnak
kell eldöntenie [32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991,
146, 154.].
A Korm.r. és a Vhr. fent idézett rendelkezései alapján
megállapítható, hogy a házingatlan értékesítésre kijelölésével az értékesítésre kijelölt szerv számára kötelezettség
keletkezett arra, hogy a jogszabályban meghatározott árfeltételeknek megfelel´ó szerz´ódési ajánlatot tegyen a házingatlanban lév´ó helyiségek magánszemély bérl´ójének és
az ajánlat elfogadása esetén a helyiség tekintetében adásvételi szerz´ódést kössön vele.
Az Alkotmánybíróságnak ebben az eljárásban indítvány hiányában nincs hatásköre arra, hogy a a
Korm.r.-nek és a Vhr.-nek a ,,vásárlási jog’’-ra vonatkozó szabályai alkotmányosságát megítélje. Nem rendelkezik az Alkotmánybíróság felhatalmazással arra
sem, hogy Korm.r. és a Vhr. szabályait értelmezve a
jogalkalmazó helyett eldöntse azt, hogy azok alapján
keletkezett-e alanyi jogi igénye a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérl´óinek arra, hogy az általuk bérelt
helyiséget megvásárolják. Az Alkotmánybíróságnak az
indítványok alapján abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy alkotmányellenes-e az Lt. 1. számú mellékletének az a rendelkezése, amely úgy helyezi hatályon
kívül a Korm.r. és a Vhr. szabályait, hogy azok rendelkezései 1994. március 31-e után már csak a megkötött
szerz´ódésekre alkalmazandók.
A Korm.r. és a Vhr. keletkezésekor az érintett ingatlanok állami tulajdonban álltak. A Korm.r. és a Vhr. az
ingatlanokat kezel´ó állami szervek állami tulajdonban álló
ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezésének módját szabályozták. Az e jogszabályok hatálya alá tartozó ingatlanok
többsége az Ötv., illet´óleg a Vátv. rendelkezései alapján
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a helyi önkormányzatok tulajdonába került. Mivel az
Átmtv. és a Vátv. a Korm.r.-t és a Vhr.-t hatályában fenntartotta, az elidegenítésre kijelölt házingatlanok esetén a
bérl´ót megillet´ó vásárlási jog egyúttal a helyi önkormányzatok számára az Alkotmány 13. §-ában, valamint 44/A. §
(1) bekezdés b) pontjában biztosított tulajdonhoz való jog
kormányrendeleti színt´ú korlátozását jelentette. Az önkormányzati tulajdon kormányrendeleti szint´ú korlátozásának törvényi fenntartását az Alkotmánybíróság idézett
29/1993. (V. 4.) AB határozatában alkotmányellenesnek
ítélte.
A törvényhozó a 29/1993. (V. 4.) AB határozatban kifejtett alkotmányi kötelezettségének tett eleget akkor,
amikor az 1994. évi XVII. törvény megalkotásakor felülvizsgálta a nem lakás célú helyiségek tekintetében az önkormányzati tulajdonnak a Korm.r.-ben és a Vhr.-ben szabályozott korlátait. Nem tekinthet´ó alkotmányellenesnek,
hogy a törvényhozó a felülvizsgálat eredményeként úgy
ítélte meg, hogy a korábbi — nem törvényi szint´ú szabályozás által alapított — vásárlási jog fenntartása nem indokolt. Az önkormányzatok Alkotmányban szabályozott
tulajdonhoz való jogának védelmét szolgálja, ezért nem
tekinthet´ó alkotmányellenesnek az sem, hogy az új törvényi szabályok hatálybalépését követ´óen a Korm.r. és a Vhr.
szabályai a hatályban létük alatt megnyílt vásárlási jog
tekintetében nem alkalmazhatók.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy az Lt. 94. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének IV. z) pontja nem sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság elvét, ezért az indítványokat elutasította.
Az Alkotmánybíróság a határozatnak a Magyar Közlönyben történ´ó közzétételét az érintett jogalanyok széles
körére tekintettel rendelte el.
Dr. Németh János s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
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A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
200/1999. (XI. 24.) KE
határozata
a bíróságok illetékességi területének módosításáról
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács el´óterjesztésére a bíróságok szervezetér´ól és igazgatásáról szóló
1997. évi LXVI. törvénynek a F´óvárosi Bíróság és a megyei
bíróságok, a helyi bíróságok és a munkaügyi bíróságok
illetékességi területér´ól rendelkez´ó melléklete I. részét
2000. január 1. napjával úgy módosítom, hogy Bakonypéterd és Lázi község a 19/5. pontból a 8/1. pontba, Tiszaug
község a 11/4. pontból a 3/1. pontba kerül.
Budapest, 1999. október 26.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány határozatai
A Kormány
1115/1999. (XI. 24.) Korm.
határozata

Dr. Bagi István s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Czúcz Ottó s. k.,

Dr. Erdei Árpád s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

el´óadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

A Kormány a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozási
szabályzatáról szóló — az 1130/1998. (X. 6.) Korm. határozattal módosított — 1101/1996. (X. 2.) Korm. határozat
2. a) —c) pontja alapján megállapítja, hogy

Dr. Strausz János s. k.,

Dr. Tersztyánszkyné
dr. Vasadi Éva s. k.,

Szakonyi Károly Kossuth-díjas író, a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Irodalmi Albizottsága elnökének megbízatása — lemondása miatt — megsz´únt.

alkotmánybíró

alkotmánybíró

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagsági,
illetve az Irodalmi Albizottság elnöki megbízatásának
megsz´únésér´ól

Orbán Viktor s. k.,
Alkotmánybírósági ügyszám: 304/B/1999/6.

miniszterelnök

6792

MAGYAR KÖZLÖNY

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
33/1999. (XI. 24.) ME
határozata
az Országos M´úszaki Fejlesztési Bizottság Tanácsa
tagjainak felmentésér´ól és kinevezésér´ól
Az Országos M´úszaki Fejlesztési Bizottságról szóló
147/1998. (IX. 16.) Korm. rendelet 7. §-a alapján — a
gazdasági miniszter javaslatára — a képviselet ellátására
jogosító tisztségük megsz´únése miatt
dr. Dinya Lászlót,
dr. Hegyháti Józsefet és
dr. Kereszty Évát
az Országos M´úszaki Fejlesztési Bizottság Tanácsa tagsága alól
felmentem, egyidej´úleg
dr. Bagó Esztert, a Gazdasági Minisztérium helyettes
államtitkárát,
dr. Kiss Ádámot, az Oktatási Minisztérium helyettes
államtitkárát és
dr. Varga Zoltánt, az Egészségügyi Minisztérium helyettes államtitkárát
az Országos M´úszaki Fejlesztési Bizottság Tanácsa tagjává
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
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IRÁNYMUTATÁSOK,
IV. rész JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK
A Magyar Köztársaság
Legfels´óbb Bírósága
jogegységi határozatai
A Magyar Köztársaság Legfels´óbb Bírósága
jogegységi határozata
2/1999. MJE szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfels´óbb Bírósága jogegységi
tanácsa a Legfels´óbb Bíróság elnöke által kezdeményezett
jogegységi eljárásban meghozta a következ´ó
jogegységi határozatot:
A sztrájkban résztvev´ónek, ideértve a szakszervezeti
választott tisztségvisel´ót is, a sztrájk miatt kiesett munkaid´óre díjazás nem jár.

INDOKOLÁS

miniszterelnök

I.

A Miniszterelnök
34/1999. (XI. 24.) ME
határozata
a Magyar Export-Import Bank Rt. Igazgatósága
elnökének kinevezésér´ól
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló,
az 1997. évi CXIII. törvény 11. §-ával módosított 1994. évi
XLII. törvény 17. §-a alapján — a pénzügyminiszter, a
gazdasági miniszter és a Magyar Nemzeti Bank elnökének
javaslatára —
Lenk Gézát, a Magyar Export-Import Bank Rt. Igazgatósága elnökévé
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az 1999. januári ún. vasutas-sztrájkkal kapcsolatban
ismételten felmerült az a kérdés, hogy a sztrájkot szervez´ó
szakszervezet tisztségvisel´ójét a sztrájk idejére megilleti-e
az Mt. 25. §-a alapján munkaid´ó-kedvezmény és díjazás.
A Miskolci Munkaügyi Bíróság az általa tárgyalt ügyben, melyben a szakszervezeti tisztségvisel´ó a sztrájk idejére es´ó munkabérét követelte, a 6.M.249/1999/3. számú
ítéletével a keresetnek helyt adott. Döntésének indokolása
szerint a munkavállalónak 1999 januárjának teljes munkaidejére munkaid´ó-kedvezményt állapítottak meg, emiatt
szünetelt a munkavégzési kötelezettsége, következésképpen erre az id´óre a munkaid´ó-kedvezmény folytán munkabér illeti meg, amit a munkáltatónál folytatott sztrájk nem
érintett. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság az
1.Mf.21.861/1999/4. számú ítéletével a munkaügyi bíróság
ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította. Rámutatott arra, hogy a sztrájkban aktívan részt vett tisztségvisel´ót a sztrájkkal érintett munkanapokra nem illeti meg
díjazás, minthogy a kiesett munkaid´óre díjazás sztrájk esetében nem jár, ugyanis a felperes ha nem szakszervezeti
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tisztségében munkálkodott volna, hanem a munkaviszonya szerinti munkakörét látta volna el, az esetben sem
részesült volna a perbeli id´ószakban díjazásban.
A Miskolci Munkaügyi Bíróság az általa tárgyalt másik
ügyben — melyben a munkáltató a sztrájk idejére es´ó
munkabért megfizette, majd azt fizetési felszólítással
visszakövetelte, mert álláspontja szerint a tisztségvisel´ó
szakszervezete által szervezett sztrájk miatt kiesett munkaid´óre a szakszervezeti tisztségvisel´ónek sem jár díjazás
— a 6.M.251/1999/3. számú ítéletével a fizetési felszólítást
hatályon kívül helyezte, és ezt az el´óz´ó határozatában
foglaltakkal egyez´óen indokolta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a 4.Mf.22.020/1999/4. számú ítéletével
a munkaügyi bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet
elutasította.
Hasonló ügyben a teljes munkaid´ó-kedvezményben részesül´ó szakszervezeti tisztségvisel´ó részére az 1999. január 4-t´ól 8-ig terjed´ó sztrájk idejére a kollektív szerz´ódésben megállapított átlagkeresetet a munkáltató nem
fizette meg és ezt követelte a felperes a perben. A F´óvárosi
Munkaügyi Bíróság a 26.M.607/1999/3. számú ítéletével a
munkáltató alperest a kereseti összeg megfizetésére kötelezte. Megállapította, hogy a vitával érintett id´ószakban a
munkavállaló, a sztrájkot szervez´ó szakszervezet ügyviv´ójeként egyeztetéseken vett részt, illetve a sztrájkban résztvev´óket jogi tanáccsal látta el. A bíróság megítélése szerint
a munkavállalót a megjelölt id´ószakban munkavégzési kötelezettség nem terhelte, ezért, valamint arra tekintettel,
mert nincs olyan jogszabály, amelynek értelmében egyes
szakszervezeti tevékenységek (például sztrájk szervezése)
idejére a tisztségvisel´ónek nem jár díjazás, marasztalni
kellett az alperest. Az ítélet az alperes fellebbezése folytán nem joger´ós, az eljárás a F´óvárosi Bíróság el´ótt
55.Mf.26.845/1999. számon folyamatban van.
További hasonló ügyben a F´óvárosi Munkaügyi Bíróság
a 9.M.922/1999/4. számú ítéletével a szakszervezeti tisztségvisel´ó díjazás iránti keresetét elutasította, mert a fizetett munkaid´ó-kedvezményre hivatkozó nem kerülhet
kedvez´óbb helyzetbe, mintha az eredeti munkakörét látná
el. Az ítélet nem joger´ós, az eljárás a F´óvárosi Bíróság el´ótt
49.Mf.28.248/1999. szám alatt van folyamatban.
További ilyen ügyben, amelynek tényállása szerint a
szakszervezeti tisztségvisel´ó 1999. január 4-t´ól 8-ig C. városban a sztrájkbizottság elnöki teend´óit látta el, munkát
nem végzett. Hivatkozása szerint azért, mert nem osztották be munkára. A Szombathelyi Munkaügyi Bíróság az
M.37/1993/3. számú ítéletével a szakszervezeti tisztségvisel´ó munkabér megfizetése iránti keresetét elutasította. A
munkaügyi bíróság szerint a tisztségvisel´ó által képviselt
szakszervezet szervezésében tartott sztrájk idején a tisztségvisel´ó munkaviszonya szünetelt, ebb´ól következ´óen
nem lehetett ´ót a munkavégzés alól felmenteni, és emiatt
annak idejére munkabért sem igényelhet (a munkaid´ókedvezménye felfüggeszt´ódött). A Vas Megyei Bíróság az
Mf.20.455/1999/3. számú ítéletével a munkaügyi bíróság
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ítéletét megváltoztatta és az alperest marasztalta. Az ítélet
indokolása szerint az Mt. 25. §-a alapján a felperesnek
annak ellenére jár díjazás, hogy a sztrájkbizottság elnökeként részt vett a sztrájkban.
Az el´órebocsátottak szerint abban az elvi kérdésben,
hogy a sztrájk miatt kiesett munkaid´óre a szakszervezeti
tisztségvisel´ónek jár-e munkaid´ó-kedvezmény miatti térítés, ellentétes bírói döntések születtek. Ezért az egységes
ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a Legfels´óbb
Bíróság elnöke jogegységi eljárás lefolytatását indítványozta.

II.
A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legf´óbb
ügyész képvisel´óje kifejtette, hogy a sztrájkban részt vev´ó
tisztségvisel´ót, ugyanúgy, mint a sztrájkban részt vev´ó más
munkavállalót, a sztrájk miatt kies´ó munkaid´óre díjazás
nem illeti meg.

III.
Jogellenes sztrájk esetén az abban résztvev´ó munkát
szerz´ódésszegéssel nem teljesít, következésképpen annak
idejére munkabért nem igényelhet.
Jogszer´ú sztrájk esetére a törvény akként rendelkezik,
hogy a sztrájk miatt kiesett munkaid´óre a munkavállalót
díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem
illeti meg [1989. évi VII. törvény 6. § (3) bekezdés].
A szakszervezeti tisztségvisel´ó munkaid´ó-kedvezményének indoka az, hogy ha a tisztsége folytán nem munkát,
hanem szakszervezeti tevékenységet lát el, ugyanúgy részesüljön díjazásban, mintha munkát végezne. Ha tehát a
tisztségvisel´ó sztrájkban vesz részt, díjazás nem jár a részére, hiszen szakszervezeti választott tisztségvisel´ói tevékenység hiányában sem járna neki díjazás. Díjazás iránti
igény hiányában az azt egyébként helyettesít´ó — így különösen a munkaszüneti napi díjazás iránti — követelés is
elesik.
Minderre tekintettel a sztrájkban részt vev´ó munkavállalónak — ideértve a szakszervezeti választott tisztségvisel´ót is — a sztrájk miatt kiesett munkaid´óre díjazás nem jár.
Budapest, 1999. november 15.
Dr. Horeczky Károly s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Ádám Lóránt s. k.,

Dr. Fekete Zsuzsanna s. k.,

el´óadó bíró

bíró

Dr. Stefán László s. k.,

Dr. Tallián Blanka s. k.,

bíró

bíró
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)
hirdetménye i
Az FVM Zala Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény
4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s s o r so l á st
tart a Gelsei Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása
céljából.
A sorsolás helye: Gelse, Kossuth u. 78., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. január 25., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Alsórajk
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

031/2

gyep (legel´ó)

0,1880

0,53

047/3

gyep (rét)

2,2562

7,45

050

gyep (rét)

2,0595

11,00

078/1

gyep (legel´ó)

12,3572

61,07

078/3

gyep (legel´ó)

0,2222

1,09

084

árok, gyep (legel´ó)

21,8385

119,40

0101/18

gyep (legel´ó)

0,4532

0,63

0101/27

gyep (rét)

0,4381

14,06

383

gyep (rét)

0,0886

2,38

385

erd´ó

0,0012

0,01

604

erd´ó

0,0164

0,09

615

erd´ó

0,0089

0,05

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Özvegyi jog, végrehajtási jog

Özvegyi jog

Település: Dióskál
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

048/2

erd´ó

0,4030

2,94

048/3

erd´ó

0,1336

0,98

049/1

szántó

3,7465

84,54

049/3

szántó, gyep (rét)

9,5988

223,37

077/2

erd´ó

14,5825

106,45

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Település: Egeraracsa
Helyrajzi szám

033/2

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

0,4291

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

5,06

Település: Fels´órajk
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

010/8

szántó

0,4956

12,04

010/20

szántó

0,0929

2,26

053/4

gyep (rét), szántó

4,8390

80,07

063

gyep (legel´ó), (rét), árok, saját
használatú út

11,1085

330,28

092/3

gyep (legel´ó)

1,7386

13,91

0135/1

szántó

9,9441

86,92

1428

erd´ó

0,0894

0,63

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Vízvezetési jog, özvegyi jog

Település: Gelse
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

335/1

gazdasági épület és udvar,
szántó

2,0115

47,02

059/13

szántó

0,0187

0,63

0111/13

erd´ó, gyep (rét)

0,9518

16,26

784

sz´ól´ó

0,0932

6,64

787/1

gyep (rét)

0,0986

2,48

788/1

gyümölcsös

0,1007

3,50

892

gyümölcsös, szántó

0,2144

4,00

1071

gyep (rét), gyümölcsös

0,1238

3,66

1150

gyep (rét)

0,0039

0,10

Özvegyi jog

1217

gyep (rét)

0,1346

3,39

Építési korlátozás

1226/5

gyep (rét)

0,2244

5,65

Építési korlátozás

1389

kert, gyep (rét)

0,1403

3,14

1898/1

szántó

0,2324

5,65

Építési korlátozás

Tartós földhasználati jog

Település: Gelsesziget
Helyrajzi szám

06/5

M´úvelési ág

gyep (rét)

Terület
(ha, m2)

1,9859

AK érték

29,39

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Település: Kerecseny
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

281

gyep (rét), szántó

0,7568

11,10

081/2

erd´ó, gyep (legel´ó)

0,9716

4,45

086/1

gyep (legel´ó)

0,5996

2,00

Özvegyi jog

0267/10

szántó, gyep (rét)

0,2244

4,55

Földmérési jelek elhelyezése,
özvegyi jog

576

erd´ó

0,0141

0,04

1238/3

gyep (rét)

0,1485

3,74

1295/2

kert, gyep (rét)

0,0828

1,78

Település: Kilimán
Helyrajzi szám

080

M´úvelési ág

gyep (legel´ó)

Terület
(ha, m2)

10,3857

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

90,63

Település: Nagykanizsa
Helyrajzi szám

0562/5

M´úvelési ág

gyep (rét)

Terület
(ha, m2)

0,7658

AK érték

19,30

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Bányaszolgalmi jog, özvegyi
jog

Település: Orosztony
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

074/2

erd´ó

0,2628

1,37

083/4

gyep (rét)

0,2076

5,23

0151/2

major, szántó

2,9414

9,60

0151/7

szántó

0,6721

14,39

0169/4

gyep (rét)

0,1044

2,36

0299

gyep (rét)

7,5220

92,98

0301/2

gyep (rét), szántó, erd´ó

3,5456

64,90

0303

gyep (rét)

0,1071

2,70

1467

gyep (rét)

0,1090

2,75

1892

szántó

0,3935

7,87

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Özvegyi jog
Építési korlátozás

Építési korlátozás

Település: Pötréte
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

102

szántó

061
(bányatelek)

gyep (legel´ó), árok

086/1
0118

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2,6648

64,75

Vezetékjog

11,7862

32,26

Építési korlátozás

gyep (rét)

0,3282

4,86

szántó

1,7732

42,76

Vízvezetési jog, özvegyi jog
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Település: Újudvar
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1631

gyep (legel´ó), szántó

1,3478

13,21

010/9

gyep (rét), árok, mocsár

5,8611

93,67

021/1

erd´ó

0,0199

0,09

Özvegyi jog

021/3

gyep (legel´ó)

0,1137

0,91

Özvegyi jog

067/7

erd´ó

0,2986

1,34

088/1

szántó, erd´ó, gyep (rét), (legel´ó) és árok, saját használatú út

33,9954

455,44

964/1

szántó

0,1712

2,38

Bányaszolgalmi jog

1045

gyep (rét)

0,1470

3,32

Bányaszolgalmi jog

1046

gyep (rét)

0,1335

3,02

Bányaszolgalmi jog

1178

kert

0,1101

0,91

Építési korlátozás

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó azon személyek (illet´óleg jogutódjaik) vehetnek
részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határid´óben, azaz 1993. március 24. napjáig
földkiadási kérelmet nyújtottak be a szövetkezet székhelyén m´úködött Földkiadó Bizottsághoz, s igényük ezen hirdetmény közzétételéig még nem került teljeskör´úen kielégítésre.
A sorsolás egyidej´úleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Kiss Bódog Zoltán s. k.,
hivatalvezet´ó

Az FVM Zala Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény
4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s s o r so l á st
tart a Letenyei Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása
céljából.
A sorsolás helye: Letenye, Szabadság tér 15., Fáklya M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. január 27., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Bázakerettye
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

0146/7

gyep (rét) és út

9,4260

88,60

0146/9

szántó

3,0103

37,63

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Település: Becsehely
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

068/4

szántó és árok

5,1053

38,80

7723

erd´ó

0,0043

0,01

7838

gyep (rét)

0,0302

0,60

9633

sz´ól´ó

0,0277

0,43

10226

szántó

0,5511

4,19

10479

gyep (rét)

0,1208

2,42

10494

gyep (rét)

0,1701

3,40

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Borsfa
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0101/1

gyep (legel´ó)

0,8600

6,54

0101/4

gyep (legel´ó)

0,6931

5,27

0101/6

gyep (legel´ó)

0,1809

1,37

0101/11

gyep (legel´ó)

2,2607

17,18

0101/13

gyep (legel´ó)

0,9303

7,07

0101/15

gyep (legel´ó)

1,7887

13,59

0103/1

gyep (legel´ó)

2,7847

21,16

0113/1

gyep (legel´ó), erd´ó

8,2642

41,55

0113/3

gyep (legle´ó)

0,0993

0,75

0113/7

gyep (legel´ó)

0,5030

3,82

0113/9

gyep (legel´ó)

0,1583

1,20

0114/1

gyep (legel´ó)

0,9991

7,59

0114/5

gyep (legel´ó)

2,5140

19,11

0116/2

gyep (legel´ó)

1,0905

8,29

0116/4

gyep (legel´ó)

0,9752

7,41

0138/5

gyep (legel´ó)

5,2485

39,89

0140/1

gyep (legel´ó)

1,1204

8,52

0140/2

gyep (legel´ó)

0,2382

1,07

0140/7

gyep (legel´ó)

2,2941

17,44

0142/4

szántó

0,1591

1,11

0142/5

szántó

0,1511

1,06

0142/6

szántó

0,0792

0,55

Bányaszolgalmi jog

0142/9

gyep (rét)

0,7166

11,82

Bányaszolgalmi jog

0144/1

gyep (legel´ó)

0,0158

0,12

0144/2

szántó, gyep (rét)

2,6291

19,31

Földmérési jelek elhelyezése

Földmérési jelek elhelyezése,
özvegyi jog

1999/105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

6799

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0146/1

szántó, gyep (rét)

4,5346

29,32

0146/2

szántó

0,7264

2,54

0146/3

szántó

2,7888

9,76

0148

szántó

5,9985

31,49

Bányaszolgalmi jog

0149

erd´ó, gyep (legel´ó)

1,0521

2,19

Bányaszolgalmi jog

0179/1

gyep (rét)

1,5258

16,48

0179/2

gyep (rét)

0,1579

1,71

0179/3

gyep (rét)

2,0806

34,33

0180/2

gyep (rét)

0,4866

8,03

0183/1

gyep (rét) és árok

3,0079

49,63

0183/2

gyep (rét)

0,1082

1,79

0183/3

gyep (rét)

1,5665

25,85

0185

gyep (rét)

0,1772

2,92

0187/1

gyep (legel´ó), erd´ó

0,5666

2,61

0187/4

gyep (legel´ó)

0,4455

3,39

0189/3

erd´ó

4,0278

6,44

0190/1

erd´ó

3,8920

6,23

0192/1

erd´ó, gyep (legel´ó)

1,0430

2,39

0192/3

gyep (legel´ó)

0,1295

0,36

0192/5

gyep (legel´ó)

0,2936

0,82

0195/2

gyep (legel´ó)

5,9707

45,38

0196

gyep (legel´ó)

1,4119

10,73

0198/2

gyep (legel´ó)

0,3038

0,85

0198/4

gyep (legel´ó)

0,3358

0,94

0200/1

gyep (legel´ó)

1,3864

10,54

0200/2

gyep (legel´ó)

0,2564

1,15

0200/3

gyep (legel´ó)

2,7462

20,87

0202

gyep (legel´ó)

4,2370

32,20

0204/1

szántó

4,3403

30,38

Bányaszolgalmi jog

0204/3

gyep (legel´ó)

1,1742

8,92

Bányaszolgalmi jog

0206/3

erd´ó

0,0187

0,03

Bányaszolgalmi jog, özvegyi
jog

0206/4

gyep (legel´ó)

9,9832

61,47

0208

gyep (legel´ó)

4,3294

32,90

0211/1

szántó

1,9698

6,89

0211/3

szántó

1,4617

5,12

Bányaszolgalmi jog, földmérési
jelek elhelyezése

Bányaszolgalmi jog

6800

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/105. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0211/5

szántó

5,6765

19,87

0235/1

szántó

1,0899

3,81

Bányaszolgalmi jog

0235/2

szántó

0,0722

0,73

Bányaszolgalmi jog

0235/3

szántó

3,4460

12,06

Bányaszolgalmi jog

0235/5

szántó

2,4026

8,41

Bányaszolgalmi jog

0237/1

szántó

0,6826

2,39

Bányaszolgalmi jog

0237/3

szántó

6,4191

22,47

Bányaszolgalmi jog

0239

szántó

6,8089

23,83

0240

gyep (legel´ó)

0,4836

3,68

0241/1

gyep (legel´ó)

1,6214

12,32

0241/4

gyep (legel´ó)

0,1782

1,35

0241/6

gyep (legel´ó)

0,2461

1,11

0241/7

gyep (legel´ó), erd´ó

2,7468

19,58

0241/8

gyep (legel´ó), erd´ó

2,0162

13,35

0241

gyep (legel´ó)

0,4997

2,25

Útszolgalmi jog

0241/11

gyep (legel´ó)

0,7101

3,20

Útszolgalmi jog

Útszolgalmi jog

Település: Kistolmács
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

03/4

gyep (legel´ó)

9,9618

32,87

07

szántó

3,6311

55,91

08

gyep (legel´ó)

7,4280

24,51

015/2

gyep (legel´ó)

0,7057

1,69

016/1

szántó

1,4759

13,40

016/12

kopárság

0,8252

0,00

017

gyep (legel´ó), (rét), saját használatú út

0,7057

1,69

019

gyep (rét) és gazdasági épület,
árok

7,9905

72,35

020

szántó

1,9186

19,38

021

gyep (rét)

0,2325

2,19

025

gyep (rét)

2,9838

28,05

027/4

gyep (rét)

0,2052

4,82

027/6

gyep (rét)

0,0435

1,02

027/13

gyep (rét), anyagbánya, erd´ó

10,8337

126,37

054

szántó

1,0959

11,07

055/1

erd´ó, gyep (rét), (legel´ó), kopárság, szántó

4,5203

50,90

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1999/105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

6801

Település: Letenye

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1798/2

szántó

0,7193

23,74

Vízvezetési szolgalmi jog, jelzálogjog

1801

szántó és magtár

2,0944

69,12

Keretbiztosítéki jelzálogjog

05/13

szántó

0,1975

4,82

06/2

gyep (legel´ó)

0,2459

2,21

09

gyep (legel´ó)

0,0130

0,07

013/5

gyep (legel´ó), saját használatú út

2,9111

24,85

017/2

gyep (rét)

0,1927

5,18

019/1

szántó, erd´ó, gyep (legel´ó),
(rét)

29,4733

608,03

020/1

gyep (legel´ó)

1,6125

14,51

021/4

szántó, saját használatú út

2,7542

74,39

021/7

szántó

6,3950

162,02

022

erd´ó

1,1453

4,81

Özvegyi jog

023

szántó

0,3806

9,79

Özvegyi jog

026/1

erd´ó, szántó

2,5745

64,00

Özvegyi jog

034/11

szántó

0,3685

12,16

034/13

szántó

0,2308

7,62

042/20

szántó

0,0136

0,45

045

szántó

3,9163

46,10

046/18

gyep (rét), szántó

1,1276

22,55

046/19

gyep (rét)

0,1140

2,28

050/6

szántó és árok

0,1402

3,77

056/1

szántó

1,1625

21,35

061/7

szántó

8,9671

212,64

062/1

szántó

0,8685

11,46

067

gyep (rét), szántó

5,2180

50,09

070/21

szántó

0,1810

1,38

075

gyep (legel´ó)

0,6884

3,58

077/1

szántó

0,0760

1,80

080

erd´ó

10,0987

69,86

087/13

gyep (rét) és út

1,6784

42,30

087/16

szántó, gyep (rét), erd´ó

19,9771

266,34

091

gyep (rét), saját használatú út

3,8396

88,90

093/2

szántó

0,6094

20,11

Útszolgalmi jog, özvegyi jog

Tartási és életjáradéki jog

6802

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/105. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

093/3

szántó

0,1548

5,11

093/7

szántó

0,0512

1,69

094

gyep (rét) és árok

1,0080

27,12

096

gyep (rét)

9,0514

243,48

098/2

szántó

2,6556

44,74

098/6

szántó

0,4106

3,12

098/8

szántó, gyep (legel´ó)

13,8616

135,90

0100/8

szántó

0,1538

3,08

0100/9

szántó

0,4729

9,46

0101/4

gyep (legel´ó)

0,6069

5,46

0101/5

szántó, gyep (legel´ó)

3,6669

33,73

0101/7

gyep (legel´ó)

0,3402

3,06

0101/9

gyep (legel´ó)

0,0654

0,59

0101/16

erd´ó

0,0109

0,08

0101/17

gyep (legl´ó)

0,6251

5,63

0101/18

gyep (legel´ó)

0,1127

1,01

0101/20

gyep (legel´ó)

5,7017

51,32

0101/21

gyep (legel´ó)

0,3517

3,17

0102/11

gyep (rét), saját használatú út,
szántó, erd´ó

13,7955

315,92

0109/1

szántó, erd´ó, mocsár

1,3770

35,21

0110

erd´ó

36,0931

314,01

0111/1

szántó

0,3361

7,95

0124/1

szántó

0,1885

5,07

0124/2

szántó

0,1602

4,31

0125/1

szántó

1,1164

25,36

0139
(árterület)

szántó

2,6843

20,40

Használat joga

0140
(árterület)

szántó, erd´ó

14,6501

182,21

Használat joga

0142

mocsár

7,2197

0,00

Használat joga

0143
(árterület)

erd´ó, gyep (legel´ó), anyagbánya

17,2519

13,66

Használat joga

0147/2
(árterület)

szántó

6,4250

44,98

Használat joga

0151/1

szántó, gyep (legel´ó), erd´ó

0,4670

10,60

Özvegyi jog

0153/2

gyep (legel´ó)

0,9056

3,17

Özvegyi jog

Özvegyi jog

1999/105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

6803

AK érték

0153/3

gyep (legel´ó)

0,2109

0,74

0153/4

gyep (legel´ó)

0,1844

0,65

0153/13

szántó

1,9271

25,44

0153/14

szántó, gyep (legel´ó)

43,5188

1021,95

0156/3

gyep (legel´ó), szántó

21,5374

473,84

0158

gyep (legel´ó), szántó

7,0533

161,64

0159/12

szántó

90,7397

2877,15

0159/21

szántó

0,9814

26,40

0166
(árterület)

erd´ó

17,6074

73,95

0168
(árterület)

erd´ó, mocsár, gyep (legel´ó)

36,3717

142,69

0169
(árterület)

gyep (legel´ó)

8,3865

29,35

0175/4

szántó

3,4791

60,76

0189/2

szántó

4,1125

31,26

0190

erd´ó

0,1543

0,32

0193/1

szántó

0,4126

8,25

0193/9

gyep (legel´ó), szántó

1,1548

9,29

0195

gyep (rét)

0,1395

2,79

0200/9

szántó

2,8717

92,29

0201/1

szántó

0,3104

4,61

0201/3

szántó

1,6781

33,56

0203/2

erd´ó

0,1108

0,47

0203/4

gyep (rét)

0,2368

4,74

0203/11

szántó

0,1494

2,76

0209/7

szántó

0,1000

1,98

0211/1

mocsár, gyep (rét)

2,8498

44,83

0213

mocsár, gyep (rét)

0,8129

15,35

0219/1

erd´ó, gyep (rét)

4,5587

132,66

0222/3

gyep (rét)

1,9011

51,14

0230/1

gyep (rét)

4,6780

150,16

0232

gyep (rét)

3,0843

82,97

0234

gyep (rét)

1,7810

35,62

0238

gyep (rét)

1,3974

27,95

0242/1

gyep (rét)

3,6012

115,60

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Özvegyi jog

Özvegyi jog

Holtig tartó haszonélvezeti
jog, özvegyi jog

Özvegyi jog

6804

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

M´úvelési ág

1999/105. szám

AK érték

0244/3

szántó

0,0616

1,19

0255

gyep (rét)

0,1279

2,56

0292/5

szántó

2,0153

15,32

0300

szántó

0,4370

3,32

0322

erd´ó

14,5511

61,11

0324/1

erd´ó, gyep (rét)

18,8191

82,73

0325

erd´ó, szántó

9,3104

44,21

0326

erd´ó

0,3196

1,34

0328/3

szántó, saját használatú
gyep (legel´ó), erd´ó

1,0905

16,38

0328/11

szántó

4,1667

55,00

0330/11

szántó

1,1340

23,79

0331/2

gyep (legel´ó), erd´ó

8,8550

33,32

0334/4

gyep (legel´ó) és gazdasági épület

4,1729

37,56

0334/8

gyep (legel´ó) és út

17,3967

156,57

0336/2

gyep (legel´ó), saját használatú út

9,0624

40,51

5006

erd´ó

0,0467

0,20

5047

gyep (rét)

0,0696

0,65

5102

gyep (rét)

0,2538

5,08

5104

gyep (rét)

0,3675

7,35

5129

sz´ól´ó

0,0375

1,76

5205

gyep (rét)

0,0928

1,86

5292

erd´ó, gyep (rét)

0,1114

1,26

5359

gyep (rét)

0,0849

1,70

5550/2

gyümölcsös

0,1013

2,55

5939

erd´ó

0,0190

0,08

5982

erd´ó

0,8632

3,63

6024

gyep (rét)

0,0108

0,22

6026

erd´ó

0,0422

0,18

6154

gyep (rét)

0,0381

0,76

6578

erd´ó és út

0,2164

0,91

6668/2

gyep (rét), erd´ó

0,1191

1,62

út,

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Tótszerdahely
Helyrajzi szám

093/7

M´úvelési ág

erd´ó, gyep (rét), szántó

Terület
(ha, m2)

6,1180

AK érték

118,59

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1999/105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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Település: Zajk
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

02

szántó

0,7126

7,20

04

gyep (rét), szántó

4,9385

28,28

020/5

szántó, gyep (legel´ó), (rét)

12,3598

91,85

021/2

gyep (rét)

0,8887

8,35

023

gyep (rét)

2,7218

25,58

026/1

gyep (rét), erd´ó, szántó

18,1127

115,50

029/1

gyep (rét)

1,9259

18,10

029/3

szántó, gyep (rét)

2,7292

19,97

031

gyep (rét) és árok, szántó

9,8813

49,33

032

gyep (rét) és út

13,9848

106,45

038

erd´ó, gyep (rét) és árok

4,0565

62,52

040

gyep (rét)

8,3971

138,55

042

gyep (rét)

0,5841

5,49

044

gyep (rét)

16,0878

322,06

049/4

gyep (legel´ó)

0,0730

0,18

049/6

gyep (legel´ó)

0,3025

0,73

049/8

gyep (legel´ó)

0,0723

0,17

049/11

gyep (legel´ó)

0,0302

0,07

049/13

gyep (legel´ó)

0,0103

0,02

049/15

gyep (legel´ó)

0,0570

0,14

051/1

szántó, gyep (rét)

1,2612

14,15

051/5

szántó

4,2217

42,64

051/11

sztántó

1,7093

17,26

051/14

szántó, erd´ó

8,2192

80,62

051/19

szántó, erd´ó

2,5407

20,66

051/22

szántó

0,8340

8,42

051/24

szántó

0,3094

3,12

051/26

szántó

2,2074

22,29

053/14

gyep (rét)

1,1509

10,82

053/17

gyep (rét)

4,2590

40,03

053/20

gyep (rét)

0,2733

2,57

059/3

gyep (rét)

0,6560

10,82

059/5

gyep (rét), szántó

3,3060

42,60

063/1

gyep (legel´ó) és út

7,2202

17,33

064

gyep (rét), saját használatú út,
árok, szántó

3,0605

31,97

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Földmérési jelek elhelyezése

6806

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/105. szám

AK érték

065/1

szántó

19,0536

199,64

065/4

szántó

0,3295

0,99

1006

gyep (rét)

0,0629

1,14

1155

szántó és út

0,2473

2,50

1170

gyep (rét) és út

0,2076

4,88

1178

kert és út

0,1261

1,31

1184

kert és út

0,0601

0,63

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó azon személyek (illet´óleg jogutódjaik) vehetnek
részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határid´óben, azaz 1993. március 24. napjáig
földkiadási kérelmet nyújtottak be a szövetkezet székhelyén m´úködött Földkiadó Bizottsághoz, s igényük ezen hirdetmény közzétételéig még nem került teljeskör´úen kielégítésre.
A sorsolás egyidej´úleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Kiss Bódog Zoltán s. k.,
hivatalvezet´ó

Az FVM Zala Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény
4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s s o r so l á st
tart a Zalatárnoki Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása
céljából.
A sorsolás helye: Zalatárnok, Pet´ófi u. 58., Kultúrház
A sorsolás ideje: 2000. január 18., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Baktüttös
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

013/6

erd´ó

2,3068

13,61

017

szántó

0,0153

0,26

046

gyep (rét)

1,9814

16,30

082

gyep (rét)

0,0705

1,84

085/1

szántó

2,3750

42,98

0111/2

gyep (rét)

0,9002

31,12

0114

gyep (rét), erd´ó, szántó

1,2137

26,92

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Özvegyi jog

Kisajátítási eljárás megindítása

Földmérési jelek elhelyezése,
özvegyi jog, végrehajtási jog

Özvegyi jog

1999/105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

6807

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0125/2

szántó

0,0498

1,60

0125/3

szántó

1,0806

24,02

0138

gyep (rét)

0,0412

1,72

0140

gyep (rét)

0,0306

1,28

0141/2

gyep (rét)

0,1176

3,07

0157/2

szántó

1,0250

25,52

0187

gyep (rét)

0,0285

1,29

Özvegyi jog, tartási jog

0210/1

erd´ó

0,5879

4,88

Özvegyi jog, holtig tartó haszonélvezeti jog

Özvegyi jog

Földmérési jelek elhelyezése,
özvegyi jog, holtig tartó haszonélvezeti jog

Település: Szentkozmadombja
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

018/1

gyep (rét)

1,5788

16,42

021/4

szántó

0,3307

1,95

023/3

gyep (rét)

0,4204

4,37

064/4

szántó, erd´ó, gyep (rét)

2,9406

21,06

076/1

szántó

0,3861

2,55

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Özvegyi jog
Földmérési jelek elhelyezése,
özvegyi jog

Település: Pusztaederics
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

03/4

gyümölcsös

0,0038

0,09

Bányaszolgalmi jog

03/20

erd´ó

0,0235

0,04

Bányaszolgalmi jog

020/5

szántó

0,0200

0,12

Bányaszolgalmi jog

034

erd´ó

0,0499

0,21

Bányaszolgalmi jog, özvegyi
jog

053/1

erd´ó, gyep (legel´ó)

0,6588

3,95

Özvegyi jog

061/4

erd´ó

0,0808

0,34

082/4

erd´ó

10,3749

26,97

084/3

szántó

0,2158

1,06

090/4

gyep (legel´ó)

0,1352

0,16

090/5

gyep (legel´ó)

0,1165

0,14

097/3

erd´ó

0,0371

0,13

097/4

szántó

0,4762

2,33

0101/8

szántó

0,8121

3,98

606

erd´ó, saját használatú út

0,9672

3,10

Özvegyi jog

6808

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/105. szám

AK érték

647

erd´ó, gyep (rét)

0,2670

0,92

736

erd´ó

0,0396

0,07

738

erd´ó

0,0479

0,08

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Mikekarácsonyfa
Helyrajzi szám

0102/7

M´úvelési ág

erd´ó

Terület
(ha, m2)

0,9809

AK érték

4,12

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Özvegyi jog

Település: Gutorfölde
Helyrajzi szám

2132

M´úvelési ág

gyep (rét)

Terület
(ha, m2)

0,0455

AK érték

0,47

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdonjog

Település: Zalatárnok
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0125/8

gyep (rét)

0,4334

1,95

0155/2

erd´ó

0,0874

0,15

0165/1

gyep (rét)

0,0423

0,19

0165/2

gyep (rét)

0,0238

0,11

Vezetékjog

0166/1

gyep (rét)

0,4289

4,46

Vezetékjog

0207/1

szántó

8,3957

41,14

Vezetékjog

0230/8

erd´ó

0,7141

2,50

Özvegyi jog

0235

gyep (rét)

0,1428

3,10

0248/4

szántó

0,1033

1,07

0253/11

szántó

0,1831

2,43

0262/7

gyep (legel´ó)

0,6600

1,98

0273/34

szántó

0,1442

1,01

0273/45

szántó

1,5305

11,40

0334/4

sz´ól´ó

0,2144

3,54

0348

gyep (rét)

2,3381

10,52

0386/2

erd´ó

0,1118

0,19

0409/9

szántó

0,0437

0,31

0436/8

gyep (rét)

0,6527

14,16

0463/13

szántó

0,0369

0,58

Vezetékjog

3034

gyep (rét)

0,0124

0,13

Özvegyi jog

3220

gyümölcsös

0,0040

0,10

Özvegyi jog

Bányaszolgalmi jog, özvegyi
jog
Bányaszolgalmi jog

Vezetékjog

1999/105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

6809

Település: Tófej
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

09

gyep (rét)

0,3528

14,71

023

gyep (rét)

0,1501

1,35

025

gyep (rét)

0,1908

4,98

027/5

szántó

0,2218

4,04

032/3

szántó

0,2991

4,30

035

gyep (legel´ó)

0,2887

2,60

082/9

szántó, erd´ó

1,8558

23,40

088

gyep (rét)

0,0202

0,53

0101/10

gyümölcsös, gyep (legel´ó), erd´ó

0,5287

13,69

0104/11

szántó

0,2602

1,90

Bányaszolgalmi jog

0107

erd´ó

0,5154

2,79

Bányaszolgalmi jog, özvegyi
jog

0120/2

erd´ó

0,1067

0,63

Bányaszolgalmi jog

0125

erd´ó

0,3304

1,95

Bányaszolgalmi jog, özvegyi
jog

0127/1

erd´ó

0,3372

1,99

Bányaszolgalmi jog, építési tilalom

0131/1

erd´ó

1,0559

6,23

Bányaszolgalmi jog, özvegyi
jog, egyéb, vízvezetési szolgalmi jog

0136/3

gyep (legel´ó)

2,5289

3,54

Bányaszolgalmi jog, egyéb, vízvezetési szolgalmi jog

0136/4

gyep (rét)

1,2111

10,90

0143/5

gyep (legel´ó), árok

1,1865

9,95

0146/3

gyep (rét)

0,6395

16,69

Egyéb

0154

gyep (rét)

1,6857

44,00

Bányaszolgalmi jog, özvegyi
jog

0157

gyep (rét)

1,0114

26,40

Bányaszolgalmi jog

0159

gyep (rét)

2,2137

17,71

0200/7

erd´ó

0,0878

0,43

0200/8

gyep (rét)

1,5858

49,64

0200/9

erd´ó

0,1500

0,74

0250

szántó

10,5734

40,18

0256/4

szántó

0,2661

1,01

0261/3

szántó

0,2922

2,92

0261/5

szántó

0,6049

5,87

Özvegyi jog

Földmérési jelek elhelyezése,
özvegyi jog

Özvegyi jog, bányaszolgalmi
jog

Özvegyi jog

Bányaszolgalmi jog
Bányaszolgalmi jog, egyéb, vízvezetési szolgalmi jog

Földmérési jelek elhelyezése

Özvegyi jog

6810

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/105. szám

AK érték

0276/1

szántó

2,1280

20,32

0276/6

erd´ó

0,0253

0,15

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Egyéb, özvegyi jog
Egyéb

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó azon személyek (illet´óleg jogutódjaik) vehetnek
részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határid´óben, azaz 1993. március 24. napjáig
földkiadási kérelmet nyújtottak be a szövetkezet székhelyén m´úködött Földkiadó Bizottsághoz, s igényük ezen hirdetmény közzétételéig még nem került teljeskör´úen kielégítésre.
A sorsolás egyidej´úleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Kiss Bódog Zoltán s. k.,
hivatalvezet´ó

Az FVM Zala Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény
4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s s o r so l á st
tart a Zalaapáti Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása
céljából.
A sorsolás helye: Zalaapáti, Deák F. u. 64., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. január 26., 9 óra
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Gétye
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

073/4

szántó

0,1789

3,58

073/23

szántó

2,3449

46,90

095

szántó

2,2682

22,00

096/2

szántó

0,8840

8,27

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Bókaháza
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

09/1
(árterület)

gyep (legel´ó)

029

Terület
(ha, m2)

AK érték

13,8693

140,08

szántó

1,8150

34,67

043/3

erd´ó

0,3912

1,64

492/2

kert, gyep (rét), erd´ó

0,3600

6,02

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1999/105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

6811

Település: Egeraracsa
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

023/2

szántó

1,9381

27,62

029

szántó

5,3392

63,00

033/1

szántó

0,9751

11,51

033/3

szántó

0,5528

6,52

043/1

szántó

0,6014

7,10

046

szántó

0,1652

1,95

092

szántó és gazdasági épület

0,0877

1,03

0154/5

gyep (legel´ó)

1,8157

13,80

0154/7

gyep (legel´ó)

1,3959

10,61

0154/8

gyep (legel´ó)

1,3962

10,61

0177/19

gyep (rét)

0,2892

3,12

0191/3

gyep (rét)

0,4590

6,38

1002

erd´ó, gyümölcsös

0,3848

3,30

1014

kert, erd´ó

0,1899

3,61

1021

kert

0,0727

1,77

1030/1

szántó, erd´ó

0,8222

15,08

1039

kert

0,1165

2,83

1043

szántó

0,2252

4,50

1044

szántó

0,2935

5,87

1049

szántó

0,2342

4,68

1075

szántó

0,2039

4,08

1116

gyep (rét)

0,0047

0,13

1438/2

erd´ó

0,2536

0,71

1455

gyümölcsös, szántó

0,5999

12,25

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Fels´órajk
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

1447/2

gyep (rét)

0,0487

1,23

1625/2

gyep (rét)

0,0881

2,22

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Esztergályhorváti
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

051/1

erd´ó

7,7933

18,70

068/12

gyep (legel´ó)

3,9021

48,77

0195

szántó

0,3668

7,01

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

6812

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/105. szám

AK érték

0197/3

szántó, gyep (legel´ó)

18,4044

321,12

0271/3

szántó

10,0630

192,20

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Pacsa
Helyrajzi szám

040

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

9,3800

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

110,69

Település: Zalaapáti
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

07/11

szántó

0,6483

7,00

07/12

gyep (rét)

3,6000

114,00

025/4

gyep (legel´ó)

16,5725

190,58

049/3

gyep (rét)

7,4015

167,76

053/7

szántó

0,6721

16,33

0107/1

gyep (rét)

1,2563

30,53

0110/2

szántó

2,1020

17,45

0137/4

gyep (rét)

0,4727

11,49

0160/5

szántó

0,2817

9,04

0160/25

szántó

0,0148

0,48

0172

szántó

0,6930

13,24

0174/1

szántó

0,7064

13,49

0176/1

gyep (legel´ó)

0,7125

5,70

0176/4

gyep (legel´ó)

1,1262

9,01

0204/6

gyep (rét) és gazdasági épület,
szántó

0,3804

9,00

0204/7

gyep (rét), sz´ól´ó

0,2281

6,40

0204/8

gyep (rét) és gazdasági épület,
sz´ól´ó

0,1678

5,08

0204/9

sz´ól´ó

0,1920

6,34

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Vízvezetési szolgalmi jog

Település: Zalacsány
Helyrajzi szám

0107/1

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

3,1485

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

26,13

Település: Zalaszabar
Helyrajzi szám

1080

M´úvelési ág

gyep (rét)

Terület
(ha, m2)

0,8507

AK érték

19,23

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1999/105. szám
Település:

MAGYAR KÖZLÖNY

6813

Zalaszentmárton

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

015/3

gyep (legel´ó)

1,2434

9,95

027

gyep (rét)

1,7332

46,62

1060/2

gyep (rét)

0,2834

4,68

1074/2

gyümölcsös

0,0949

3,80

1081/1

gyümölcsös

0,0338

1,35

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó azon személyek (illet´óleg jogutódjaik) vehetnek
részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határid´óben, azaz 1993. március 24. napjáig
földkiadási kérelmet nyújtottak be a szövetkezet székhelyén m´úködött Földkiadó Bizottsághoz, s igényük ezen hirdetmény közzétételéig még nem került teljeskör´úen kielégítésre.
A sorsolás egyidej´úleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Kiss Bódog Zoltán s. k.,
hivatalvezet´ó

Az FVM Zala Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény
4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s s o r so l á st
tart a Murakeresztúri Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek
kiadása céljából.
A sorsolás helye: Murakeresztúr, Kossuth u. 14., Faluház
A sorsolás ideje: 2000. január 19., 9 óra
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Becsehely
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

065

szántó

4,9672

33,99

068/14

szántó

12,2208

92,88

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Özvegyi jog

Település: Belezna
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

0250/6

szántó

0,2387

4,15

0250/7

gyep (rét)

6,3129

126,26

0253/2

gyep (rét)

0,2880

7,52

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Vezetékjog
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Település: Fityeház
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

03/35

szántó

1,1774

23,55

027/2

gyep (legel´ó)

0,6469

0,91

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Molnári
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

03/2

szántó

03/9

szántó, árok

06/8

szántó

06/13

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0,0436

1,17

10,8494

265,74

1,3070

26,14

Tulajdonjogi korlátozás

árok, szántó

59,8715

1516,30

Tulajdonjogi korlátozás

08/3

szántó, árok, erd´ó

29,3523

614,26

016/14

gyep (rét), szántó

4,6246

121,11

024/6

gyep (rét)

2,6904

72,37

026/13

szántó

0,0785

2,59

029/13

erd´ó

0,1338

0,41

029/16

erd´ó

0,4601

1,43

033/3

szántó és út

0,2733

5,47

033/22

erd´ó

0,2235

0,69

041/2

gyep (legel´ó)

0,4127

2,15

042/1

gyep (legel´ó)

0,5994

3,12

042/20

szántó

12,4099

248,20

046

erd´ó és dögkút

27,6136

174,20

049/3

gyep (legel´ó)

0,1830

0,95

051/16

erd´ó, gyep (legel´ó), szántó

7,9119

66,35

Tulajdonjogi korlátozás, vezetékjog, özvegyi jog

051/17

szántó, gyep (legel´ó)

1,7645

21,52

Tulajdonjogi korlátozás, vezetékjog

053

gyep (rét), vízállás, erd´ó

14,3563

228,09

056/1

erd´ó, vízállás, gyep (rét)

25,7179

438,95

056/3

gyep (rét), erd´ó

1,6310

16,01

057/2

gyep (rét)

1,0318

20,64

Tulajdonjogi korlátozás

059/1

gyep (rét)

0,9753

19,51

Tulajdonjogi korlátozás

059/2

gyep (rét), árok

26,9790

530,55

Tulajdonjogi korlátozás

059/4

gyep (rét) és árok

1,2350

24,70

Tulajdonjogi korlátozás

061/1

erd´ó

1,9930

11,16

Tulajdonjogi korlátozás, vezetékjog, földmérési jelek elhelyezése

061/2

szántó

0,8516

17,03

Tulajdonjogi korlátozás, vezetékjog

066

erd´ó

2,1694

6,73

Vezetékjog
Tulajdonjogi korlátozással

Tulajdonjogi korlátozás

Tulajdonjogi korlátozás

Földmérési jelek elhelyezése

Tulajdonjogi korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

068

gyep (legel´ó), saját használatú
út, anyaggödör, erd´ó

071/3

Terület
(ha, m2)
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44,0269

56,70

Tulajdonjogi korlátozás

gyep (legel´ó)

2,5040

3,51

Tulajdonjogi korlátozás

073/3

gyep (legel´ó), szántó

2,3901

18,62

073/22

szántó, gyep (legel´ó)

4,7581

94,61

Tulajdonjogi korlátozás

077

erd´ó

1,8540

5,75

Tulajdonjogi korlátozás

079

gyep (legel´ó)

0,5497

0,77

Tulajdonjogi korlátozás

081

gyep (legel´ó)

2,8990

4,06

Tulajdonjogi korlátozás

083

gyep (legel´ó)

19,0784

26,71

Tulajdonjogi korlátozás

085

szántó, gyep (legel´ó), vízállás

56,1533

95,20

Tulajdonjogi korlátozás

088

gyep (legel´ó)

1,1823

6,15

Tulajdonjogi korlátozás

091/1

szántó, gyep (legel´ó), árok, saját használatú út

92,3271

1708,35

091/3

gyep (legel´ó)

0,2250

0,32

091/4

gyep (legel´ó)

0,1220

0,17

091/5

gyep (legel´ó)

0,7920

1,11

094/1

szántó

2,2177

59,66

094/2

gyep (legel´ó)

0,3906

2,03

096

gyep (legel´ó) és árok

2,4866

12,93

1247

szántó

0,3587

7,17

1541

sz´ól´ó és út

0,0781

2,44

1542

sz´ól´ó és út

0,0794

2,49

1543

szántó és út

0,2808

5,62

1544

kert és út

0,1269

2,87

1553

sz´ól´ó

0,1371

4,29

1572

sz´ól´ó és gazdasági épület

0,1645

5,15

1575

kert

0,1364

3,08

1576

sz´ól´ó, kert

0,1350

3,88

1582

szántó

0,2139

4,28

1623

szántó és út

0,5429

10,86

Tulajdonjogi korlátozás, földmérési jelek elhelyezése

Tulajdonjogi korlátozás, vezetékjog

Település: Murakeresztúr
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

036/3

gyep (rét)

0,6565

14,84

041/5

szántó

0,0848

2,06

061/5

szántó, kivett sáv

2,6583

49,81

069/4

gyep (rét), kivett sáv, szántó

12,6017

261,97

075/1
(bányatelek)

erd´ó, gyep (rét) és út, kivett sáv,
szántó

1,1248

16,05

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Özvegyi jog
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

085/5

szántó, gyep (rét)

0,5512

10,77

0104/5

gyep (rét)

0,6369

14,39

0130/1

szántó

0,1043

2,53

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Földmérési jelek elhelyezése,
özvegyi jog

Település: Petrivente
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

025/2

szántó

0,8556

17,11

025/3

szántó

10,5840

160,11

025/6

szántó

1,7516

23,12

025/7

szántó

0,2363

3,12

025/11

szántó

0,5870

7,75

025/12

szántó

0,3226

4,26

025/13

szántó

0,5770

7,62

025/14

szántó

0,2911

3,84

025/15

szántó

0,9870

13,03

025/16

gyep (rét), szántó

21,4509

206,88

025/18

szántó

3,7718

75,44

027/1

szántó

0,1540

2,03

038/1

gyep (rét)

2,3460

59,12

045/15

szántó, gyep (legel´ó)

22,3439

326,02

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Földmérési jelek elhelyezése

Település: Semjénháza
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

02/40

erd´ó

0,5237

2,93

02/41

erd´ó

0,4859

2,72

04/1

szántó

4,3183

57,00

06

erd´ó, szántó, gyep (legel´ó)

2,0096

10,62

08

erd´ó, gyep (rét), (legel´ó)

4,0794

17,81

010

szántó

3,5108

24,58

012

erd´ó, szántó

12,2329

138,83

013

szántó

0,6955

9,18

020

erd´ó és árok, szántó

1,3598

14,85

022/1

erd´ó

0,5530

2,32

024/1

erd´ó

1,7230

7,24

027/4

szántó, erd´ó

0,8986

5,69

027/5

szántó

0,1616

1,13

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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027/7

szántó

0,2109

1,48

029/13

erd´ó

0,6486

2,72

029/16

szántó, gyep (rét), út

23,9683

372,25

Földmérési jelek elhelyezése

035/1

erd´ó

4,1574

17,46

Jelzálogjog öt év id´ótartamra

035/3

erd´ó

1,5637

6,57

036/1

szántó, gyep (rét)

1,1110

11,43

036/3

gyep (rét)

1,2152

11,42

039

erd´ó, szántó

14,9670

186,39

043

gyep (rét), szántó

2,2332

34,97

049

gyep (legel´ó)

0,1760

0,49

050

gyep (legel´ó)

0,0650

0,18

051

gyep (legel´ó)

1,2292

3,44

052/30

szántó

55,6044

1138,46

053

erd´ó

1,0286

5,76

055

erd´ó, gyep (rét), szántó, saját
használatú út

58,2616

1173,61

058/17

erd´ó

0,2948

1,65

Földmérési jelek elhelyezése

Település: Szepetnek
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

075/7

szántó

0,0654

1,59

Özvegyi jog, tartási jog

075/9

szántó, gyep (legel´ó)

0,0662

1,59

Özvegyi jog, tartási jog

083/3

gyep (legel´ó)

0,1800

0,25

Földmérési jelek elhelyezése

083/4

gyep (legel´ó)

0,1367

0,19

090/17

szántó és út, gyep (legel´ó), árok

97,3633

2286,70

092/2

erd´ó

0,5075

2,64

092/5

szántó

0,1658

4,03

092/6

erd´ó

0,4048

2,10

0105/2

szántó

0,8657

21,04

0105/3

szántó, gyep (legel´ó)

9,5426

223,95

Település:

Vízvezetési jog, földmérési jelek elhelyezése

Tótszentmárton

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

09/1

erd´ó

1,4679

12,77

011/1

szántó

0,0200

0,14

013/1

szántó

0,0677

0,62

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Földmérési jelek elhelyezése
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

018/3

szántó, árok

019/9

Terület
(ha, m2)
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AK érték
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20,8942

139,40

szántó

0,1758

4,73

019/33

szántó

0,0617

1,66

019/58

szántó

1,4851

39,95

019/72

szántó

0,0048

0,06

019/75

szántó

0,0728

0,89

024

szántó, gyep (rét)

7,4138

221,57

029

szántó, gyep (rét)

3,2333

61,15

034/2

szántó

0,2400

6,46

034/4

szántó

0,0175

0,47

038/2

szántó

0,4436

8,87

040

szántó, gyep (rét)

12,5167

293,82

Kisajátítási eljárás megindítása

049/1

szántó

1,5572

37,28

Kisajátítási eljárás megindítása, özvegyi jog, földmérési jelek
elhelyezése, haszonélvezeti jog

053/1

szántó, árok

0,0004

0,01

055

erd´ó, gyep (legel´ó)

0,0649

0,35

057

gyep (rét)

2,6305

69,66

059

gyep (rét) és árok, erd´ó

7,2493

171,51

062

erd´ó, gyep (rét)

0,7046

15,50

Kisajátítási eljárás megindítása

065

erd´ó, gyep (rét)

1,8937

32,47

Kisajátítási eljárás megindítása

067/1

erd´ó

0,0450

0,25

067/4

szántó

9,5035

125,45

075

szántó

0,2182

2,88

094

erd´ó, gyep (rét), szántó

51,0143

650,97

096

erd´ó, gyep (rét)

8,5022

84,04

097/6

szántó

1,2462

14,59

097/10

szántó

1,3161

14,27

0102/1

szántó, erd´ó, gyep (legel´ó),
(rét)

118,2449

1792,73

1003/1

szántó

0,2158

2,85

1071/1

szántó

0,3237

4,27

Özvegyi jog

Özvegyi jog

Haszonélvezeti jog, özvegyi jog

Özvegyi jog

Tartási jog

Özvegyi jog

Földmérési jelek elhelyezése
Holtig tartó haszonélvezeti jog

Földmérési jelek elhelyezése

Település: Tótszerdahely
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

08/100

gyep (rét)

0,3348

3,15

022/1

szántó

0,0894

2,40

A terület hasznosítására
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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022/2

szántó

2,8339

76,23

024/6

szántó

0,0400

1,32

026/7

szántó, gyep (rét)

0,3563

10,15

026/18

szántó

0,1745

5,76

032/6

gyep (rét), szántó

7,4483

133,42

038/3

gyep (legel´ó)

1,0080

5,24

042

szántó

2,1698

28,64

053/1

gyep (legel´ó), szántó

31,8095

149,92

058

szántó, erd´ó

3,7192

30,48

060/2

gyep (rét)

5,5880

140,82

066/1

erd´ó

0,2372

1,33

066/2

erd´ó

0,1225

0,69

069

gyep (rét), erd´ó és út

10,7733

74,52

073/2

szántó és árok

0,5470

7,22

073/6

gyep (legel´ó)

0,0025

0,02

075/1

gyep (legel´ó)

2,0398

5,71

085/8

szántó, gyep (rét)

0,0233

0,38

085/11

szántó, gyep (rét)

38,8051

756,91

089/12

szántó, gyep (rét), út, erd´ó

0,0008

0,01

093/4

erd´ó

11,7676

65,90

093/8

gyep (rét)

0,9212

24,78

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Özvegyi jog
Özvegyi jog, holtig tartó haszonélvezeti jog

Tulajdonjog bejegyzési kérelem

Özvegyi jog, holtig tartó haszonélvezeti jog

Özvegyi jog

Tulajdonjog bejegyzési kérelem

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó azon személyek (illet´óleg jogutódjaik) vehetnek
részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határid´óben, azaz 1993. március 24. napjáig
földkiadási kérelmet nyújtottak be a szövetkezet székhelyén m´úködött Földkiadó Bizottsághoz, s igényük ezen hirdetmény közzétételéig még nem került teljeskör´úen kielégítésre.
A sorsolás egyidej´úleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Kiss Bódog Zoltán s. k.,
hivatalvezet´ó
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