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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
24/1999. (II. 12.) Korm.
rendelete
a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért
Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló
164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról*
A Kormány a Polgári Törvénykönyv 74/G . §-ának
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatásról szóló — többször módosított — 1993. évi
LXXIX. törvény 119. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
végrehajtására a következ´óket rendeli el:
1. §
A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért
Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997.
(IX. 30.) Korm. rendelet melléklete az e rendelet mellék letében foglaltak szerint módosul.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 24/1999. (II. 12.) Korm. rendelethez
A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért
Országos Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
1. Az alapító okirat ,,A közalapítvány céljai’’ cím´ú fejezete 2/b) pontjának ötödik francia bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
(Támogatást nyújthat — pályázat útján)
,,— az érintett tanulók középiskolai tanulmányaihoz,
fels´ófokú iskolai tanulmányainak megkezdéséhez, továbbá a munkába állást segít´ó tevékenységéhez.’’
* A F´óvárosi Bíróság a közalapítványt a 12.Pk.60887/1997/9. számú
végzésével kiemelked´óen közhasznú szervezetté min´ósítette.
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2. ,,A közalapítvány céljai’’cím´ú fejezet az alábbi 3. ponttal
egészül ki:
,,3. A közalapítvány a kiemelked´óen közhasznú szervezet
követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel,
hogy az 1. pontban meghatározott céljai — amelyek az oktatási miniszternek a közoktatási törvény 95. § (1) bek. a), d) és
g) pontjában meghatározott feladatai közé tartoznak — az
1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja szerinti közhasznú tevékenységek:
— egészségmeg´órzés, betegségmegel´ózés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
— szociális tevékenység, családsegítés,
— tudományos tevékenység, kutatás,
— nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
— hátrányos helyzet´ú csoportok társadalmi esélyegyenl´óségének el´ósegítése,
— sport,
— rehabilitációs foglalkoztatás,
— munkaer´ópiacon hátrányos helyzet´ú rétegek képzésének, foglalkoztatásának el´ósegítése és a kapcsolódó
szolgáltatások.
A közalapítvány — céljainak megvalósítása során —
közrem´úködik ezen közfeladatok ellátásában.’’
3. A ,,Gazdálkodás a vagyonnal’’ cím´ú fejezet 4. pontjának els´ó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a
4. pontot követ´óen kiegészül az alábbi 5. ponttal:
,,4. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, kizárólagos másodlagos jelleggel.’’
,,5. A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre köteles fordítani.’’
4. ,,A közalapítvány döntéshozó és kezel´ó szervezete’’
cím´ú fejezet 2. pontja, valamint a 3. pont c) bekezdése
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2 A kuratórium tizenkett´ó tagból áll.
3. (A kuratóriumba)
c) Két tagot delegál az oktatási miniszter, egy-egy tagot
a szociális és családügyi miniszter, a helyi önkormányzatok
országos érdekképviseleti szervei és a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképz´ó F´óiskola.’’
5. ,,A kuratórium jogköre’’ cím´ú fejezet 1. pontja kiegészül az alábbi i) bekezdéssel:
,,i) dönt — az általános határozathozatali szabályok
szerint — az alapító elé terjesztend´ó közhasznúsági jelentés elfogadásáról.’’
6. ,,A kuratórium jogköre’’ cím´ú fejezet 2. pontjának
els´ó mondata helyébe az alábbi mondat lép:
,,2. A kuratórium évenként beszámolót készít, és azt
megküldi az oktatási miniszternek.’’
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7. ,,A kuratórium m´úködése’’ cím´ú fejezet 1. pontjának
második mondata helyébe a következ´ó mondat lép:
,,A kuratóriumot az elnök — akadályoztatása esetén az
általa kijelölt vagy a kuratórium által a helyettesítésével
megbízott tag — írásban, a napirend közlésével és a napirendhez készült el´óterjesztés megküldésével egyidej´úleg
hívja össze oly módon, hogy azt a kuratórium tagjai az ülés
id´ópontja el´ótt nyolc nappal kézhez kapják.’’
8. ,,A kuratórium m´úködése’’ cím´ú fejezet 6. pontja az
alábbiakkal egészül ki:
,,A jegyz´ókönyvet a kuratórium iratai között meg kell
´órizni. A jegyz´ókönyv alapján kell vezetni a Határozatok
gy´újteményének könyvét, amelybe be kell vezetni a kuratórium döntésének tartalmát, id´ópontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenz´ók számarányát és személyét.
A kuratórium döntéseir´ól az érintetteket írásban értesíti a határozat meghozatalát követ´ó tizennégy napon belül.
A kuratórium döntéseit nyilvánosságra hozza egy országos napilapban, egy szakmai folyóiratban és egy pályázatokat megjelentet´ó szaklapban.
A közalapítvány m´úködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba — a személyes adatok védelmér´ól és a közérdek´ú adatok közzétételér´ól szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével — munkanapokon, munkaid´óben
a közalapítvány titkárságán bárki betekinthet a közalapítvány tisztségvisel´óinek vagy titkárságának dolgozója jelenlétében, és az iratokról saját költségén másolatot készíthet.
A közalapítvány éves m´úködésér´ól készült közhasznúsági jelentést a közalapítvány hírlevelében kell nyilvánosságra hozni, az éves mérleget a M´úvel´ódési Közlönyben
kell közzétenni minden év május 31-éig.
A közalapítvány támogatást kizárólag nyilvánosan meghirdetett pályázat útján nyújthat a pályázati felhívásban
közzétett feltételek, illetve a pályázó részére hozzáférhet´ó
részletes pályázati dosszié alapján. A szakszolgáltatások és
a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének
módjáról a közalapítvány hírlevelében kell tájékoztatást
adni.
Azon szakszolgáltatásokról és szakmai szolgáltatásokról, valamint ezek igénybevételének módjáról, amelyeket
a közalapítvány az általa megbízott szervezetek útján biztosít, a megbízott szervezeteknek kell nyilvános tájékoztatást adnia, a közalapítvánnyal kötött megbízási szerz´ódés
alapján.’’
9. A ,,A közalapítvány képviselete’’ cím´ú fejezet után az
alábbi fejezettel egészül ki:
,,Összeférhetetlenségi szabályok
A közalapítvány tisztségvisel´óire alkalmazni kell az
1997. évi CLVI. törvény 8—9. §-ában foglaltakat.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felel´ósség alól mentesül, vagy
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b) bármilyen más el´ónyben részesül, illetve megkötend´ó jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem lehet a felügyel´ó bizottság elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a közalapítvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet´ó nem
pénzbeli szolgáltatásokat és jelen alapító okiratnak megfelel´ó cél szerinti juttatást, illetve
d) az a)—c) pontban meghatározott személyek élettársa, hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megsz´úntét követ´ó két évig nem
lehet a közalapítvány vezet´ó tisztségvisel´óje az a személy,
aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megsz´úntét megel´óz´ó két évben legalább egy évig — vezet´ó
tisztséget, amely az adózás rendjér´ól szóló törvény szerinti
tartozását nem egyenlítette ki.
A vezet´ó tisztségvisel´ó, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el´ózetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej´úleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.’’
10. ,,A közalapítvány felügyel´ó bizottsága’’ cím´ú fejezet 1. és 2. pontja helyébe az alábbi 1—4. pont lép,
egyidej´úleg az alapító okirat eredeti 3. pontjának jelölése 5. pontra, 5. pontjának jelölése 6. pontra változik,
továbbá 4. és 6. pontja hatályát veszti:
,,1. A közalapítványnál öttagú felügyel´ó bizottság m´úködik. A felügyel´ó bizottság feladata ellen´órizni a közalapítvány m´úködésének és gazdálkodásának törvényességét.
Ennek során a tisztségvisel´ókt´ól jelentést, a közalapítvány
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyel´ó bizottság
munkájához a közalapítvány költségén szakért´ót vehet
igénybe.
2. A felügyel´ó bizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
3. A felügyel´ó bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy
a) a közalapítvány m´úködése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan
sért´ó esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé,
b) a vezet´ó tisztségvisel´ók felel´ósségét megalapozó
tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a felügyel´ó bizottság indítványára — annak meglétét´ól számított harminc napon belül — össze kell hívni. E határid´ó eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyel´ó
bizottság is jogosult.
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Ha a kuratórium a törvényes m´úködés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyel´ó bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
4. A felügyel´ó bizottságba egy-egy tagot delegál a Belügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium
és a Pénzügyminisztérium. A felügyel´ó bizottság tagjait —
az érdekeltek jelölése alapján — az alapító kéri fel, három
évre. A felügyel´ó bizottság tagjai több alkalommal is felkérhet´ók feladataik ellátására.’’
11. A ,,Záró rendelkezések’’ cím´ú fejezet 1—2. pontja
helyébe az alábbiak lépnek:
,,1. Az alapító nevében az oktatási miniszter jár el.
2. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgy´úlési képvisel´ót,
megyei, f´óvárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem
állít, és nem kíván állítani, továbbá nem támogat.’’
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12. A ,,Záró rendelkezések’’ cím´ú fejezet 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
,,4. A közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére az alapítványok gazdálkodási rendjér´ól
szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadóak. A közalapítvány tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait az országos sajtó
útján nyilvánosságra kell hozni.’’
13. A ,,Záró rendelkezések’’ cím´ú fejezet 8. pontjának
utolsó mondatában a ,,M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium’’ szövegrész helyébe ,,Oktatási Minisztérium’’ szövegrész lép.
14. A 2. számú mellékletben a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium megjelölés helyébe az Oktatási Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium megjelölés helyébe a
Szociális és Családügyi Minisztérium lép.
15. Az alapító okirat 1. és 2. számú melléklete helyébe
az alábbi szövegrész lép.

,,1. számú melléklet
a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány Alapító Okiratához
Név

A kuratórium elnöke: Tóth Egon

Delegáló szervezet

szakmai szervezetek a Hallássérültek Iskoláinak Országos Szövetségéb´ól

A kuratórium tagjai:
dr. Bernolák Béláné

érdekképviseleti szervezetek a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetségéb´ól

Gyene Piroska

érdekképviseleti szervezetek az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetségéb´ól

Litaveczné Wisinger Anna

érdekképviseleti szervezetek a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségéb´ól

Makláry Cecília

érdekképviseleti szervezetek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéb´ól

Mezeiné dr. Isépy Mária

szakmai szervezetek a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületéb´ól

Sum Ferenc

szakmai szervezetek az Értük—Velük Egyesületéb´ól

Nagy Gyöngyi Mária
(képviseleti joggal felruházott tag)

Oktatási Minisztérium

Fonyódi Ilona

Oktatási Minisztérium

Gulyásné dr. Kovács Erzsébet

Szociális és Családügyi Minisztérium

Kocsis Imre Antal

Önkormányzati Szövetségek Tanácsa

dr. Illyés Sándor
(képviseleti joggal felruházott tag)

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképz´ó F´óiskola
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2. számú melléklet
a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány Alapító Okiratához
Név

Delegáló szervezet

A felügyel´ó bizottság tagjai:
Pirisi Károly

Pénzügyminisztérium

dr. Bányai Julianna

Oktatási Minisztréium

Kiss Klára

Belügyminisztérium

dr. Kázmér Tibor

Egészségügyi Minisztérium

Nagyné Popper Ágnes

Szociális és Családügyi Minisztérium’’

A Kormány
25/1999. (II. 12.) Korm.
rendelete

A légi személyszállítási szerz´ódés

a légi személyszállítás szabályairól

(1) A légi személyszállítási szerz´ódés alapján a légitársaság az utast és poggyászát légijárm´úvel az indulási repül´ótérr´ól az érkezési repül´ótérre szállítja.

A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
27. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következ´óket rendeli el:

2. §

(2) E rendelet alkalmazásában utas az a személy, akit a
légitársaság a légi személyszállítási szerz´ódés alapján a
légijárm´úvön szállít.

1. RÉSZ
BEVEZET ´Ó

RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya
1. §
(1) Az utas és a légitársaság (a továbbiakban együtt:
felek) által légi személyszállításra kötött szerz´ódésre a
Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: Ptk.) a szerz´ódésekre vonatkozó általános, továbbá a vállalkozási szerz´ódésre vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt
kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) Abban az esetben, ha légi személyszállítás országhatáron túlra vagy országhatáron túlról történik (a továbbiakban: nemzetközi légi személyszállítás), e rendelet rendelkezéseit csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben
nemzetközi szerz´ódés eltér´óen nem rendelkezik.
(3) Ha a légitársaság a légi személyszállítási szerz´ódést
a) maga teljesíti: a légi személyszállítás valamennyi szakaszára,
b) közúti, vasúti, vízi közlekedési szolgáltatóval együttesen teljesíti (összetett légi személyszállítás): a felek eltér´ó rendelkezésének hiányában a légitársaság által végzett
légi személyszállításra
e rendelet el´óírásait kell alkalmazni.

Az üzletszabályzat
3. §
(1) A légitársaság a légi személyszállítási szerz´ódésnek
a Ptk.-ban és az e rendeletben nem szabályozott részletes
feltételeit üzletszabályzatban határozza meg. Az üzletszabályzatra a Ptk.-nak az általános szerz´ódési feltételekre
vonatkozó el´óírásai az irányadók.
(2) Az üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a légi személyszállítási szerz´ódésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is, külön — eltér´ó szedéssel is — megjelölve annak
ilyen jellegét. Ha az üzletszabályzat eltérést kíván tenni a
jogszabály eltérést enged´ó szabályától, erre az üzletszabályzatnak a jogszabályi és az üzletszabályzati rendelkezés
külön megjelölésével utalnia kell [Ptk. 205. § (5) bek.].
(3) A légitársaság a nem menetrend alapján közleked´ó
járataira külön szabályzatot (a továbbiakban: charter szabályzat) készít. A charter szabályzat az üzletszabályzat
részét képezi.
(4) Az üzletszabályzatot, valamint módosításait a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá. A légitársaság a jóváhagyás után az üzletszabályzatot, valamint módosításait a
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hivatalos
lapjában közzéteszi, arról tájékoztatást ad, valamint az
ügyfélszolgálati és utaskiszolgáló helyein, légijárm´úvein —
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az ott elhelyezett, err´ól szóló tájékoztatás mellett — lehet´óvé teszi annak magyar és angol nyelv´ú változata megismerését és megvásárlását egyaránt.

poggyász szállításra való átvételét. A menetjegy elvesztése,
szabálytalan, sérült volta a légi személyszállítási szerz´ódés
érvényességét nem érinti.

A menetrend

(2) A menetjegy fajtáira (ideértve a személyszállításnak az
elektronikus eszköz felhasználásával történ´ó elvállalása esetén kiadott igazolószelvényt is), tartalmára, kiállítására, érvényességére, felhasználására és pótlására vonatkozó részletes
feltételeket a légitársaság az üzletszabályzatban állapítja meg.

4. §
(1) A légitársaság a rendszeresen közleked´ó személyszállító járatairól menetrendet készít, amelynek tartalmaznia kell:
a) a légijáratok megjelölését, útvonalát, az indulási és
érkezési repül´óteret, a közbens´ó leszállóhelyeket, valamint az indulási és érkezési id´ópontokat, továbbá a szállítási osztályokat;
b) a légitársaság által üzemeltetett légijárm´úvek típusait;
c) a légi személyszállításhoz kapcsolódó legfontosabb
kiegészít´ó szolgáltatásokat;
d) a légitársaság más járatához való csatlakozási lehet´óségeket;
e) a menetrendi id´ószak kezdetét és végét.
(2) A légitársaság az ügyfélszolgálati és utaskiszolgáló
helyein, légijárm´úvein — az ott elhelyezett, err´ól szóló
tájékoztatás mellett — lehet´óvé teszi a menetrend magyar
és angol nyelv´ú változatának megismerését és megvásárlását egyaránt.

A menetjegy kiállítása
7. §
(1) A Magyar Köztársaság területén légi személyszállításra menetjegyet abban az esetben lehet kiállítani, ha
a) a légitársaság a Magyar Köztársaság területén képviseleti irodával rendelkezik;
b) a légitársaságnak belföldi székhely´ú gazdálkodó
szervezettel értékesítési szerz´ódése van.
(2) Nemzetközi légi személyszállítás esetén a menetjegy
kiállítása a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IATA)
által meghatározott szabályok szerint történik.
(3) A légitársaságnak a menetjegykiállítási jogosultságra az engedélyt a légiközlekedési hatóságtól a menetjegykiállítás megkezdésének tervezett id´ópontja el´ótt legalább
30 nappal kell kérnie; egyidej´úleg be kell nyújtania a menetjegy mintapéldányát, továbbá igazolnia kell az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését.

2. RÉSZ
A SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZSZÁLLÍTÁS

Az utaslista

I. Fejezet

8. §

A légi személyszállítási szerz´ódés megkötése
5. §
(1) A légi személyszállítási szerz´ódés a szállítás elvállalásával jön létre.
(2) A légitársaság a szerz´ódést akkor vállalja el, amikor
az utas a légi személyszállítás ellenértékét (a továbbiakban: viteldíj) megfizeti, és a légitársaság ezzel egyidej´úleg
az utas menetjegyét kiadja; a poggyászfuvarozást pedig
akkor, amikor az utas jegyére a poggyászra vonatkozó
darabszám- és súlyadatokat rávezeti.
A menetjegy
6. §
(1) Az utasnak a légi személyszállítás megkezdésekor
menetjeggyel kell rendelkeznie. A menetjegy igazolja a
légi személyszállítási szerz´ódés megkötését, valamint a

(1) A légitársaság a légi személyszállítás megkezdése
el´ótt a járatra felvett személyek nevével utaslistát készít,
azt az adatvédelmi szabályoknak megfelel´óen kezeli, és a
szállítás befejezését´ól számított legalább 60 napig meg´órzi.
(2) A légiközlekedés ellen´órzésére jogosult hatóságok
és a nemzetbiztonsági szolgálatok — hatáskörükön belül
és az adatvédelmi szabályok betartásával — az utaslistát
megtekinthetik.
II. Fejezet
A légi személyszállítás teljesítése
Az utasszállítás teljesítése
9. §
(1) Az utas a légi személyszállítás útirányát megválaszthatja, és útmegszakításokat köthet ki. Amennyiben az utas
a menetjegy kiadásáig ilyen kívánságot nem nyilvánít, az
útirányt a légitársaság választja meg.
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(2) A légitársaság az üzletszabályzatban határozza meg
a légi személyszállítás során, valamint ahhoz kapcsolódóan
az utasnak nyújtott szolgáltatásait, azok igénybevételének
feltételeit, a légi személyszállítás során az utasra kötelez´ó
szabályokat, különösen az utas által a légijárm´ú fedélzetén
követend´ó magatartási szabályokat (fedélzeti rend) — beleértve a híradástechnikai készülékek fedélzeti használatára és a dohányzási szabályokra vonatkozó rendelkezéseket — és a szabályok megszegésének következményeit,
továbbá az útmegszakítással, a légi személyszállítással, valamint gyermekek, betegek, mozgáskorlátozottak és más
különleges gondoskodást igényl´ó utasok szállításával kapcsolatos egyéb feltételeket.
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(2) A feladott poggyászt a légitársaság átveszi, a kézipoggyász a biztonsági ellen´órzést követ´óen az utas ´órizetében marad. Az utas kézipoggyászon kívül — az üzletszabályzatban meghatározott — személyes használatára szolgáló tárgyakat is vihet magával a légijárm´ú fedélzetére.
(3) A légitársaság az üzletszabályzatban meghatározott
tömeg´ú vagy méret´ú feladott és kézipoggyász szállításáért
díjat nem számít fel. Az üzletszabályzatban meghatározott
tömeget vagy méretet meghaladó feladott és kézipoggyászt
a légitársaság túlsúlydíj ellenében szállítja el.

13. §
10. §
(1) Nemzetközi légi személyszállítás esetén az utas köteles a szállítást megel´óz´óen utasbiztonsági ellen´órzésnek
alávetnie magát, és a szállítás során érintett államok által
a határátlépéshez megkövetelt okmányait a légitársaság
alkalmazottjának — felhívásra — bemutatni. Ha az utas az
ellen´órzést megtagadja, annak nem veti alá magát, az okmányokkal nem rendelkezik vagy az okmányok szabálytalanok, a légitársaság a szerz´ódés teljesítésének megkezdését, illetve folytatását az okmányok bemutatásáig megtagadhatja.
(2) A légitársaság nem felel az utassal szemben azokért
a károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy az utas nem
rendelkezett a szállítás során érintett államok által megkövetelt okmányokkal vagy azok nem voltak szabályosak.
(3) Nemzetközi légi személyszállítás esetén az utas köteles a visszaszállítás és tartás költségeit megtéríteni a
légitársaságnak, valamint azokat a károkat, amelyek abból
keletkeztek, hogy a szükséges okmányok hiánya, szabálytalansága vagy a be- és kiutazásra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt utas szállításának teljesítéséhez a
szállítás során érintett állam hatóságai nem járultak hozzá.

A légitársaság az utazás megkezdése el´ótt a poggyász
tömegét és darabszámát megállapítja, és a feladott pogygyászra vonatkozó adatokat a menetjegyre rávezeti, és arról azonosító szelvényt ad ki.

14. §
(1) A légitársaság a poggyászt általában azzal a légijárm´úvel továbbítja, amellyel az utast szállítja; repülésbiztonsági okból azonban a légitársaság a feladott poggyászt
el´óz´ó vagy következ´ó járattal vagy kerül´ó úton is továbbíthatja.
(2) A légitársaság és az utas megállapodhat arról, hogy
a légitársaság a poggyászt nem azzal a légijárm´úvel továbbítja, amellyel az utas utazik; ebben az esetben a poggyász
továbbítására a légi árufuvarozás szabályait kell alkalmazni, a poggyászt biztonsági ellen´órzés alá kell vonni, és
,,RUHS’’ címkével kell ellátni.

A poggyász tartalma és csomagolása
15. §

A poggyászszállítás teljesítése
11. §
A légi személyszállítási szerz´ódés alapján a légitársaság
az utas poggyászát az indulási repül´ótérr´ól az érkezési
repül´ótérre szállítja.

12. §
(1) A légitársaság az utas poggyászát feladott és kézipoggyászként szállítja. A feladott és a kézipoggyász tömegés mérethatárait a légitársaság az üzletszabályzatban állapítja meg.

(1) Az utas poggyásza nem tartalmazhat poggyásznak
nem min´ósül´ó — jogszabályban meghatározott — tárgyat
(anyagot), valamint olyan tárgyat (anyagot), amely mások
életét, vagyonát vagy a repülés biztonságát veszélyezteti
(a továbbiakban: szállításból kizárt tárgy). A légitársaság a
szállításból kizárt tárgyak körét az üzletszabályzatban határozza meg.
(2) A légitársaság az üzletszabályzatban meghatározhatja azon tárgyak (anyagok) körét, amelyeket az utas
poggyásza csak az el´óírt feltételek teljesítése esetén tartalmazhat.
(3) A légitársaság az utast felszólíthatja, hogy a poggyászából a szállításból kizárt tárgyat távolítsa el. Ennek elmaradása esetén a poggyász szállítását megtagadhatja.
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16. §

Az utas köteles a feladott és a kézipoggyászt úgy csomagolni, hogy azt a csomagolás megóvja, továbbá a poggyász
mások személyét, vagyonát ne veszélyeztesse, azokban kárt
ne tegyen. Ellenkez´ó esetben a poggyász szállítását a légitársaság megtagadhatja.

1999/11. szám

lettel kihirdetett, a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben,
1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerz´ódés, illet´óleg az
1987. évi 13. törvényerej´ú rendelettel kihirdetett, a konzuli
kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én aláírt nemzetközi szerz´ódésben el´óírt esetekben, kizárólag az utas vagy
az érintett diplomáciai, illetve konzuli képviselet tagjának
a jelenlétében végezhet´ó el, és — amennyiben lehetséges
— a poggyász csak az utasnak adható ki. Az át nem vett
poggyász nem értékesítet´ó.

17. §
(1) A légitársaság az utas poggyászát az utas vagy hatósági személy jelenlétében — kivéve ha jogszabály eltér´óen
rendelkezik — ellen´órizheti, ha alaposan feltételezhet´ó,
hogy az utas a poggyász tartalmára és csomagolására vonatkozó szabályokat nem teljesítette.
(2) A poggyász ellen´órzésér´ól a légitársaság jegyz´ókönyvet készít, abban a poggyász tömegét, esetleges sérülését,
a vizsgálat körülményeit, a megtett intézkedéseket feltüntetni, és a jegyz´ókönyv egy példányát az utasnak átadja.
(3) A légitársaság az üzletszabályzatban határozza meg a
poggyász átvizsgálásának feltételeit, módját és végrehajtását.

21. §
(1) A Külügyminisztérium diplomáciai futárpostáját a
kétoldalú nemzetközi légiközlekedési szerz´ódésben kijelölt légitársaság (MALÉV Rt.) köteles szállítani.
(2) A diplomáciai és a konzuli futárposta továbbításának részletes feltételeir´ól a Külügyminisztérium és a kijelölt légitársaság szerz´ódésben állapodik meg.

III. Fejezet
A légi személyszállítási szerz´ódés módosítása

A feladott poggyász kiadása

22. §

18. §

(1) A légitársaság a légiközlekedéssel összefügg´ó elháríthatatlan ok esetében:
a) az utast más osztályon vagy járaton szállíthatja;
b) maga helyett más légitársaságot állíthat ki;
c) a menetjegyen vagy menetrendben feltüntetett útvonalat megváltoztathatja, közbens´ó leszállóhelyet kihagyhatja, illetve közbens´ó leszállóhelyet iktathat be;
d) a menetjegyen vagy menetrendben feltüntetett indulási és érkezési id´ópontokat megváltoztathatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a légitársaság többletköltséget nem számít fel, a visszajáró
viteldíj-különbözetet kifizeti.
(3) Az utas a légi személyszállítási szerz´ódést´ól azonnali
hatállyal elállhat, ha a légitársaság a szállítási szerz´ódést az
(1) bekezdésben meghatározottak szerint módosítani kívánja.

(1) A légitársaság köteles a feladott poggyászt annak a
járatnak érkezésekor kiadni, amelyen azt szállítania kellett.
(2) A feladott poggyász kiadásának részletes feltételeit
a légitársaság az üzletszabályzatban határozza meg.

Az át nem vett poggyász ´órzése és értékesítése
19. §
(1) A légitársaság a t´óle át nem vett feladott poggyászt, a
légijárm´úvön maradt kézipoggyászt és személyes használati
tárgyat a felel´ós ´órzés szabályai szerint — a gyorsan romló
dolog kivételével — legfeljebb 60 napig köteles meg´órizni.
(2) Az ´órzési id´ó elteltével a légitársaság a poggyászt, a
légijárm´úvön maradt kézipoggyászt és a személyes használati tárgyat értékesítheti. A tervbe vett értékesítésr´ól és az
értékesítés megtörténtér´ól az utast értesíteni kell.

A diplomáciai és konzuli poggyászszállítás
20. §
A diplomáciai képvisel´ók és a konzuli tisztvisel´ók személyes poggyászának, valamint a diplomáciai és konzuli
poggyász ellen´órzése az 1965. évi 22. törvényerej´ú rende-

23. §
(1) A légitársaság a jelent´ós (5 órát meghaladó) késés
esetén díjmentesen köteles
a) az utas — a késés mértékéhez igazodóan — élelmezésér´ól,
b) az utas késés miatt szükségessé vált üzeneteinek
továbbításáról,
c) szükség esetén az utas elszállásolásáról és a szálláshelyre való eljutásáról
gondoskodni.
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26. §

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat a légitársaság a légi személyszállítási akadály elhárulásáig, de legkés´óbb az akadály bekövetkezését ´ól számított 24 óráig köteles térítésmentesen biztosítani az utas
számára.

A szállítás megkezdése el´ótt az utas a légi személyszállítási szerz´ódést´ól az üzletszabályzatban meghatározott
határid´ón belül elállhat.

24. §

IV. Fejezet

(1) A légitársaságnál a légiközlekedéssel összefügg´ó elháríthatatlan ok miatt bekövetkezett szállítási akadály esetén az utas jogosult a légitársaság költségére a rendeltetési
helyre utazni, akár nem légi úton is.

Elégtelen helybiztosítás

(2) A nem légi úton történ´ó személyszállításra vonatkozó szerz´ódés megkötésénél a légitársaság az utas megbízottjaként jár el.

(1) Ha a menetrend szerinti nemzetközi légi személyszállítás esetén a légitársaság adott járatára meger´ósített
helyfoglalással rendelkez´ó, el´óírt id´óben beszállásra jelentkez´ó utasok száma meghaladja a járaton rendelkezésre
álló ül´óhelyek számát, a légitársaságnak a helyek kiosztásánál els´óbbséget kell biztosítania a gyermekek, a betegek,
a mozgáskorlátozottak és más különleges gondoskodást
igényl´ó utasok részére.

A légi személyszállítási szerz´ódés megsz´únése
25. §
(1) A légitársaság a légi személyszállítási szerz´ódést´ól
— a viteldíj visszatérítése mellett — azonnali hatállyal
elállhat, ha az utas
a) betegsége vagy testi állapota miatt saját magára
vagy a légijárm´ú fedélzetén tartózkodó személyekre veszélyes lehet, továbbá szállításához a légitársaság olyan
különleges támogatására lenne szükség, amelyet a légitársaság nem, vagy csak aránytalanul magas ráfordítással
tudna megadni;
b) a légitársaság által a menetjegyen feltüntetett vagy
az üzletszabályzatban meghatározott megjelenési id´ópontban a repül´ótéren utazásra nem jelentkezik;
c) nemzetközi légi személyszállítás esetén a beszállásra
való felhívásig a határ átlépésére nem kap hatósági engedélyt;
d) kizárása a légi személyszállításból biztonsági, rendfenntartási, illetve a szállítás során érintett állam el´óírásai
megsértésének elkerüléséhez szükséges;
e) az útját el´ózetes kikötés nélkül megszakítja, vagy az
üzletszabályzatban meghatározott egyéb, az utazással kapcsolatos bejelentési, tájékoztatási, visszaigazolási, meger´ósítési kötelezettségének nem tesz eleget;
f) a repül´ótéren vagy a légijárm´ú fedélzetén olyan magatartást tanúsít, amely a repülés biztonságát vagy az utasok nyugalmát veszélyezteti;
g) megtagadja, illetve nem hajlandó alávetni magát és
kézipoggyászát a biztonsági ellen´órzésnek.
(2) A légi személyszállítási szerz´ódést´ól az (1) bekezdés
szerinti elállás esetén a légitársaság az üzletszabályzatban
rendelkezik a visszatérítend´ó összegb´ól levonandó — gazdaságossági szempontból indokolt, ésszer´ú mérték´ú —
kezelési és egyéb költség megfizetésér´ól is.

27. §

(2) Az elutasított utas igényt tarthat a viteldíj azonnali
visszatérítésére, vagy a menetjegyen feltüntetett érkezési
repül´ótérre történ´ó utazás helyfoglalásának módosítására
a választása szerinti kés´óbbi járatra, továbbá ezenkívül
bármelyik esetben
a) a rendeltetési helyt´ól való legfeljebb 3500 km távolság és legfeljebb 2 óra késés esetén 75 euró,
b) a rendeltetési helyt´ól való legfeljebb 3500 km távolság és több mint 2 óra késés esetén 150 euró,
c) a rendeltetési helyt´ól való több mint 3500 km távolság és legfeljebb 4 óra késés esetén 150 euró,
d) a rendeltetési helyt´ól való több mint 3500 km távolság és több mint 4 óra késés esetén 300 euró
érték´ú valutának megfelel´ó összeg azonnali kifizetésére
jogosult.
(3) Ha az utast az általa megfizetett viteldíjnak megfelel´ó kiszolgálási osztálynál alacsonyabb kiszolgálási osztályon szállítják, akkor igényt tarthat a két kiszolgálási osztály viteldíja közötti különbség visszatérítésére.
(4) A kártérítés megfizetésére az utas választása szerint
készpénzben vagy repülési utalvánnyal (voucher) és/vagy
más szolgáltatásokkal kerül sor. A készpénzes kifizetést a
légitársaságra a kifizetés helyén érvényes rendelkezések
szerint kell teljesíteni.
(5) Ha az elutasított utas a (2) bekezdésben foglaltak
alapján kés´óbbi járatot vesz igénybe, számára meg kell
téríteni
a) a késedelem miatt szükségessé vált üzeneteinek továbbítási költségét;
b) a késedelem miatt szükségessé vált ellátás és elszállásolás költségét;
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c) a repül´ótér termináljai közötti közlekedés költségét;
d) a helyfoglalásban szerepl´ó és a légitársaság által felajánlott rendeltetési repül´ótér közti közlekedési költséget,
amennyiben egy várost vagy körzetet több repül´ótér szolgál ki.

(3) A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
végrehajtásáról rendelkez´ó 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése a következ´ó rendelkezéssel
egészül ki:

(6) Ha az (5) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat a légitársaság maga is nyújtani tudja az utas számára,
akkor az utasnak a légitársaság által nyújtott szolgáltatásokat kell igénybe vennie.

,,n) menetjegyek kiállításának engedélyezése a légitársaság részére;
o) a légitársaság üzletszabályzatának és módosításának
jóváhagyása;
p) a légitársaság üzletszabályzatában foglalt rendelkezések teljesítésének ellen´órzése.’’

(7) Az utas nem jogosult az azonnali kifizetésre, ha
a) az adott járatra ingyenes vagy kedvezményt tartalmazó díjtétel´ú menetjeggyel rendelkezik;
b) a légitársaság a szállítását e rendelet alapján megtagadta.

A kártérítési eljárás
28. §
(1) Az utasnak a légitársasághoz azonnal be kell jelentenie, ha
a) a légi személyszállítás során megsérül;
b) a feladott poggyásza elveszett;
c) a feladott poggyásza átvételekor felismerhet´ó, hogy
az hiányos vagy sérült;
d) az utazás alatt a kézipoggyászban és az utasnál lev´ó
egyéb tárgyakban hiány vagy sérülés keletkezett.

(A légiközlekedési hatóság feladatai a következ´ók:)

30. §
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következ´ó jogszabályaival összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz: a Tanács 295/91/EGK rendelete a
légiközlekedésben a repül´ógépre szállás megtagadásával
járó kártérítés közös szabályairól, a Tanács 2027/97/EGK
rendelete a légi fuvarozók felel´ósségér´ól balesetek esetén.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

(2) Az utas elveszettnek tekintheti a poggyászt, ha azt a
légitársaság a 18. § (1) bekezdésében megjelölt id´óponttól
számított 7 napon belül nem tudja kiadni.
(3) A bejelentés alapján a légitársaság jegyz´ókönyvet
vesz fel, és azt köteles az utas, a hozzátartozója vagy a
megbízottja rendelkezésére bocsátani.

3. RÉSZ
ZÁRÓ

RENDELKEZÉSEK
29. §

(1) Ez a rendelet 1999. május 1-jén lép hatályba, és
rendelkezéseit a hatálybalépése után megkötött légi személyszállítási szerz´ódésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti a légi fuvarozás szabályzatáról szóló 22/1965. (XI. 14.)
Korm. rendelet, valamint az azt módosító 13/1969. (III. 18.)
Korm. rendelet és a 20/1978. (III. 31.) MT rendelet, továbbá
az egyes kormányrendeletek, illetve kormányhatározatok és
miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésér´ól szóló
45/1991. (III. 18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének ,,A
légi szállítás szabályzatáról szóló 22/1965. (XI. 14.) Korm.
rendelet 2. §-a’’ szövegrésze.

A Kormány
26/1999. (II. 12.) Korm.
rendelete
a légi árufuvarozás szabályairól
A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
27. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következ´óket rendeli el:
1. RÉSZ
BEVEZET ´Ó

RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya
1. §
(1) A légi árufuvarozásra (a továbbiakban: fuvarozás)
kötött szerz´ódésre a Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: Ptk.) a szerz´ódésekre vonatkozó általános, továbbá a fuvarozási szerz´ódésre vonatkozó rendelkezéseit az
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e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell
alkalmazni.
(2) Abban az esetben, ha a fuvarozás országhatáron
túlra vagy országhatáron túlról történik (a továbbiakban:
nemzetközi fuvarozás), e rendelet rendelkezéseit csak
annyiban lehet alkalmazni, amennyiben nemzetközi szerz´ódés eltér´óen nem rendelkezik.
(3) Ha a fuvarozó a fuvarozási szerz´ódést
a) maga teljesíti: a fuvarozás valamennyi szakaszára,
b) közúti, vasúti, vízi közlekedési fuvarozóval együttesen teljesíti (összetett fuvarozás): a felek eltér´ó rendelkezésének hiányában a fuvarozó által végzett részfuvarozásra
e rendelet el´óírásait kell alkalmazni.
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(3) Az üzletszabályzatot, valamint módosításait a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá. A fuvarozó a jóváhagyás
után az üzletszabályzatot, valamint módosításait a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi, arról tájékoztatást ad, valamint az ügyfélszolgálatai helyein — az ott elhelyezett, err´ól szóló tájékoztatás mellett — lehet´óvé teszi annak magyar és angol
nyelv´ú változata megismerését és megvásárlását egyaránt.

2. RÉSZ
ÁRUFUVAROZÁS
I. Fejezet

A fuvarozási szerz´ódés

A fuvarozási szerz´ódés megkötése

2. §

4. §

(1) A fuvarozási szerz´ódés alapján a fuvarozó díjazás
ellenében a küldeményt az indulási repül´ótérr´ól az érkezési repül´ótérre továbbítja, és kiszolgáltatja.

A fuvarozási szerz´ódés — a felek eltér´ó megállapodásának hiányában — a fuvarozás elvállalásával jön létre.

(2) A fuvarozási szerz´ódés alanyai. a fuvarozó és a fuvaroztató. E rendelet alkalmazásában fuvaroztató az, aki a
fuvarozóval a szerz´ódést megköti.

A fuvarlevél

(3) Ha a felek megállapodása alapján a fuvaroztató a
fuvarlevélen feladóként, illetve címzettként más személyt
jelöl meg, a fuvaroztatónak a küldeményre vonatkozó rendelkezési jogosultsága — eltér´ó megállapodás hiányában —
a küldemény megérkezésér´ól szóló értesítés vétele el´ótt a
feladót, azt követ´óen a címzettet illeti meg. A rendelkezési
jogosultság átszállása estén a feladó, illet´óleg a címzett a
fuvarozóval szemben a fuvarozási szerz´ódésb´ól ered´ó jogokat
saját nevében érvényesítheti.
(4) Küldemény az egy fuvarlevéllel feladott áru, illetve
árudarabok, rakományok összessége.

Az üzletszabályzat
3. §
(1) A fuvarozó a fuvarozási szerz´ódésnek a Ptk.-ban és
az e rendeletben nem szabályozott feltételeit üzletszabályzatban határozza meg. Az üzletszabályzatra a Ptk.-nak az
általános szerz´ódési feltételekre vonatkozó el´óírásai az
irányadók.
(2) Az üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a fuvarozási
szerz´ódésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is, külön — eltér´ó szedéssel is — megjelölve annak ilyen jellegét.
Ha az üzletszabályzat eltérést kíván tenni a jogszabály
eltérést enged´ó szabályától, erre az üzletszabályzatnak a
jogszabályi és az üzletszabályzati rendelkezés külön megjelölésével utalnia kell [Ptk. 205. § (5) bek.].

5. §
(1) Fuvarozás esetén fuvarlevelet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell:
a) a fuvarozó megnevezését;
b) a fuvaroztató, a feladó, a címzett nevét és címét;
c) az indulási és rendeltetési helyet;
d) a küldemény megnevezését, darabszámát, valamint
a mennyiségére, méretére és tömegére vonatkozó adatokat;
e) a küldemény be- és kirakását végz´ó megjelölését;
f) a küldemény csomagolásának jellemz´óit;
g) a fuvardíjat, az alkalmazandó fizetési módot, a költségvisel´ó fél megjelölését;
h) a fuvarlevélhez csatolt kísér´ó okmányok megnevezését;
i) a felek megállapodása esetén az értékbevallással kapcsolatos bejegyzést;
j) a fuvaroztató nyilatkozatát arról, hogy az üzletszabályzat feltételeit ismeri, és elfogadja.
(2) A fuvarlevél minden olyan adatot, tájékoztatást tartalmazhat, amelyet a felek szükségesnek tartanak.
(3) Minden küldeményr´ól külön fuvarlevelet kell kiállítani.
(4) A feladó felel´ós a küldeményre vonatkozó, az általa
a fuvarozó számára megadott, illetve általa a fuvarlevélbe
bejegyzett adatok és nyilatkozatok pontosságáért. A feladó
viseli a felel´ósséget mindazokért a károkért, amelyek pontatlan, szabálytalan adatai és nyilatkozatai következtében
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a fuvarozóra vagy olyan más személyre hárulnak, akivel
szemben a fuvarozó felel´ós.

A küldemény tartalma és csomagolása

(5) A fuvarozó ellen´órizheti, hogy a fuvaroztató által
megadott adatok, valamint okiratok a fuvarozás szerz´ódés
szerinti teljesítéséhez elegend´óek és pontosak-e, továbbá
— nemzetközi fuvarozás esetén — a nemzetközi szerz´ódéseknek és a fuvarozás során érintett államok hatósági el´óírásainak megfelelnek-e.

8. §

(6) A fuvarlevélnek a küldemény tömegére, méretére és
csomagolására, valamint az árudarabok számára vonatkozó adatai — az ellenkez´ó bizonyításáig — hitelesnek tekintend´ók.
(7) A fuvarlevél fajtáira (ideértve az elektronikus fuvarlevelet is), tartalmára, kiállítására, érvényességére, felhasználására és pótlására vonatkozó részletes feltételeket
a fuvarozó az üzletszabályzatban állapítja meg.

A fuvardíj
6. §
A fuvarozót a fuvarozásért a fuvarozási szerz´ódés teljesítésének ellenértéke, továbbá a fuvarozásra szükségesen
és hasznosan fordított költség (a továbbiakban együtt:
fuvardíj) illeti meg.

II. Fejezet
A fuvarozás teljesítése
7. §
(1) A feladó a fuvarozás útirányát megválaszthatja, és
útmegszakításokat köthet ki. Amennyiben a feladó a fuvarozás elvállalásának id´ópontjában ilyen kívánságot nem
nyilvánít, az útirányt a fuvarozó választja meg. A fuvarozó
a feladó által választott útiránytól üzemkörében felmerül´ó
okból eltérhet.
(2) A fuvarozó a küldeményt egyszerre vagy részletekben továbbíthatja. A részletekben továbbított küldemény
továbbításának sorrendjét — eltér´ó megállapodás hiányában — a feladó határozza meg. A fuvarozó a feladó kívánságára vállalhatja, hogy a küldeményt meghatározott napon és járaton fuvarozza. A fuvarozó e kötelezettségét a
fuvarlevélen fel kell tüntetni.

A küldemény nem, vagy a feltételek teljesítése esetén
tartalmazhat olyan tárgyat,
a) amelynek fuvarozását jogszabály, hatósági rendelkezés tiltja, vagy feltételhez köti;
b) amelyet az üzletszabályzat a terjedelme, a tömege
vagy egyéb tulajdonsága miatt, továbbá repülésbiztonsági,
a fuvarozás vagy az üzemeltetés jellegzetességéb´ól ered´ó
okból, vagy a szokásosnál nagyobb gondosságot követel´ó
fuvarozási feltételek miatt a fuvarozásból teljesen vagy
feltételesen kizártnak min´ósített.
9. §
(1) A fuvarozó a küldeményt lehet´óleg a feladó és/vagy
hatósági személy jelenlétében — kivéve, ha jogszabály vagy
nemzetközi szerz´ódés eltér´óen rendelkezik — ellen´órizheti, ha alaposan feltételezhet´ó, hogy a feladó a küldemény
tartalmára és csomagolására vonatkozó szabályokat nem
teljesítette.
(2) A küldemény ellen´órzésér´ól a fuvarozó jegyz´ókönyvet készít, abban a küldemény tömegét, esetleges sérülését,
a vizsgálat körülményeit, a megtett intézkedéseket feltünteti, és a jegyz´ókönyv egy példányát a feladónak átadja.
(3) A fuvarozó az üzletszabályzatban határozza meg a
küldemény átvizsgálásának feltételeit, módját és végrehajtását.
(4) A diplomáciai és a konzuli poggyász ellen´órzése —
az 1965. évi 22. törvényerej´ú rendelettel kihirdetett, a
diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án
aláírt nemzetközi szerz´ódés, illet´óleg az 1987. évi 13. törvényerej´ú rendelettel kihirdetett, a konzuli kapcsolatokról
Bécsben, 1963. április 24-én aláírt nemzetközi szerz´ódés
rendelkezéseinek megfelel´óen — kizárólag az érintett diplomáciai, illetve konzuli képviselet tagja jelenlétében végezhet´ó el, és poggyász csak ilyen személynek adható ki.
10. §
A fuvarozó az üzletszabályzatban meghatározhatja
egyes tárgyak, anyagok csomagolásának módját, továbbá
az él´ó állatok külön jogszabályban meghatározott fuvarozásának további részletes feltételeit.
A címzett értesítése és a küldemény átvétele

(3) A küldeménynek a légijárm´úbe való be- és kirakását
— ellenkez´ó megállapodás hiányában — a fuvarozó végzi.

11. §

(4) A fuvarozó az üzletszabályzatban határozza meg a
fuvarozás teljesítésének és az ahhoz kapcsolódóan nyújtott
egyéb szolgáltatásainak részletes feltételeit.

(1) A fuvarozó köteles a küldeménynek a rendeltetési
repül´ótérre való érkezésér´ól a címzettet — az elviteli határid´ó feltüntetésével — haladéktalanul értesíteni.
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(2) A fuvarozó köteles a fuvarozás befejezése után a
fuvarlevél megfelel´ó példányát és a küldeményt a címzettnek — a ki nem egyenlített fuvardíj megfizetése ellenében
— a kiszolgáltatás helyén érvényes el´óírások, rendelkezések teljesítését követ´óen kiszolgáltatni.
(3) A kiszolgáltatás helye — ellenkez´ó megállapodás
hiányában — az érkezési repül´ótér.
(4) A küldemény átvételét a címzettel el kell ismertetni.
(5) A címzett köteles a küldemény átvétele céljából az
értesítés kézhezvételét´ól számított két munkanapon belül
jelentkezni, és a küldeményt a kiszolgáltatás helyén érvényes rendelkezések teljesítése után átvenni.
(6) Ha a címzett a küldeményt az (5) bekezdésben megjelölt határid´ón belül nem veszi át, a fuvarozó köteles az
értesítést három munkanapon belül megismételni. A fuvarozó az els´ó értesítési határid´ó eredménytelen eltelte után
a küldemény tárolásáért díjat számíthat fel. Ha a címzett a
küldeményt a második átvételi határid´ó letelte után sem
veszi át, az átvételkor esedékes fuvardíjat nem egyenlíti ki,
vagy a kiszolgáltatás egyéb akadályba ütközik, a fuvarozó
köteles a feladót bizonyítható módon haladéktalanul értesíteni, és a küldeményt — nemzetközi fuvarozás esetén —
a vámjogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével
— a felel´ós ´órzés szabályai szerint meg´órizni.
(7) A vámhivatal az átmeneti meg´órzés id´ótartamának
lejártakor köteles a vámáru értékesítésér´ól rendelkezni. A
fuvarozó felel´ós ´órzése eddig az id´ópontig terjedhet, ezt
követ´óen a vámtörvény rendelkezéseit kell a vámárura
alkalmazni.

követelt engedélyekkel, valamint, hogy a hadianyagok és
hadifelszerelések a fuvarozásukra vonatkozó jogszabályok, nemzetközi szerz´ódések, továbbá a fuvarozás során
érintett államok jogszabályainak és hatósági rendelkezéseinek megfelel´óen fuvarozhatók-e. Bármely feltétel hiányában a fuvarozó a hadianyagok és hadifelszerelések fuvarozását a küldemény átvétele nélkül köteles visszautasítani. A fuvarozó közbiztonsági érdekek védelmében a
szakhatóságoktól véleményt szerezhet be a döntés el´ótt.

Veszélyes áruk fuvarozása

15. §

12. §

(1) A fuvarozó az üzletszabályzatban meghatározhatja
a feladó utólagos rendelkezésének eseteit.

A légi árufuvarozási szerz´ódés keretében végzett veszélyes áruk fuvarozására a külön jogszabályban* foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A fuvarozó a feladó rendelkezését nem köteles végrehajtani, ha az a részér´ól teljesíthetetlen, továbbá, ha
üzemeltetésének rendjét vagy a légijárm´úvön fuvarozott
egyéb küldemények feladójának érdekeit sérti. Ilyen esetben a fuvarozó köteles a feladót haladéktalanul értesíteni,
és új rendelkezést kérni.

Hadianyagok és hadifelszerelések fuvarozása

(2) A hadianyagokat és hadifelszereléseket töltetlen,
illetve közvetlenül rendeltetésszer´ú használatra alkalmatlan állapotban kell fuvarozni, olyan csomagolásban, amely
illetéktelen személy általi felbontását nem teszi lehet´óvé.
(3) A hadianyagok és a hadifelszerelések fuvarozására
vonatkozó okmányokat (engedélyek, fuvarlevelek stb.)
legalább egy évig a fuvarozónak meg kell ´órizni.

III. Fejezet
A fuvarozási szerz´ódés módosítása
14. §
A fuvarozási szerz´ódés módosítása esetén új fuvarlevelet kell kiállítani. Ha a fuvardíj és az útirány változatlan
marad, az üzletszabályzat meghatározhatja, hogy a szerz´ódés módosítása a fuvarlevél átragasztásával vagy felülírásával és ezek hitelesítésével is igazolható.

13. §
(1) Hadianyagok és hadifelszerelések fuvarozása esetén
a fuvarozó a fuvarozás megkezdése el´ótt köteles ellen´órizni, hogy a feladó vagy a feladó által írásos megbízással
rendelkez´ó természetes vagy jogi személy és a küldemény
rendelkezik-e a hadianyagokkal és hadifelszerelésekkel
kapcsolatos tevékenységek végzéséhez jogszabályokban
megkövetelt hatósági engedélyekkel, valamint a fuvarozás
során érintett államok által a fuvarozás teljesítéséhez meg* A nemzetközi polgári repülésr´ól Chicagóban, az 1944. évi december
hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetésér´ól szóló 20/1997.
(X. 21.) KHVM rendelet mellékletében megjelölt 18. Annex.

A fuvarozási szerz´ódés megsz´únése
16. §
(1) A feladónak a fuvarozási szerz´ódést´ól való elállása
esetére az üzletszabályzat kikötheti a fuvarozó bánatpénz
iránti igényét.
(2) A fuvarozó a fuvarozási szerz´ódést´ól a továbbítás
megkezdése el´ótt elállhat, ha megállapítja, hogy a küldemény a fuvarozásból kizárt, vagy nem az el´óírásoknak
megfelel´óen csomagolt feltételesen fuvarozható tárgyat
(anyagot) tartalmaz.
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A fuvarozási szerz´ódés megszegése, a fuvarozó felel´óssége
17. §
(1) A fuvarozó köteles jegyz´ókönyvet felvenni, és a feladó és/vagy a címzett rendelkezésére bocsátani, ha észleli,
hogy a küldemény hiányos vagy sérült, továbbá, ha a küldeményt a fuvarozó nem tudja kiszolgáltatni a szerz´ódésben meghatározott határid´óben.
(2) A címzett elveszettnek tekintheti a küldeményt és
ezzel kapcsolatos jogait érvényesítheti, ha azt a fuvarozó
az (1) bekezdésben meghatározott id´óponttól számított
30 napon belül nem tudja kiszolgáltatni.
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A Kormány
27/1999. (II. 12.) Korm.
rendelete
a gazdálkodó szervezetek 1999. évi egyedi termelési
támogatásáról
A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól szóló
1998. évi XC. törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a gazdálkodó szervezetek egyedi termelési támogatásának központi
költségvetésb´ól (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet,
14. cím, 2. alcím, 1. el´óirányzat-csoport, valamint 3. alcím)
történ´ó felhasználását az alábbiak szerint rendeli el:
1. §

A kártérítési igény érvényesítése
18. §
(1) A jogosult a fuvarozási szerz´ódésb´ól, illetve annak
hibás teljesítéséb´ól ered´ó kártérítési igényét a fuvarozóhoz
intézett írásbeli bejelentéssel érvényesítheti, melyhez csatolni kell a jogosultságot igazoló, valamint a követelés
elbírálásához szükséges okiratokat.
(2) A jogosult követelését keresettel abban az esetben
érvényesítheti, ha írásbeli bejelentéssel élt, és a fuvarozó
azt 3 hónapon belül részben vagy egészben elutasította,
vagy a követelést nem egyenlítette ki.

3. RÉSZ
ZÁRÓ

RENDELKEZÉSEK
19. §

Ez a rendelet 1999. május 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépése után megkötött légi árufuvarozási szerz´ódésekre kell alkalmazni.

(1) A gazdálkodó szervezetek e rendelet alapján legfeljebb a (2)—(5) bekezdésben meghatározott összeg´ú egyedi
termelési támogatásokat igényelhetik a központi költségvetésb´ól.
Millió forintban
(2) Bányászati támogatásokra
a) bányabezárásra
2 800,0
b) integráción kívüli szénbányatársaságok támogatására
1 201,0
c) mecseki bányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítésére
54,0
d) mecseki uránbányászok baleseti
járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalására
220,0
(3) Magyar Államvasutak R t. támogatására

43 000,0

(4) Gy´ór—Sorpon—Ebenfurti Vasút Rt.
termelési támogatására

785,0

(5) Mez´ógazdasági biztosító egyesületek
alapt´óke kiegészítésére

30,0

A támogatások kiutalásának feltételei
20. §

2. §

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól szóló,
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó 1994. évi
I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek
következ´ó jogszabályával összeegyeztethet´ó szabályozást
tartalmaz: a Tanács 2027/97/EGK rendelete a légi fuvarozók felel´ósségér´ól balesetek esetén.

(1) Az 1. § (2) bekezdésének a) pontja esetében a költségvetési el´óirányzat a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok kötelezettségeinek vagyonértékesítésb´ól nem
fedezett hányadát finanszírozza. A támogatás folyósítására
havi ütemezéssel, a Szénbányászati Szerkezetátalakítási
Központ (a továbbiakban: SZÉSZEK) által a Pénzügyminisztériumnak (a továbbiakban: PM) — a Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: GM) egyidej´ú tájékoztatása
mellett — a tárgyhó 3-áig megküldött likviditási terve
alapján kerül sor. A PM az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési
Hivatal (a továbbiakban: APEH) felé a támogatás folyósí-

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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tásáról a SZÉSZEK — a GM egyidej´ú tájékoztatása melletti — kezdeményezése alapján intézkedik a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok részére. A támogatás
jogcímenkénti felhasználásáról a SZÉSZEK havonta — a
tárgyhót követ´ó hónapban — tájékoztatást ad a GM-nek
és a PM-nek.
(2) Az 1. § (2) bekezdésének b) pontja esetében a Putnok Bánya Kft. 659 millió forint, az Feketevölgy Bánya Kft.
299 millió forint, a Lencsehegyi Szénbánya Kft. 243 millió
forint költségvetési támogatásban részesül 1999. I. félévében. A PM az APEH felé a támogatás folyósításáról a
SZÉSZEK — a GM egyidej´ú tájékoztatása melletti —
kezdeményezése alapján intézkedik. A támogatás folyósítása a SZÉSZEK és az érintett három gazdálkodó szervezet között megkötött finanszírozási szerz´ódés alapján havi
ütemezésben történik, ez biztosítja a köztartozások befizetését és a gazdálkodás folyamatos ellen´órzését.
(3) Az 1. § (2) bekezdésének c) pontja esetében a
150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet végrehajtására kiadott,
a mecseki bányászatban munkát végz´ók bányászati keresetkiegészítésér´ól szóló 6/1994. (II. 18.) IKM—PM—NM
együttes rendelet alapján az 1993. december 31-ig jogosultságot szerz´óknek fizetett bányászati keresetkiegészítést és a nyugdíjas szénjárandóságot a központi költségvetés negyedévenként utólag — az APEH-on keresztül —
megtéríti a GM által benyújtott elszámolás alapján.
(4) Az 1. § (2) bekezdésének d) pontja esetében a Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési
kötelezettségeket a központi költségvetés negyedévenként
utólag — az APEH-on keresztül — megtéríti a GM által
benyújtott elszámolás alapján.
(5) Az 1. § (3) bekezdése esetében a Magyar Államvasutak Rt. (a továbbiakban: MÁV Rt.) részére el´óirányzott
termelési támogatás havonként egyenl´ó részletben vehet´ó
igénybe. Az összeget az APEH akkor folyósíthatja, ha a
MÁV Rt. igazolja, hogy az el´óz´ó havi társadalombiztosítási befizetési kötelezettségének eleget tett.
(6) Az 1. § (4) bekezdése esetében a vasúti közlekedésre jóváhagyott el´óirányzatból a G ySE V R t. folyó
termelési támogatása havonként egyenl´ó részletekben
vehet ´ó igénybe.
(7) Az 1. § (5) bekezdése esetében a mez´ógazdasági
biztosító egyesületek alapt´óke kiegészítése el´óirányzott
összeg felhasználása a mez´ógazdasági biztosító egyesületek alapításának támogatásáról szóló 35/1994. (III. 18.)
Korm. rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 15/1994.
(V. 10.) PM rendelet szerint történik. Az el´óirányzat —
amennyiben a tervezettnél kisebb összeg kerül felhasználásra — a tárgyévi rendkívüli id´ójárás okozta mez´ógazdasági károk enyhítésére, valamint a nem mez´ógazdasági
technológiával összefügg´ó kármegel´óz´ó tevékenységek támogatására is felhasználható. Az el´óirányzat igénybevételi
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lehet´óségér´ól — pályázat alapján — az illetékes Tárcaközi
Bizottság dönt, és intézkedik az APEH felé a támogatás
folyósítására.

3. §
A támogatások folyósítása az 1. § (2) bekezdésének a) ,
b) pontja és a (3)—(5) bekezdése esetén az APEH
10032000-01905049 Egyedi támogatás, folyósítási számláról, az 1. § (2) bekezdésének c), d) pontja esetében a
10032000-01905135 Egyéb támogatás folyósítási számláról történik az adózás rendjér´ól szóló 1990. évi XCI. törvény rendelkezései alapján. Az 1. § (2)—(4) bekezdés esetében a támogatás folyósítására — a szükséges igazolások
csatolása alapján — az általános szabályok érvényesek.

4. §
E z a rendelet a kihirdetését követ ´ó 3. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
28/1999. (II. 12.) Korm.
rendelete
a katonai fels´óoktatás alapképzési szakjainak
képesítési követelményeir´ól
A Kormány a fels´óoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának d) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
A katonai fels´óoktatásban alapképzésben egyetemi és
f´óiskolai végzettség szerezhet´ó.

2. §
(1) A katonai fels´óoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési követelményeit e rendelet 1. szám ú
m elléklete, az azonos elnevezéssel egyetemi és f´óiskolai
szinten is folyó alapképzési szakok sajátos képesítési
követelményeit a 2. szám ú m elléklete, míg a kizárólag
egyetemi szint´ú alapképzési szakok sajátos képesítési
követelményeit a 3. számú m elléklete tartalmazza.
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(2) A katonai fels´óoktatási intézmények által is képezhet´ó épít´ómérnöki, gépészmérnöki, közlekedésmérnöki,
vegyészmérnöki, villamosmérnöki, m´úszaki informatikai,
valamint biztonságtechnikai f´óiskolai szint´ú szakok — a
m´úszaki fels´óoktatás alapképzési szakjainak képesítési
követelményeir´ól szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: MR) meghatározott — képesítési
követelményei e rendelet 4. számú melléklete szerint kiegészülnek a tiszti beosztásokhoz szükséges általános katonai,
katonai-szakmai követelményekkel.

légvédelmi rakétatechnikai, lokátortechnikai, híradó, rádióelektronikai, rádióelektronikai felderít´ó, fegyverzeti,
páncélos és gépjárm´útechnikai, közlekedési, vegyvédelmi,
informatikai, hadtáp, pénzügyi, gazdálkodási, repülésirányító, repül´ó hajózó, repül´ó m´úszaki) a képzés 2000. július
31-éig befejez´ódik.

(3) A katonai fels´óoktatási intézmények által is képezhet´ó gazdálkodási és pénzügyi f´óiskolai szakok — a közgazdasági fels´óoktatás alapképzési szakjainak képesítési
követelményeir´ól szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: GR) meghatározott — képesítési követelményei e rendelet 4. számú melléklete szerint kiegészülnek a tiszti beosztásokhoz szükséges általános katonai,
katonai-szakmai követelményekkel.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba. Rendelkezéseit az 1999—2000. tanévben az els´ó
évfolyamokra kell alkalmazni.

4. §

(2) Az egyetemi szint´ú kiegészít´ó alapképzésben az idegen nyelvi követelményeket 2000. szeptember 1-jét´ól kell
alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

3. §
(1) E rendelet hatálybalépését megel´óz´ó id´ószakban az
egyetemi szint´ú
— szárazföldi, légvédelmi repül´ó, általános felderít´ó
szakokon,
— határ´ór szakon,
— anyagi-technikai szakon,
— katonai biztonsági szakon
szerzett képesítések — azok sorrendjében — a következ´ókben felsorolt, egyetemi szint´ú szakokon szerzett képesítésekkel egyenérték´úek:
— katonai vezet´ói szak,
— határrendészeti és -védelmi vezet´ói szak,
— katonai logisztikai szak,
— biztonság- és védelempolitikai szak.
(2) A f´óiskolai szint´ú katonai vezet´ói szakon szerezhet´ó
katonai vezet´ó képesítéssel az alább felsorolt, f´óiskolai
szint´ú szakokon szerzett képesítések egyenérték´úek:
— összfegyvernemi szak,
— felderít´ó szak,
— rakétatüzér szak.
(3) Az (1)—(2) bekezdésben fel nem sorolt szakokon
kiadott oklevelek a katonai f´óiskolai oklevelekben feltüntetett polgári képesítések az azokban foglalt szakképzettségeknek, illetve végzettség szintjének felelnek meg.
(4) A katonai fels´óoktatási intézményekben a képesítés
megszerzésének feltételeir´ól szóló 5/1991. (VIII. 28.) HM
rendeletben foglalt katonai akadémiai szakokon a hader´ónemi (szárazföldi, légvédelmi, határ´ór) és az összhader´ónemi (anyagi-technikai, általános felderít´ó, katonai biztonsági) szakokon a képzés 1998. július 31-ével befejez´ódött, a f´óiskolai szint´ú katonai alapképzési szakokon
(összhader´ónemi, felderít´ó, rakétatüzér, m´úszaki, határ´ór,

1. számú melléklet
a 28/1999. (II. 12.) Korm. rendelethez
A katonai fels´óoktatás alapképzési szakjainak
általános képesítési követelményei
1. A képzés célja
a) Egyetemi szinten
Hivatásos és tartalékos parancsnoki (vezet´ói) állományú tisztek, illetve biztonság- és védelempolitikai, valamint védelmi igazgatási szakemberek képzése a fegyveres
er´ók, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a polgári védelmi szféra számára, akik az elsajátított korszer´ú hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, m´úszaki tudományi elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá legalább egy idegen
nyelv fels´ófokú ismerete birtokában képesek a szakterületüket magas szinten m´úvelni, a rájuk bízott szervezeteket
vezetni, katonai szakmai feladataikat — nemzetközi katonai szövetségi rendszerek keretében is — megoldani.
b) F´óiskolai szinten
Katonai vezet´ó, mérnök, közgazdász tisztek képzése a
fegyveres er´ók, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok részére, akik a választott szak gyakorlati
m´úveléséhez szükséges általános m´úveltségi, természettudományi, m´úszaki közgazdasági, általános katonai,
katonai szakmai ismereteik és gyakorlati készségeik, továbbá legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete birtokában, a beosztási sajátosságaik megismerése után szakterületüknek megfelel´ó differenciáltsággal alkalmassá válnak a rájuk bízott alegységek, szervezetek vezetésére, katonai szakmai feladataik megoldására.

1999/11. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2. A végzettség szintje és a szakképzettség
a) Egyetemi szint, melyen okleveles — a szakra utaló
megjelöléssel — vezet´ó, továbbá okleveles haditechnikai
menedzser, okleveles védelmi igazgatási menedzser, okleveles biztonság- és védelempolitikai szakért´ói szakképzettség szerezhet´ó.
b) F´óiskolai szint, melyen — a szakra utaló megjelöléssel — vezet´ó vagy közgazdász, vagy mérnök, továbbá mérnökinformatikus szakképzettség szerezhet´ó.
A képzés sajátosságaira tekintettel egyes szakokon kizárólag egyetemi, illetve f´óiskolai végzettség szerezhet´ó.
A f´óiskolai szint´ú m´úszaki, illetve közgazdasági végzettséggel és szakképzettséggel — kell´ó csapat- és szakmai
gyakorlat után — a haditechnikai menedzser, illetve a
katonai logisztikai szakokon kiegészít´ó alapképzésben
egyetemi végzettség és szakképzettség szerezhet´ó.
3. A képzési id´ó
a) Egyetemi szint
aa) Alapképzés
A képzési id´ó nappali tagozaton 10 félévben legalább
9000 összóra (az ennek megfelel´ó teljesítmény 300 kredit),
ebb´ól a nappali tagozaton legalább 3900 a tanóra.
ab) Kiegészít´ó alapképzés
A képzési id´ó nappali tagozaton 4 félévben, levelez´ó
tagozaton 6 félévben legalább 3600 összóra (az ennek
megfelel´ó teljesítmény 120 kredit), ebb´ól a nappali tagozaton legalább 1560, a levelez´ó tagozaton (távoktatásban)
legalább 1080 a tanóra.
b) F´óiskolai szint
A képzési id´ó nappali tagozaton 8 félévben legalább
7200 összóra (az ennek megfelel´ó teljesítmény 240 kredit),
ebb´ól a nappali tagozaton legalább 3120, m´úszaki szakon
legalább 3360, a levelez´ó tagozaton (távoktatásban) legalább 1800 a tanóra.
c) Értelmez´ó rendelkezések
E rendelet alkalmazásában
1. összóra: a tananyag elsajátításához szükséges különféle típusú (szorgalmi és vizsgaid´ószakon belüli és azokon kívüli) id´óráfordítások (tanóra,
vizsgára való felkészülés, konzultáció, önálló tanulmányi tevékenység, szakmai gyakorlat, tervezési feladatok és harcászati gyakorlatok kidolgozása stb.) összessége;
2. tanóra: a tananyag elsajátításhoz és szorgalmi
id´ón belüli ellen´órzéséhez oktató személyes közrem´úködését igényl´ó id´ó;
3. kredit: egy kredit 30 összórának felel meg;
4. félév: legalább 15 szorgalmi hétb´ól és vizsgaid´ószakból tev´ódik össze;
5. szorgalmi hét: naptári hét, melyben legalább 26, a
m´úszaki alapképzési szakokon legalább 28 tanóra van.
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Az egyes tantárgyak, tantárgyrészek elsajátításához
szükséges összórák mennyiségét, illet´óleg az ennek megfelel´ó kreditet az intézményi tantárgyprogramok határozzák
meg. Egy adott tantárgyhoz vagy tantárgyrészhez csak
egyetlen kredit tartozhat, amely a tananyag elsajátításához
szükséges munkamennyiséget fejezi ki, így független egyfel´ól attól, hogy a tárgy egy adott szakon kötelez´ó, kötelez´óen választható, vagy választható, másfel´ól a képzés (nappali, levelez´ó stb.) formájától.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei és arányai
A f´óbb tanulmányi területek 4.1., 4.2. és 4.3. pontokban
szerepl´ó arányai a kreditekben kifejezett, minimális teljesítményt tartalmazó (szakmai gyakorlat nélkül számolt)
képzési id´óre vonatkoztatott százalékokat jelentik.
4.1. Vezet´ói és menedzserképz´ó szakok
a) Általános ismeretek
Az értelmiségi hivatást, az általános szakmai intelligenciát megalapozó — filozófia-kultúrtörténeti, közgazdasági
környezetvédelmi, szociológiai, pszichológiai, politikaelméleti, biztonságpolitikai, jogi, informatikai, vezetésszervezési, idegen nyelvi — ismeretek.
Egyetemi szinten: 25—35%.
F´óiskolai szinten: 22—25%.
b) Általános katonai (rendvédelmi ismeretek)
A tiszti hivatásra jellemz´ó kvalitások kialakítását el´ósegít´ó, valamint a szakhoz kapcsolódó általános és specifikus
ismeretek (általános katonai, lövészeti felkészítés, hadtörténelem, hadtudományi alapismeretek, katonai vezetési,
katonai tereptani, hadijogi, haditechnikai, gépjárm´úvezetési, katonai logisztikai, általános harcászati ismeretek,
katonai pedagógiai és módszertan, testnevelés).
Egyetemi szinten: 20—22%.
F´óiskolai szinten: 24—26%.
c) Szakmai ismeretek
A tananyag azon része, amely biztosítja a szakmai törzsanyag, valamint a differenciált szakmai ismeretek elsajátítását, a parancsnoki (vezet´ói) képességek kifejlesztését,
beleértve a specializációkat is.
Egyetemi szinten: 45—53%.
F´óiskolai szinten: 48—50%.
d) Az elméleti és a gyakorlati képzés aránya
egyetemi szinten: 60—40%.
f´óiskolai szinten: 40—60%.
4.2. F´óiskolai szint´ú m´úszaki szakok
a) Természettudományos alapismeretek
A szak sajátosságai által megszabott tartalmú, szakmai, valamint a konvertálható ismeretek megalapozását
szolgáló ismeretek a képzési id´ó 10—17% -át alkotják.
b) Gazdasági és humánismeretek
A szak sajátosságai által megszabott tartalmú gazdasági
humántudományi, jogi és menedzsment ismeretek a képzési id´ó 12—17%-át alkotják.

722

MAGYAR KÖZLÖNY

c) Szakmai törzsanyag
A tananyagnak az a része, amely a szak területén belül
biztosítja a széles kör´ú konvertibilitást, ugyanakkor kitekint´ó ismereteket is nyújt, beleértve a min´óségügyi, környezeti, biztonságtechnikai, katonai szakmai ismereteket
a képzési id´ó 22—38%-át alkotják.
d) Differenciált (katonai) szakmai ismeretek
A szakhoz kapcsolódó különféle speciális területek m´úvelésével összefügg´ó, a mérnöki kézségek kifejl´ódését el´ósegít´ó, valamint konstrukciós vagy technológiai, illetve a
specializációkra kiterjed´ó további ismeretek a képzési id´ó
17—30%-át alkotják.
e) Általános és specifikus katonai ismeretek
A tiszti hivatásra jellemz´ó kvalitások kialakítását el´ósegít´ó, valamint a szakhoz kapcsolódó általános és specifikus
ismeretek (általános katonai, lövészeti felkészítés, hadtudományi alapismeretek, általános harcászati, katonai vezetési és vezet´ói, túlélési, katonai tereptani, haditechnikai,
gépjárm´úvezetési ismeretek, hadtörténelem, katonai pedagógia és módszertan, katonai etika, testnevelés) a képzési id´ó 24—27%-át alkotják.
4.3. F´óiskolai szint´ú közgazdasági szakok
a) Általános alapozó ismeretek
Az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó, továbbá társadalomtudományi ismeretek a képzési id´ó 10—20%-át alkotják.
b) Közgazdaságtani módszertani alapismeretek
Gazdasági módszertani alapozás, gazdaságmatematika és
operációkutatás, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, számvitel stb., a képzési id´ó 30—60%-át alkotják.
c) Közgazdasági és katonai gazdálkodási szakismeretek.
A szakképzéshez közvetlenül kapcsolódó tárgyak a képzési id´ó 30—60%-át alkotják.
d) Általános és specifikus katonai ismeretek
A tiszti hivatásra jellemz´ó kvalitások kialakítását el´ósegít´ó, valamint a szakhoz kapcsolódó általános és specifikus
ismeretek (általános katonai, lövészeti felkészítés, hadtudományi alapismeretek, általános harcászati, katonai vezetési és vezet´ói, túlélési, katonai tereptani, haditechnikai,
gépjárm´úvezetési ismeretek, hadtörténelem, katonai pedagógia és módszertan, katonai etika, testnevelés) a képzési id´ó 10—30%-át alkotják.
4.4. Speciális szakismeretek
A fegyveres er´ók, a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek vezet´óinek igénye alapján a honvédelmi miniszter engedélyével a szakokon belül — a katonai specializációknak megfelel´óen — egymástól különböz´ó szakmai ismereteket tartalmazó képzési modulok is kialakíthatók a specifikus katonai, valamint a differenciált szakmai ismeretek keretében.
4.5. Szakmai gyakorlat
A tisztképzésben meghatározó a szaktiszti beosztásokra
történ´ó felkészítés, amely szakonként eltér´ó, legalább 8, de
legfeljebb 20 hét szakmai, csapat-(üzemi)gyakorlatot jelent.
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5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ismeretek ellen ´órzési rendszere a tantervben el´óírt — részben egymásra épül´ó, részben egymástól független — aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséb´ól, valamint vizsgákból (beszámolók, kollokviumok, szigorlatok, nyelvvizsga) és szakmai (pl. üzemi, csapat-) gyakorlatok teljesítéséb´ól, diplomamunka vagy szakdolgozat
elkészítéséb´ól, záróvizsga letételéb´ól tev´ódik össze.
5.1. A szigorlat
Az adott szak sajátosságainak megfelel´ó általánosan
kötelez´ó, valamint a szakképzést kifejez´ó tantárgyak meghatározott köréb´ól megszerzett ismeretek, illetve képességek átfogó ellen´órzését szolgáló, bizottság el´ótti vizsga.
5.2. A diplomamunka
A diplomamunka egyetemi szinten a szakképzettségnek
megfelel´ó alkotó jelleg´ú, témavezet´ó vagy konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhet´ó, önálló munkával
megoldható feladatról készült dolgozat, amely tanúsítja,
hogy a hallgató jártasságot szerzett a tananyagon túlmen´óen a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásában,
továbbá képes a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszer´ú
összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív
megoldására, a szakképzettségnek megfelel´ó önálló munka végzésére.
5.3. A szakdolgozat
A szakdolgozat f´óiskolai szinten a szakképzettségnek
megfelel´ó szakmai tárgyakhoz kapcsolódó, valamint a sajátos katonai tevékenységgel is összefügg´ó feladat megoldása, amely témavezet´ó vagy konzulens segítségével egy
félév alatt elvégezhet´ó, és tanúsítja, hogy a hallgató jártasságot szerzett a tananyagon túlmen´óen a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásában, továbbá képes a tanult
ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó szakfeladatok önálló megoldására.
5.4. A záróvizsga
5.4.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei
a) Egyetemi szinten
aa) Alapképzésben a tantervben el´óírt követelmények,
különösen:
— legalább 3 szigorlat,
— legalább 300 kredit, amelyb´ól a diplomamunka legfeljebb 30 kredit,
— a szakmai (csapat-) gyakorlat(ok),
— szakmai anyaggal b´óvített, fels´ófokú, ,,C’’ típusú állami — vagy azzal egyenérték´ú — nyelvvizsga,
— diplomamunka.
ab) Kiegészít´ó alapképzésben a tantervben el´óírt követelmények, különösen:
— legalább 3 szigorlat,
— legalább 120 kredit, amelyb´ól a diplomamunka legfeljebb 30 kredit,
— szakmai (csapat-) gyakorlat(ok),
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— szakmai anyaggal b´óvített, fels´ófokú, ,,C’’ típusú állami — vagy azzal egyenérték´ú — nyelvvizsga,
— diplomamunka.
b) F´óiskolai szinten a tantervben el´óírt követelmények, különösen:
— legalább 3 szigorlat,
— legalább 240 kredit, amelyb´ól a szakdolgozat legfeljebb 24 kredit,
— szakmai (csapat-) gyakorlat(ok),
— egy idegen nyelvb´ól szakmai anyaggal b´óvített, legalább középfokú, ,,C’’ típusú állami — vagy azzal egyenérték´ú — nyelvvizsga,
— szakdolgozat.
5.4.2. A záróvizsga részei
a)
—
—
—

Egyetemi szinten:
a diplomamunka megvédése,
szaktárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga,
egyes szakoknál (komplex) gyakorlati vizsga.

b)
—
—
—

F´óiskolai szinten:
a szakdolgozat megvédése,
szaktárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga,
egyes szakoknál (komplex) gyakorlati vizsga.

5.4.3. A záróvizsga eredménye
A diplomamunka, illetve a szakdolgozat védésére és a
záróvizsga szóbeli részére, valamint az el´óírt gyakorlati
vizsgákra kapott érdemjegyek egyszer´ú átlaga.

2. számú melléklet
a 28/1999. (II. 12.) Korm. rendelethez
A katonai fels´óoktatás alapképzési szakjainak sajátos
képesítési követelményei
AZONOS ELNEVEZÉS ´Ú EGYETEMI
ÉS F ´ÓISKOLAI SZINT ´Ú SZAKOK
KATONAI VEZET ´ÓI SZAK
1. A képzés célja
a) Egyetemi szinten
Okleveles katonai vezet´ók képzése a Magyar Honvédség, illetve a védelmi szektor szervei részére, akik — az
1. számú melléklet 1. a) pontjában foglaltakra is tekintettel — korszer´ú, tudományos, elméleti és gyakorlati (általános katonai, fegyvernemi és szakmai, vezetés- és szervezéstudományi) ismereteikre támaszkodva egyaránt képesek békében, békefenntartásban és -teremtésben, valamint
háborúban a rájuk bízott katonai szervezetek vezetésére,
illetve különböz´ó törzsekben és központi szerveknél szakképzettségüknek megfelel´ó felel´ós beosztások ellátására.
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b) F´óiskolai szinten
Katonai vezet´ók képzése, akik a megszerzett katonai,
szakmai, vezet´ói ismereteik birtokában — az 1. számú
melléklet 1. b) pontjában foglaltakra is tekintettel — képesek a honvédelmi és rendvédelmi szerveknél alegységek
vezetésére, irányítására, széles kör´ú szakterületi m´úveltségük alapján a honvédelmi és rendvédelmi igazgatásban
végzettségüknek megfelel´ó beosztások betöltésére.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Egyetemi szinten: okleveles katonai vezet´ó.
F´óiskolai szinten: katonai vezet´ó.
3. A képzési id´ó
Az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembevételével
egyetemi szinten: 10 félév,
f´óiskolai szinten: 8 félév.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei és arányai
Az 1. számú melléklet 4.1., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltakra is tekintettel szakmai ismeretek:
a) egyetemi szinten:
— harcászati, hadm´úveleti m´úvészeti, harc- és hadm´úveleti
biztosítási,
szaktechnikai,
szakmódszertani,
törzsszolgálati, idegenhadsereg ismeret és a specializációk
ismeretanyaga;
b) f´óiskolai szinten:
— harcvezetési, harcászati, harcbiztosítási, szaktechnikai, szakmódszertani, törzsszolgálati, idegenhadsereg ismeret és a specializációk ismeretanyaga.
A szakmai gyakorlat a teljes képzési id´ótartam alatt
10—14 hét.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az 1. számú melléklet 5. pontjában foglaltakra figyelemmel
a) egyetemi szinten:
— kötelez´ó szigorlati tárgyak a filozófia-kultúrtörténet
vagy a közgazdaságtan, a pedagógia, a rendszerelmélet, a
testnevelés, a hadtörténelem, továbbá a szakmai ismeretek
tárgyköréb´ól legalább három tárgy,
— a záróvizsga szóbeli része a vezetés- és szervezéselmélet, a harcászat, a hadm´úvelet elmélet, valamint a specializációk tárgyköréb´ól tev´ódik össze;
b) f´óiskolai szinten:
— kötelez´ó szigorlati tárgyak a filozófia-kultúrtörténet
vagy a közgazdaságtan, a pedagógia, a rendszerelmélet, a
testnevelés, továbbá legalább egy szaktárgy,
— a záróvizsga szóbeli része a vezetés- és szervezéselmélet, a harcászat, valamint a specializációk tárgyköréb´ól
tev´ódik össze.
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HATÁRRENDÉSZETI
ÉS -VÉDELMI VEZET ´ÓI SZAK

1. A képzés célja
a) Egyetemi szinten
O kleveles határrendészeti és határvédelmi vezet ´ók
(határ´ór tisztek) képzése, akik — az 1. számú melléklet
1. a) pontjában foglaltakra is tekintettel — képesek a
határrendészet és a határvédelem különböz´ó területein
szakmai feladataik magas színvonalú végrehajtására, az
egyes szakterületeken szakirányítói és vezet ´ói feladatok
ellátására, a különböz´ó szervezetek közötti együttm´úködés megszervezésére és irányítására.
b) F´óiskolai szinten
Határrendészeti és határvédelmi vezet´ók (határ´órtisztek) képzése, akik — az 1. számú melléklet 1. b) pontjában
foglaltakra is tekintettel — képesek a megszerzett vezet´ói,
katonai, szakmai ismereteik birtokában a határvédelmi és
rendvédelmi igazgatásban végzettségüknek megfelel´ó beosztásokban hatékonyan dolgozni, a rájuk bízott szervezeteket vezetni.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Egyetemi szinten: okleveles határrendészeti és -védelmi
vezet´ó.
F´óiskolai szinten: határrendészeti és -védelmi vezet´ó.
3. A képzési id´ó
Az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembevételével
egyetemi szinten: 10 félév,
f´óiskolai szinten: 8 félév.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei és arányai
Az 1. számú melléklet 4.1., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltakra is tekintettel
— általános katonai (rendvédelmi) ismeretek: büntet´ójogi, büntet´óeljárás-jogi, közigazgatási jogi, nemzetközi
jogi, idegenrendészeti, kriminalisztikai és kriminológiai
ismeretek,
— szakmai ismeretek: határrendészeti, határ´ór felderítési, határ´órizeti, határforgalom-ellen´órzési, határvédelmi
ismeretek, valamint a specializációk ismeretanyaga,
— vezetési szakmai gyakorlat: a teljes képzési id´ótartam alatt 8—12 hét.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az 1. számú melléklet 5. pontjában foglaltakra figyelemmel
a) egyetemi szinten:
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: filozófia-kultúrtörténet,
a pedagógiai, a vezetés- és szervezéselmélet, a büntet´ójog
és büntet´óeljárás-jog, a testnevelés, továbbá a hadtörténe-
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lem, a szociológia, valamint a vezet´ó szervek felkészítése
és munkamódszertana,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: a határrendészet, határ´ór-felderítés, határ´órizet, határforgalom-ellen´órzés, határvédelem elmélete és szakirányítása;
b) f´óiskolai szinten:
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: a filozófia-kultúrtörténet, a pedagógiai, a vezetés- és szervezéselmélet, a büntet´ójog és büntet´óeljárás-jog, a testnevelés,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: a határrendészet, határ´ór-felderítés, határ´órizet, határforgalom-ellen´órzés, határvédelem elvei és vezetése.

3. számú melléklet
a 28/1999. (II. 12.) Korm. rendelethez
A katonai fels´óoktatás alapképzési szakjainak sajátos
képesítési követelményei
EGYETEMI SZINT ´Ú SZAKOK
BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI SZAK
1. A képzés célja
Szakemberek képzése a polgári szféra védelmi szektorának különböz´ó szervei, szervezetei, valamint a fegyveres
er´ók és rendvédelmi szervek számára, akik az elsajátított
korszer´ú társadalomtudományi, jogtudományi, vezetés- és
szervezéstudományi, hadtudományi és módszertani ismereteik, valamint egy idegen nyelv fels´ófokú ismerete birtokában képesek a biztonságpolitikai problémák elemzésére, értékelésére, a válságszabályozásra, a konfliktusok
komplex kezelésére, a biztonságpolitika alakítására; ismerik a szakterület nemzetközi tapasztalatait, gyakorlatát;
rendelkeznek a szükséges készségekkel a nemzetközi politikai, katonai szervezetek, valamint nemzetbiztonsági
szolgálatok tevékenységében való részvételhez.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Okleveles biztonság- és védelempolitikai szakért´ó.
3. A képzési id´ó
10 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei és arányai
a) Általános ismeretek
Az értelmiségi hivatást, az általános szakmai intelligenciát megalapozó — filozófia-kultúrtörténeti, közgazdasági, szociológiai, pszichológiai, politikaelméleti, jogi, informatikai, vezetésszervezési, valamint idegen nyelvi — ismeretek a képzési id´ónek mintegy 30%-át alkotják.
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b) Általános katonai (rendvédelmi) ismeretek
A szakhoz kapcsolódó általános és specifikus — katonai
stratégiai, katonai doktrínák, hader´ótervezési, haditechnikai, taktikai, valamint katonaföldrajzi — ismeretek a képzési id´ónek mintegy 9%-át alkotják.
c) Szakmai ismeretek
A tananyag azon része, amely biztosítja a szakmai alapés differenciált ismeretek elsajátítását — katona szociológiai, kommunikáció-közkapcsolatok, nemzetközi viszonyok elmélete, diplomáciai történet, biztonságpolitikai,
nemzetközi biztonság intézményrendszere, vezetés és döntés pszichológia, biztonsági tanulmányok, nemzetközi hadijog, védelmi tervezés és stratégia, védelem- és katonai
gazdaságtan, civil kontrol elmélete és gyakorlata — a képzési id´ónek mintegy 61%-át alkotják.
d) Szakmai gyakorlat
A teljes képzési id´ótartam alatt 8—12 hét.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az 1. számú melléklet 5. pontjában foglaltakra figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: a szociológia, a nemzeti
és nemzetközi biztonsági szervezetek, a hadtudományi ismeretek, a politikaelmélet-politikatörténet, valamint katonai specializációban a testnevelés,
— a záróvizsgára bocsátás idegen nyelvi felkészültségére vonatkozó feltétele: egy idegen nyelvb´ól fels´ófokú, egy
másik nyelvb´ól középfokú szakanyaggal b´óvített ,,C’’ típusú állami — vagy azzal egyenérték´ú — nyelvvizsga, amelyek közül az egyik angol nyelvi,
— a záróvizsga szóbeli része a jogi ismeretek, a biztonságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései, valamint a katonai stratégiai ismeretek tárgyköréb´ól tev´ódik össze.

KATONAI LOGISZTIKAI SZAK
1. A képzés célja
Szakemberek képzése a Magyar Honvédség, illetve a
védelmi szektor szervei részére, akik — az 1. számú melléklet 1. a) pontjában foglaltakra is tekintettel — korszer´ú,
tudományosan megalapozott és nemzetközileg elfogadott
elméleti és gyakorlati (általános, logisztikai, vezetési- és
szervezéstudományi, hadtudományi) ismereteik, valamint
ezekre épül´ó adaptív és innovatív képességeik birtokában
képesek békében, békefenntartásban és -teremtésben, valamint háborúban m´úködési területüknek megfelel´ó logisztikai feladatok ellátására.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Okleveles katonai logisztikai vezet´ó.
3. A képzési id´ó
10 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
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4. A képzés f´óbb tanulmányi területei és arányai
Az 1. számú melléklet 4.1., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltakra is tekintettel
— általános ismeretek között szerepel a matematika is,
— szakmai ismeretek: a logisztikai alapismeretek, az
alkalmazott logisztikai, valamint az ágazati katonai logisztikai ismeretek,
— szakmai gyakorlat: a teljes képzési id´ótartam alatt
8—12 hét.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az 1. számú melléklet 5. pontjában foglaltakra figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: a közgazdaságtan, a matematika, a logisztika alapjai, a testnevelés, valamint 2—3 szaktárgy,
— a záróvizsga szóbeli része a vezetés- és szervezéselmélet, a logisztika és a specializáció tárgyköréb´ól tev´ódik össze.
HADITECHNIKAI

MENEDZSER

SZAK

1. A képzés célja
Szakemberek képzése a Magyar Honvédség, illetve a
védelmi szektor szervei részére, akik — az 1. számú melléklet 1. a) pontjában foglaltakra is tekintettel — képesek
a katonai m´úszaki menedzsment különböz´ó feladatainak
önálló irányítására, vezetésére és szervezésére, a felmerül´ó
feladatok alkotó megoldására.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Okleveles haditechnikai menedzser.
3. A képzési id´ó
10 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei és arányai
Az 1. számú melléklet 4.1., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltakra is tekintettel
— általános ismeretek között szerepel a matematika is,
— szakmai ismeretek: m´úszaki alapismeretek, haditechnikai szakismeretek, technikai biztosítási, technológiai és üzemszervezési, min´óségbiztosítási, informatikai és
kommunikációs, valamint haditechnikai menedzsment ismeretek,
— szakmai gyakorlat a teljes képzési id´ótartam alatt
8—12 hét.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az 1. számú melléklet 5. pontjában foglaltakra figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: a közgazdaságtan, a matematika, a testnevelés, valamint 2—3 szaktárgy,
— a záróvizsga szóbeli része a vezetés- és szervezéselmélet, a szakmai ismeretek és a specializáció tárgyköréb´ól
tev´ódik össze.
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VÉDELMI IGAZGATÁSI SZAK
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4. számú melléklet
a 28/1999. (II. 12.) Korm. rendelethez

1. A képzés célja
Védelmi igazgatási szakemberek, vezet´ók képzése, akik
— az 1. számú melléklet 1. a) pontjában foglaltakra is
tekintettel — kell´ó gyakorlat megszerzése után képesek a
polgári védelmi szféra szervezeteinél, rendvédelmi szerveknél, a fegyveres er´óknél vagy más rokon szakterületen
a védelmi igazgatási feladatok tervezésére, szervezésére, a
végrehajtás irányítására és a szakterület tudományos igény´ú m´úvelésére.

A katonai fels´óoktatási intézmények m´úszaki és
közgazdász alapképzési szakjain folyó képzés kiegészít´ó
képesítési követelményei
F ´ÓISKOLAI SZINT ´Ú SZAKOK
ÉPÍT ´ÓMÉRNÖKI

SZAK

1. A képzés célja
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Okleveles védelmi igazgatási menedzser.
3. A képzési id´ó
10 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei és arányai
a) Általános ismeretek
Az értelmiségi hivatást, az általános szakmai intelligenciát megalapozó — matematikai, filozófia-kultúrtörténeti,
közgazdasági, környezetvédelmi, szociológiai, pszichológiai, politikaelméleti, biztonságpolitikai, informatikai, vezetésszervezési, valamint idegen nyelvi — ismeretek a képzési id´ónek mintegy 30%-át alkotják.
b) Általános katonai (rendvédelmi) ismeretek
A szakhoz kapcsolódó általános és specifikus — általános katonai, lövészeti felkészítés, hadtudományi alapismeretek, katonai vezetési, katonai tereptani, hadijogi, általános harcászati, haditechnikai, katonai logisztikai — ismeretek, valamint hadtörténelem, katonai pedagógia és módszertan, testnevelés, a képzési id´ónek mintegy 15%-át alkotják.
c) Szakmai ismeretek
A tananyag azon része, amely biztosítja a szakmai
alap- és differenciált ismeretek elsajátítását — a védelem-igazgatási, jogi, vezetési és szervezési, kommunikációs, védelmi és katonai gazdasági, szervezetszociológiai
ismeretek —, a képzési id´ónek mintegy 55% -át alkotják.
d) Szakmai gyakorlat
A teljes képzési id´ótartam alatt 20 hét.

É pít´ómérnökök képzése, akik — az MR e szakra vonatkozó 1. b) pontjában és e rendelet 1. számú melléklete 1. b) pontjában foglaltak is tekintettel — tisztként
képesek a szakképzettségüknek megfelel´ó alegység-parancsnoki (vezet´ói) beosztások ellátására, beosztottaik
kiképzésére, a m´úszaki szakfeladatok tervezésére, szervezésére és végrehajtásának irányítására békében, békefenntartási és háborús helyzetben.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Épít´ómérnök.
3. A képzési id´ó
8 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
Az MR e szakra vonatkozó 4. b) pontjában és e rendelet
1. számú melléklete 4.2., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltak
figyelembevételével
— gazdasági és humánismeretek között szerepel a politikaelméleti ismeret is,
— differenciált (katonai) szakmai ismeretek: m´úszaki
technikai ismeret, er´ódítés, robbantás, m´úszaki zárás, átkelés, folyami hajózás, katasztrófaelhárítás,
— általános és specifikus katonai ismeretek: szárazföldi csapatok harca, harc m´úszaki biztosítása.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az MR e szakra vonatkozó 5. és e rendelet 1. számú
melléklete 5. pontjában foglaltakra is figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: a robbantás és a testnevelés is,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: 3 szaktantárgy
tananyaga.

5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az 1. számú melléklet 5. pontjában foglaltakra figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: a közgazdaságtan, a matematika, a testnevelés, valamint 2—3 szaktárgy,
— a záróvizsga szóbeli része a vezetés- és szervezéselmélet, a védelemigazgatás és a specializáció tárgyköréb´ól
tev´ódik össze.

GÉPÉSZMÉRNÖKI

SZAK

1. A képzés célja
Gépészmérnökök képzése, akik — az MR e szakra vonatkozó 1. b) pontjában és e rendelet 1. számú melléklete
1. b) pontjában foglaltakra is tekintettel — tisztként képe-
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sek a korszer´ú haditechnikai eszközök üzemeltetésére és
fenntartására, a katonai-m´úszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú részfeladatainak ellátására, a
szakalegységek béke, békefenntartási és háborús tevékenységének tervezésére, szervezésére, irányítására, a logisztikai biztosítás általános feladataihoz kapcsolódó gyakorlati
tevékenység végzésére.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Gépészmérnök.
3. A képzési id´ó
8 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
Az MR e szakra vonatkozó 4. b) pontjában és e rendelet
1. számú mellékletének 4.2., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltak
figyelembevételével
— gazdasági és humánismeretek között szerepelnek a
pszichológiai és a politikaelméleti ismeretek is,
— differenciált (katonai) szakmai ismeretek: a specializációnként eltér´ó gépészeti és interdiszciplináris szakmai
ismeretek,
— általános és specifikus katonai ismeretek: a szakharcászat.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az MR e szakra vonatkozó 5. és e rendelet 1. számú
melléklete 5. pontjában foglaltakra is figyelemmel:
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: a harcászat, a testnevelés, valamint 1—3 szaktárgy is,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya 2—3 szaktantárgy tananyaga a specializáció tárgyköréb´ól.

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI

SZAK
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4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
Az MR e szakra vonatkozó 4. b) pontjában és e rendelet
1. számú melléklete 4.2., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltak
figyelembevételével
— gazdasági és humánismeretek között szerepelnek a
pszichológiai és a politikaelméleti ismeretek is;
— szakmai törzsanyag: a környezetvédelem, a közlekedési logisztika, valamint a közlekedéstan;
— differenciált (katonai) szakmai ismeretek: a katonai
szállításszervezés, a szállítmányozás, a közlekedési informatika, az anyagmozgatás, raktározás, valamint a szakalegység vezetése.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az MR e szakra vonatkozó 5. és e rendelet 1. számú
melléklete 5. pontjában foglaltakra is figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: az általános harcászat, a
szakalegység vezetése, valamint a testnevelés is,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: 3 szaktantárgy
tananyaga.

VEGYÉSZMÉRNÖKI

SZAK

1. A képzés célja
Vegyészmérnökök képzése, akik — az MR e szakra
vonatkozó 1. b) pontjában és e rendelet 1. számú melléklete 1. b) pontjában foglaltakra is tekintettel — tisztként
ismerik a rendszeresített vagyonvédelmi eszközöket, anyagokat és azok alkalmazását, képesek a vegyvédelmi biztosítás, a tömegpusztító fegyverek elleni védelem feladatainak tervezésére, szervezésére, oktatására, a szakalegységek
tevékenységének tervezésére, szervezésére, irányítására;
jártasak a t´úzvédelem és katasztrófaelhárítás területén.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Vegyészmérnök.

1. A képzés célja
Közlekedésmérnökök képzése, akik — az MR e szakra
vonatkozó 1. b) pontjában és e rendelet 1. számú melléklete 1. b) pontjában foglaltakra is tekintettel — tisztként
képesek a közlekedési üzem sajátos gazdasági, kereskedelmi, jogi feladatainak megoldásában való közrem´úködésre,
a katonai szállítási folyamatban részt vev´ó, illetve azt kiszolgáló járm´úvek, gépek, berendezések megválasztására,
hatékony üzemeltetésére.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Közlekedésmérnök.
3. A képzési id´ó
8 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.

3. A képzési id´ó
8 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
Az MR e szakra vonatkozó 4. b) pontjában és e rendelet
1. számú melléklete 4.2., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltak
figyelembevételével
— gazdasági és humánismeretek között szerepelnek a
pszichológiai és a politikaelméleti ismeretek is,
— szakmai törzsanyag: a szaktechnikai m´úszerek és
berendezések, a radiológia, a mérgez´óanyag-kémia, a nukleárisbaleset-elhárítás, valamint a t´úzvédelem,
— differenciált (katonai) szakmai ismeretek: vegyvédelmi harcászat, vegyvédelmi anyagi-technikai biztosítás,
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m´úszeres analitika, sokcsatornás gamma spektroszkópia,
vegyi és sugárfelderít´ó m´úszerek, szaktechnikai eszközök
és gépek,
— általános és specifikus katonai tananyag: szakharcászat.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az MR e szakra vonatkozó 5. és e rendelet 1. számú
melléklete 5. pontjában foglaltakra is figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: az általános harcászat, az
általános és szervetlen kémia, a szerves kémia, a radiológia, valamint a testnevelés,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: 4 szaktantárgy
tananyaga.

1999/11. szám

5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az MR e szakra vonatkozó 5. és e rendelet 1. számú
melléklete 5. pontjában foglaltakra is figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: az általános harcászat, a
testnevelés, valamint 1—2 szaktárgy a specializáció tárgyköréb´ól is,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: 2—4 szaktantárgy tananyaga a specializáció tárgyköréb´ól.

M ´ÚSZAKI INFORMATIKAI SZAK
1. A képzés célja

VILLAMOSMÉRNÖKI

SZAK

1. A képzés célja
Villamosmérnökök képzése, akik — az MR e szakra
vonatkozó 1. b) pontjában és e rendelet 1. számú melléklete 1. b) pontjában foglaltakra is tekintettel — tisztként
képesek katonai vezet´ói, alegység-parancsnoki feladatok
ellátásához szükséges ismereteik és képességeik birtokában — rövid beilleszkedés után — specializációnként a
rendszeresített haditechnikai eszközök üzemeltetésére,
karbantartási és javítási feladatok végrehajtására, az üzemeltetéssel kapcsolatos szervezési, vezetési feladatok ellátására, valamint a szervezeti és technikai változásokból
adódó új feladatok végrehajtására.

Mérnök-informatikusok képzése, akik — az MR e
szakra vonatkozó 1. b) pontjában e rendelet 1. számú
melléklete 1. b) pontjában foglaltakra is tekintettel — a
katonai szervezetek béke és háborús tevékenységének
ismeretével, a korszer´ú vezetési ismeretek és módszerek
alkalmazásával, a katonai informatika sajátosságainak
figyelembevételével tisztként képesek a katonai folyamatok, a min ´óségbiztosítás, valamint a tervezés és fejlesztés részfeladatainak végrehajtására az els´ó tiszti beosztásukban a béke és háborús vezetési feladatok és
módszerek támogatására, a katonai tervezést, felkészítést, képzést segít ´ó szimulációs és információs rendszerek kiépítésére és üzemeltetésére.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Mérnök-informatikus.

2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Villamosmérnök.
3. A képzési id´ó
8 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
Az MR e szakra vonatkozó 4. b) pontjában és e rendelet
1. számú melléklete 4.2., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltak
figyelembevételével
— gazdasági és humánismeretek között szerepelnek a
pszichológiai és a politikaelméleti ismeretek is,
— a szakmai törzsanyag: az alkatrészek, az energetika,
valamint a hírközlés,
— differenciált (katonai) szakmai ismeretek: a specializációnként eltér´ó villamos és interdiszciplináris szakmai
tantárgyak,
— általános és specifikus katonai tananyag: a specializációkat jellemz´ó szakharcászat.

3. A képzési id´ó
8 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
Az MR e szakra vonatkozó 4. b) pontjában és e rendelet
1. számú melléklete 4.2., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltak
figyelembevételével
— gazdasági és humánismeretek között szerepelnek a
pszichológiai és a politikaelméleti ismeretek is,
— szakmai törzsanyag: mérnöki alapismeretek, a számítógépek és hálózatok rendszertechnikája, ügyvitel-technológiák;
— differenciált (katonai) szakmai ismeretek: információs rendszerek szervezése, marketingismeretek,
— általános és specifikus katonai tananyag: szakharcászat, informatikai biztosítás, katonai informatika, információs rendszerek üzemeltetése, csapatvezetés és
törzsszolgálat alapjai.
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5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere

GAZDÁLKODÁSI

Az MR e szakra vonatkozó 5. és e rendelet 1. számú
melléklete 5. pontjában foglaltakra is figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: a programozás, az operációs rendszerek, valamint a testnevelés is,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: 2 szaktantárgy
tananyaga.

BIZTONSÁGTECHNIKAI
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SZAK

1. A képzés célja
Biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik — az MR
e szakra vonatkozó 1. b) pontjában és e rendelet 1. számú
melléklete 1. b) pontjában foglaltakra is tekintettel —
tisztként képesek a katonai biztonságtechnikai szakfeladatok szervezésére, egyes részfeladatainak megtervezésére,
végrehajtására, irányítására, beosztottaik szakmai felkészítésére és vezetésére.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Biztonságtechnikai mérnök.
3. A képzési id´ó
8 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
Az MR e szakra vonatkozó 4. b) pontjában és e rendelet
1. számú melléklete 4.2., 4.4. és 4.5. pontjában foglaltak
figyelembevételével
— gazdasági és humánismeretek között szerepelnek a
politikaelméleti ismeretek is,
— szakmai törzsanyag: testnevelés és önvédelmi sport,
— differenciált (katonai) szakmai ismeretek: fegyverismeret, a haditechnikai eszközök és létesítmények biztonságtechnikája, a katonai tevékenységek biztonságtechnikája, a munkavédelmi oktatás módszertana,
— általános és specifikus katonai ismeretek: vegyi és
t´úzvédelem, katonai munkavédelem jogi ismeretei, foglalkozási, valamint szolgálati ártalmak és betegségek, balesetek, els´ósegélynyújtás és baleset-elhárítás, polgári védelmi
ismeretek.

1. A képzés célja
Közgazdászok képzése, akik — a GR 3. számú melléklete e szakra vonatkozó 1. pontjában és e rendelet 1. számú
melléklete 1. b) pontjában foglaltakra is tekintettel —
szakterületükön belül tisztként képesek a fegyveres er´ók
és rendvédelmi szervek gazdálkodási feladatai tervezésére,
szervezésére, elemzésére és irányítására, valamint specializációnként a hadtáptiszti beosztás részükre meghatározott általános és szakmai feladataik ellátására.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Közgazdász, gazdálkodási szakon.
3. A képzési id´ó
8 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
Az GR 3. számú melléklete e szakra vonatkozó 4. pontjában és e rendelet 1. számú melléklete 4.3., 4.4. és 4.5.
pontjában foglaltak figyelembevételével
— általános alapozó ismeretek között szerepelnek a
pszichológiai és a politikaelméleti ismeretek is,
— közgazdasági-módszertani alapismeretek: anyagismeret és gyártástechnológia, szaktechnikai ismeretek,
anyagmozgatás, tárolás, szállítás,
— közgazdasági és katonai gazdálkodási szakismeretek: védelem-gazdaságtan, vezetésszervezés, katonai logisztika (ellátás-szolgáltatás),
— általános és specifikus katonai ismeretek. szakharcászat, harc logisztikai biztosítása.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
A GR 3. számú melléklete e szakra vonatkozó 5. pontjában és e rendelet 1. számú melléklete 5. pontjában foglaltakra is figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: az általános harcászat, a
testnevelés, valamint egy szaktárgy a specializáció tárgyköréb´ól is,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: a specializáció
tárgyköréb´ól 6 szaktantárgyból átfogó komplex vizsga.

5. Az ismeretek ellen´órzi rendszere
Az MR e szakra vonatkozó 5. és e rendelet 1. számú
melléklete 5. pontjában foglaltakra is figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: az általános harcászat, a
haditechnikai eszközök biztonságtechnikája, valamint a
testnevelés is,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: 8 szaktantárgy
tananyaga.

SZAK

PÉNZÜGYI SZAK
1. A képzés célja
Közgazdászok képzése, akik — a GR 3. számú melléklete e szakra vonatkozó 1. pontjában és e rendelet 1. számú
melléklete 1. b) pontjában foglaltakra is tekintettel —
szakterületükön belül tisztként képesek a fegyveres er´ók
és rendvédelmi szervek sajátos pénzügyi és számviteli ter-

730

MAGYAR KÖZLÖNY

vezési, szervezési, gazdálkodási, nyilvántartási, elemzési és
ellen´órzési feladatai végrehajtására.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése

1999/11. szám

,,A devizabelföldi — az (1) bekezdést´ól eltér´óen — okmányok bemutatása nélkül vásárolhat devizát, — a devizajogszabályban meghatározott esetekben — valutát a felhatalmazott hitelintézetnél folyó m´úveleti jogcímen, kivéve’’

Közgazdász, pénzügyi szakon.
2. §

3. A képzési id´ó
8 félév, az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak
figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
A GR 3. számú melléklete e szakra vonatkozó 4. pontjában és e rendelet 1. számú melléklete 4.3., 4.4. és 4.5.
pontjában foglaltak figyelembevételével
— általános alapozó ismeretek között szerepelnek a
pszichológiai és a politikaelméleti ismeretek is,
— közgazdasági és katonai gazdálkodási szakismeretek: káreljárás, kártérítés, katonai pénzügyi ellátás, háborús pénzügyi biztosítás,
— általános és specifikus katonai ismeretek: szakharcászat, katonai logisztika.

A Dvhr. 3. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) Az ügyvéd és az ügyvédi iroda, illetve a közjegyz´ó
és a közjegyz´ói iroda birtokban tarthatja a devizakülföldi
ügyfele által ügyvédi letétkezelésre átadott konvertibilis
fizet´óeszközt.’’
3. §
A Dvhr. 8/A. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A devizakülföldi külföldi állampolgár önálló vállalkozása (Dtv. 3. § 13. pont) a Dtv. 35—35/A. §-ának alkalmazásában devizakülföldinek tekintend´ó.’’

4. §
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
A GR 3. számú melléklete e szakra vonatkozó 5. pontjában és e rendelet 1. számú melléklete 5. pontjában foglaltakra is figyelemmel
— kötelez´ó szigorlati tárgyak: az általános harcászat, a
testnevelés, valamint 3 szaktárgy is,
— a záróvizsga szóbeli részének tárgya: 4 szaktantárgyból átfogó komplex vizsga.

A Kormány
29/1999. (II. 12.) Korm.
rendelete
a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról
rendelkez´ó 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény
89. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

A Dvhr. 10. §-ának (2) és (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A devizabelföldi — a Dtv. 39. §-ának (1)—(2) bekezdése szerint —, továbbá a vámszabadterületi társaság és a Dtv.
85. §-ának hatálya alá tartozó devizakülföldi társaság a devizakülföldit´ól felvett deviza- és forinthitel állományáról és
forgalmáról a 14. számú melléklet szerint havonta, az egy
évnél hosszabb lejáratú ilyen hitel lejáratáról a 15. számú
melléklet szerint negyedévente adatszolgáltatást köteles teljesíteni a devizahatóságnak. Ennek az adatszolgáltatásnak a
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a vámszabadterületi társaságtól és a Dtv. 85. §-ának hatálya alá tartozó devizakülföldi társaságtól felvett hitelt.’’
,,(5) A devizabelföldi — a Dtv. 41. §-a szerint —, továbbá
a vámszabadterületi társaság és a Dtv. 85. §-ának hatálya
alá tartozó devizakülföldi társaság a devizakülföldinek
nyújtott deviza- és forinthitel állományáról és forgalmáról
a 14/b. számú melléklet szerint havonta, az egy évnél
hosszabb lejáratú ilyen hitel lejáratáról a 15/a. számú melléklet szerint negyedévente adatszolgáltatást köteles teljesíteni a devizahatóságnak. Ennek az adatszolgáltatásnak a
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a vámszabadterületi társaságnak és a Dtv. 85. §-ának hatálya alá tartozó
devizakülföldi társaságnak nyújtott hitelt.’’

1. §
5. §
A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó — többször módosított — 161/1995.
(XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Dvhr.) 2. §-a
(2) bekezdésének bevezet´ó mondata helyébe a következ´ó mondat lép:

A Dvhr. 11. §-a a következ´ó (5)—(6) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) Az ügyvéd és az ügyvédi iroda, illetve a közjegyz´ó
és a közjegyz´ói iroda a 3. § (6) bekezdésében említett
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konvertibilis fizet´óeszközt, továbbá a devizakülföldi ügyfele által letétkezelés, illetve bizalmi ´órzés jogcímén konvertibilis pénznemben átutalt devizaösszeget felhatalmazott hitelintézetnél nyitott devizaszámlán tarthatja (ügyvédi letéti devizaszámla, közjegyz´ói bizalmi ´órzési devizaszámla). Az ügyvédi letéti devizaszámlára, illetve a közjegyz´ói bizalmi ´órzési devizaszámlára kizárólag ügyvédi
letétkezelés, illetve közjegyz´ói bizalmi ´órzés céljából teljesíthet´ó befizetés, illet´óleg átutalás, és e számláról valutafelvétel, illet´óleg kifizetési (átutalási) megbízás kizárólag
az ügyvédi letétkezelés, illetve a közjegyz´ói bizalmi ´órzés
szabályainak megfelel´óen (Ütv. 30. §, Ktv. 162—165. §)
kezdeményezhet´ó.
(6) A vállalkozás egyéb devizaszámláján (Dtv. 51. §), a
szervezet devizaszámláján (Dtv. 52. §) és a szervezet egyéb
devizaszámláján (Dtv. 53. §) jóváírható
a) a devizaszámláról felvett összegnek a meghiúsult
ügylet miatti visszautalása,
b) a devizaszámláról — ha a pályázat feltételei szerint
az elnyert összeg ilyen célra felhasználható, illet´óleg, ha a
szervezet alapító okiratában, alapszabályában vagy ennek
megfelel´ó más okiratban ez a cél szerepel — a hivatalos és
üzleti utazás költségeire felvett konvertibilis fizet´óeszköznek a kiküldöttel való elszámolás utáni maradványa.’’

6. §
A Dvhr. 15/A. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidej´úleg a jelenlegi szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:
,,(2) Devizabelföldi és devizakülföldi kiviheti, kiküldheti a devizabelföldi fizetési kötelezettségér´ól rendelkez´ó —
a 16/A. § (2) bekezdése szerinti — váltót, valamint a devizabelföldi közraktár által kiállított közraktári zálogjegyet.’’

7. §
A Dvhr. 15/B. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Az (1)—(2) bekezdés alkalmazásában felhatalmazott hitelintézet alatt érteni kell a devizam´úveletek végzésére felhatalmazott pénzügyi vállalkozást is.’’

8. §
A Dvhr. a 17. §-a el´ótt a következ´ó 16/A. §-sal egészül ki:
,,16/A. § (1) A közraktári zálogjegy a devizajogszabályok
alkalmazásában a Dtv. 3. §-ának 9. pontja szerinti pénzhelyettesít´ó eszköz.
(2) Devizabelföldi váltón, csekken, utalványon és a Dtv.
3. §-ának 9. pontjában említett más, azonos gazdasági
rendeltetés´ú okmányon fizetési kötelezettséget akkor vállalhat, ha az alapügylethez, illet´óleg ahhoz az ügylethez,
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amellyel kapcsolatban a fizetési kötelezettséget vállalja, a
devizajogszabályok szerint devizahatósági engedély vagy a
devizahatóságnak történ´ó bejelentés nem szükséges.’’

9. §
A Dvhr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete, 14/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete, 15. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete, 15/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú
melléklete lép.

10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a Dvhr.
1. számú melléklete 6. pontjában a fizetési mérleg jogcímet feltüntet´ó els´ó oszlopban a ,,természetes személy
részére’’ szövegrész és a Dvhr. 16. számú melléklete
a)—b) és d) pontjában a ,,(részvénykönyv kivonat)’’ szövegrész hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a Dvhr.
1. §-ának (1) bekezdésében a ,,20. §-ának (1) bekezdése
alapján’’ szövegrész helyébe a ,,18. §-ának (1) bekezdése
alapján’’ szöveg, a Dvhr. 10. §-ának (1) bekezdésében
,,[a pénzintézetekr´ól és a pénzintézeti tevékenységr´ól
szóló 1991. évi LXIX. törvény 3. § (1) bek. c) pont]’’
szövegrész helyébe ,,[a hitelintézetekr´ól és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 3. §
(1) bek. c) pont]’’ szöveg, valamint a Dvhr. 1. számú
melléklete 28. pontja negyedik francia bekezdésében a
felhatalmazott hitelintézetnél bemutatandó okmányokat felsoroló 1. pont oszlopában a ,,hatósági engedély*’’
szöveg helyébe a ,,vállalkozás, szervezet: cégkivonat*
és/vagy alapító okirat* vagy vállalkozói igazolvány*’’
szöveg, 32. pontja címében a ,,telep’’ szó helyébe a ,,fióktelep’’ szöveg, 32. pontja ötödik francia bekezdésében a
fizetési mérleg jogcímet feltüntet´ó els´ó oszlopban a ,,telepének’’ szó helyébe ,,fióktelepének’’ szöveg, 32. pontja els´ó és második francia bekezdésében, továbbá
48. pontja els´ó és harmadik francia bekezdésében a felhatalmazott hitelintézetnél bemutatandó okmányokat
felsoroló 1. oszlopában a ,,(részvénykönyvkivonat)’’, ,,a
külföldi tulajdonszerzését igazoló okmányok (t´ókebefizetés, apport)’’ szövegrész helyébe, továbbá ugyanezen
pont második francia bekezdésében ,,a külföldinek a
devizajogszabályban el´óírt módon történt tulajdonszerzését igazoló okmányok (t ´ókebefizetés, apport)’’ szövegrész helyébe ,,a tulajdonszerzés devizajogszabályban
el´óírt kiegyenlítési módjának igazolása’’ szöveg lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a Dvhr.
1. számú mellékletében a 6. pontnak a felhatalmazott hitelintézetnél bemutatandó okmányokat felsoroló 1. oszlo-
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pa a ,,vállalkozás, szervezet: cégkivonat* és/vagy alapító
okirat* vagy vállalkozói igazolvány*’’ szöveggel egészül ki.
A Dvhr. 1. számú mellékletében a 16. pont negyedik és
ötödik francia bekezdésének a felhatalmazott hitelintézetnél bemutatandó okmányokat felsoroló 1. oszlopa a ,,megbízott esetén: megbízás’’ szöveggel egészül ki. A Dvhr.
1. számú mellékletében a 27. pont új negyedik francia
bekezdéseként a fizetési mérleg jogcímet feltüntet´ó els´ó
oszlopban ,,— külföldön létesített fióktelep fenntartási
költségei’’ jogcímmel, a felhatalmazott hitelintézetnél bemutatandó okmányokat felsoroló 1. oszlopában ,,az alapügylet szerinti, a devizahatóság által visszaigazolt bejelentés/devizahatósági engedély’’ szöveggel, a devizahatósághoz benyújtandó okmányokat felsoroló 2. oszlopában
,,az alapügylet szerinti okmányok’’ szöveggel, a meg´órzend´ó és a felhívásra a devizahatóságnak bemutatandó okmányokat felsoroló 3. oszlopában ,,az alapügylet szerinti okmányok’’ szöveggel egészül ki. A Dvhr. 1. számú mellékletében a 32. pont hatodik bekezdésként a fizetési mérleg
jogcímet feltüntet´ó els´ó oszlopban ,,— külföldi állampolgár önálló vállalkozásának jövedelme’’ jogcímmel, a felhatalmazott hitelintézetnél bemutatandó okmányokat felsoroló 1. oszlopában az ,,adóhatósági igazolás az adózott
jövedelemr´ól, a külföldi állampolgár büntet´ójogi felel´óssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy köztartozása
nincs’’ szöveggel, a meg´órzend´ó és a felhívásra a devizahatóságnak bemutatandó okmányokat felsoroló 3. oszlopában ,,a jövedelemszerzést, az adó- és egyéb köztartozás
megfizetését igazoló okmányok’’ szöveggel egészül ki. A
Dvhr. 1. számú mellékletében a 48. pontnak a fizetési
mérleg jogcímet feltüntet´ó els´ó oszlopa negyedik francia
bekezdésként az ,,— a fióktelep megszüntetése miatt az
alapításkori pénzbeli hozzájárulás transzferálása’’ szöveggel, ugyanezen pontnak a felhatalmazott hitelintézetnél
bemutatandó okmányokat felsoroló 1. oszlopa pedig ,,a
pénzbeli hozzájárulás devizajogszabályban el´óírt módon
történt biztosítását igazoló okmányok, a cégnyilvántartásból való törlést igazoló okmányok’’ szöveggel egészül ki.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a Dvhr.
19. számú melléklete
a) 2—4. pontja c)—d) alpontként a következ´ó szöveggel egészül ki, egyidej´úleg a melléklet 3. pontja jelenlegi c) alpontjának megjelölése e) alpontra változik:
,,c) Jogcím:
— a devizaszámláról felvett (átutalt) összegnek a meghiúsult ügylet miatt, az eredeti kedvezményezett általi
visszautalása
Okmány:
— a devizaszámláról történt felvételt (átutalást) igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat
— az alapügylet meghiúsulását tanúsító okmányok
(szerz´ódés felbontása, megrendelés stornírozása, el´óre kifizetett áru min´óségi vagy egyéb okok miatti visszaszállítása stb.)
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d) Jogcím:
— a devizaszámláról a hivatalos és üzleti utazás költségeire felvett konvertibilis fizet´óeszköznek a kiküldöttel
való elszámolás utáni maradványa
Okmány:
— a devizaszámláról történt felvételt igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat
— a kiküldött által aláírt, a fel nem használt és a kiküld´ónek visszafizetett külföldi fizet´óeszköz összegét is tartalmazó útielszámolás’’;
b) a következ´ó 5. ponttal egészül ki:
,,5. a) Az ügyvéd és az ügyvédi iroda Dvhr. 11. § (5) bekezdése szerinti letéti devizaszámlája
Jogcím:
— devizakülföldi ügyfél által konvertibilis pénznemben elhelyezett letét
Okmány:
— befizetés esetén
= a letét összegének átvételét rögzít´ó, a devizakülföldi ügyfél és az ügyvéd vagy ügyvédi iroda között létrejött letéti szerz´ódés
= a letét összegér´ól szóló bevételi pénztárbizonylat
— átutalás esetén
= a letét összegének átvételét rögzít´ó, a devizakülföldi ügyfél és az ügyvéd vagy ügyvédi iroda között létrejött letéti szerz´ódés.
b) A közjegyz´ó és a közjegyz´ói iroda Dvhr. 11. § (5) bekezdés szerinti bizalmi ´órzési devizaszámlája
Jogcím:
— a devizakülföldi ügyfél által konvertibilis pénznemben bizalmi ´órzésre elhelyezett letét
Okmány:
— befizetés esetén
= a devizakülföldi ügyfél megbízása a közjegyz´ói
bizalmi ´órzésre vagy kivonat a közjegyz´ói okiratból a közjegyz´ói bizalmi ´órzésre vonatkozó részr´ól (a kivonatból a devizakülföldi ügyfél nevének
és címének is megállapíthatónak kell lennie)
= a bizalmi ´órzésre átvett összegr´ól szóló átvételi
elismervény
— átutalás esetén
= a devizakülföldi ügyfél megbízása a közjegyz´ói
bizalmi ´órzésre vagy kivonat a közjegyz´ói okiratból a közjegyz´ói bizalmi ´órzésre vonatkozó részr´ól (a kivonatból a devizakülföldi ügyfél nevének
és címének is megállapíthatónak kell lennie).’’
(6) E rendelet hatálybalépésének napjától az a devizabelföldi, akinek (amelynek) van statisztikai számjele, annak els´ó
nyolc jegyét (a törzsszámot) köteles a devizahatóságnak benyújtott engedélykérelmein, bejelentésein, adatszolgáltatásain feltüntetni, ennek megfelel´óen ahol a Dvhr. mellékletei
statisztikai jelet vagy adószámot említenek, azon a továbbiakban a statisztikai számjellel rendelkez´ó devizabelföldi
vonatkozásában a törzsszámot kell érteni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelethez
,,14. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez
Adatszolgáltatás
a devizakülföldit´ól felvett deviza- és forinthitelekr´ól
Adatszolgáltató neve:
címe:

Kapja: MNB Statisztikai f´óosztály
Kapja: Fizetési mérleg osztály

Statisztikai számjelének els´ó nyolc jegye (törzsszám):
Ügyintéz´ó neve, telefonszáma:
A belföldi közrem´úköd´ó bank:
A hitelnyújtó anyavállalata, leányvállalata a hitelfelvev´ónek, vagy egyéb viszonyban állnak egymással1:

……… év ……………………… hó
Ezer devizában vagy ezer forintban (ITL, JPY millióban)
1.
A hitel
azonosítószáma

1

2
3

A hitel
pénzneme
Nyitóállomány

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8 = 1+2—3—
4—5±6

9.

Hitel felvét

Hiteltörlesztés

Tulajdonosi
részesedéssé
átalakított
hitel

Adósságelengedés

Egyéb
állományváltozás

Egyéb
állományváltozás oka3

Záróállomány

Kamatfizetés

devizában
vagy forintban

egyéb
módon2

devizában
vagy forintban

egyéb
módon2

MAGYAR KÖZLÖNY

A devizakülföldit´ól felvett deviza- és forinthitelek állománya és forgalma

Csak az azonos belföldi közrem´úköd´ó banknál bonyolított, valamint azonos hitelnyújtó státusszal rendelkez´ó hiteleket lehet egy adatszolgáltatásban jelenteni.
A megfelel´ó aláhúzandó!
Kérjük jelezze, hogy az adott összeget milyen módon (pl. áruban, szolgáltatásban) vette fel, illetve törlesztette.
Például kamatt´ókésítés, a hitel devizanemének megváltozása, konzorciumváltozás (azaz a rezidens és nem-rezidens hitelnyújtók arányának változása miatti állományváltozás).

Kelt.: ............................................................................
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2. számú melléklet a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelethez
,,14/b. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez
Adatszolgáltatás
a devizakülföldinek nyújtott deviza- és forinthitelekr´ól
Adatszolgáltató neve:
címe:

Kapja: MNB Statisztikai f´óosztály
Kapja: Fizetési mérleg osztály

Statisztikai számjelének els´ó nyolc jegye (törzsszám):
Ügyintéz´ó neve, telefonszáma:
A belföldi közrem´úköd´ó bank:
A hitelnyújtó anyavállalata, leányvállalata a hitelfelvev´ónek, vagy egyéb viszonyban állnak egymással1:

……… év ……………………… hó
Ezer devizában vagy ezer forintban (ITL, JPY millióban)
1.
A hitel
azonosítószáma

1

2

Nyitóállomány

3.

4.

5.

6.

7.

8=1+2—3—
4—5±6

9.

Hitelnyújtás

Nyújtott hitel törlesztése

Tulajdonosi
részesedéssé
átalakított
hitel

Követelésleírás

Egyéb
állományváltozás

Egyéb
állományváltozás oka3

Záróállomány

Kamatfizetés

devizában
vagy forintban

egyéb
módon2

devizában
vagy forintban

egyéb
módon2

Csak az azonos belföldi közrem´úköd´ó banknál bonyolított, valamint azonos hitelnyújtó státusszal rendelkez´ó hiteleket lehet egy adatszolgáltatásban jelenteni.
A megfelel´ó aláhúzandó!
Kérjük jelezze, hogy az adott összeget milyen módon (pl. áruban, szolgáltatásban) nyújtotta, illetve az adós mely jogcímen törlesztett.
Például kamatt´ókésítés, a hitel devizanemének megváltozása, konzorciumváltozás (azaz a rezidens és nem-rezidens hitelnyújtók arányának változása miatti állományváltozás).

Kelt.: ............................................................................
................................................................................................
a hitelnyújtó cégszer´ú aláírása’’
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3

A hitel
pénzneme

2.
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A devizakülföldinek nyújtott deviza- és forinthitelek állománya és forgalma
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3. számú melléklet a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelethez
,,15. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez
Adatszolgáltatás
a devizakülföldit´ól felvett, éven túli deviza- és forinthitelek lejáratáról
Adatszolgáltató neve:
címe, telefonszáma:
Statisztikai számjelének els´ó nyolc jegye (törzsszám):
Ügyintéz´ó neve, telefonszáma:
Hitel egyedi azonosító száma:
H atárid´ó: tárgynegyedévet követ´ó hó 8. munkanap
Kapja: MNB Statisztikai f´óosztály
Kapja: Fizetési mérleg osztály

A devizakülföldit´ól felvett deviza- és forinthitel lejárata
……… év ……………………… negyedév
A hitel pénzneme:
Ezer devizában vagy ezer forintban (ITL, JPY millióban)
Lejárat (év, negyedév)*

Törlesztend´ó összeg

Lejárt
Tárgyév

I. negyedév

Tárgyév

II. negyedév

Tárgyév

III. negyedév

Tárgyév

IV. negyedév

Tárgyév+1

I. negyedév

Tárgyév+1

II. negyedév

Tárgyév+1

III. negyedév

Tárgyév+1

IV. negyedév

Tárgyév+2
Tárgyév+3
Tárgyév+4
Tárgyév+5
Tárgyév+6
Tárgyév+7
Tárgyév+8
Tárgyév+9
Tárgyév+10
Fennmaradó törleszt´ó összeg:
Összesen (fennálló hitelösszeg):**
* A tárgyévet követ´ó év végéig negyedéves, az azt követ´ó id´ószakokra csak éves bontásban kell a jelentést elkészíteni.
** Az ,,Összesen’’ sor adatának meg kell egyezni az állományi jelentés ,,9. Z áróállomány’’ oszlop megfelel´ó adatával.

Kelt.:
............................................................................
................................................................................................
a hitelfelvev´ó cégszer´ú aláírása’’
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4. számú melléklet a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelethez
,,15/a. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez
Adatszolgáltatás
a devizakülföldinek nyújtott, éven túli deviza- és forinthitelek lejáratáról
Adatszolgáltató neve:
címe, telefonszáma:
Statisztikai számjelének els´ó nyolc jegye (törzsszám):
Ügyintéz´ó neve, telefonszáma:
Hitel egyedi azonosító száma:
H atárid´ó: tárgynegyedévet követ´ó hó 8. munkanap
Kapja: MNB Statisztikai f´óosztály
Kapja: Fizetési mérleg osztály

A devizakülföldinek nyújtott deviza- és forinthitelek lejárata
……… év ……………………… negyedév
A hitel pénzneme:
Ezer devizában vagy ezer forintban (ITL, JPY millióban)
Lejárat (év, negyedév)*

Törlesztend´ó összeg

Lejárt
Tárgyév

I. negyedév

Tárgyév

II. negyedév

Tárgyév

III. negyedév

Tárgyév

IV. negyedév

Tárgyév+1

I. negyedév

Tárgyév+1

II. negyedév

Tárgyév+1

III. negyedév

Tárgyév+1

IV. negyedév

Tárgyév+2
Tárgyév+3
Tárgyév+4
Tárgyév+5
Tárgyév+6
Tárgyév+7
Tárgyév+8
Tárgyév+9
Tárgyév+10
Fennmaradó törleszt´ó összeg:
Összesen (fennálló hitelösszeg):**
* A tárgyévet követ´ó év végéig negyedéves, az azt követ´ó id´ószakokra csak éves bontásban kell a jelentést elkészíteni.
** Az ,,Összesen’’ sor adatának meg kell egyezni az állományi jelentés ,,9. Z áróállomány’’ oszlop megfelel´ó adatával.

Kelt.:
............................................................................
................................................................................................
a hitelnyújtó cégszer´ú aláírása’’
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
18/1999. (II. 12.) FVM
rendelete
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b) Tárolási támogatás vehet´ó igénybe az igazolt tárolási id´óre 15 Ft/tonna/hét mértékben.’’
2. Az R. mellékletének 8. a) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(Az igényl´ó)
,,a) az 1. számú függelék záradékolt példányának az
igénylés id´ópontjáig felvett hitel bank által igazoltan befizetett kamatairól szóló elismervényének,’’

a takarmánykukorica-szükséglet megvásárlásának
támogatásáról szóló 49/1998. (XI. 4.) FVM rendelet
módosításáról
Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
A takarmánykukorica-szükséglet megvásárlásának támogatásáról szóló 49/1998. (XI. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete e rendelet melléklete szerint
módosul.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Szabadi Béla s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

Melléklet
a 18/1999. (II. 12.) FVM rendelethez
1. Az R. mellékletének 6. pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,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.

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
19/1999. (II. 12.) FVM
rendelete
a takarmányszükséglet, valamint a búza ´órlési
szükséglet megvásárlásának támogatásáról szóló
57/1998. (VII. 7.) FM rendelet módosításáról
Az agrártámogatások igénybevételnek általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
A takarmányszükséglet, valamint a búza ´órlési szükséglet megvásárlásának támogatásáról szóló 57/1998. (VII. 7.)
FM rendelet (a továbbiakban: R .) 1. számú melléklete
e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Szabadi Béla s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

Melléklet
a 19/1999. (II. 12.) FVM rendelethez
1. Az R. 1. számú mellékletének 6. pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,6. Támogatás rendje, módja és mértéke
Vissza nem térítend´ó kamat- és tárolási támogatás.
a) Kamattámogatás vehet´ó igénybe a pályázat alapján
megvásárolt takarmánykalászosra felvett olyan hitelhez,
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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 az 1. számú melléklet 3. számú függeléke 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 az igazolt tárolási id´óre 15 Ft/tonna/hét mértékben.’’
2. Az R. 1. számú mellékletének 8. a) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(Az igényl´ó)
,,a) az 1. számú melléklet 1. számú függeléke záradékolt példányának az igénylés id´ópontjáig felvett hitel bank
által igazoltan befizetett kamatairól szóló elismervényének,’’

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
20/1999. (II. 12.) FVM
rendelete
a vágósertés min´óségi termelésének intervenciós
támogatásáról szóló 6/1999. (I. 14.) FVM rendelet
módosításáról
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel az
agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a
(3) bekezdésének c) pontjára — a gazdasági miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a
következ´óket rendelem el:
1. §
A vágósertés min´óségi termelésének intervenciós támogatásáról szóló 6/1999. (I. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM r.) 1. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § A vágósertés termékpálya piaci egyensúlyának
tartós megteremtése, az alapanyag-termel´ói és feldolgozói
tevékenység jövedelmez´óségének stabilizálása érdekében,
a SEUROP rendszer szerint min´ósített S, E, U, R, O és P
min´óségi osztályú vágósertés termelésének el´ósegítésére
intervenciós támogatást rendelek el.’’

1999/11. szám
2. §

(1) Az FVM r. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Támogatási jogosultság
a) az alapanyag-termel´ó által kiállított számlán, illetve
a felvásárlást igazoló bizonylaton megjelen´ó alapárnak,
b) az alapanyag-termel´ó saját sertésének saját vágóhídon történ´ó vágása esetén a (4) bekezdés szerint közzétett
országos heti átlagos piaci árnak
a S, E, U és R min´óségi kategóriájú vágósertésre az 1. számú mellékletben megállapított irányárat — hat Ft/kilogrammal meghaladó, illetve a hat Ft/kilogrammal alacsonyabb ár után — az alapanyag-termel´ó részére 1999. január
1—31. között 2. számú melléklet, 1999. február 1—28.
között a 3. számú melléklet, illet´óleg 1999. március 1—31.
között a 4. számú melléklet, a feldolgozó részére 1999.
január 1.—március 31. között az 5. számú melléklet szerinti, az O és P kategóriájú vágósertésre — az alapanyag-termel´ó részére — 1999. február 12—28. között a 6. számú
melléklet szerinti, 1999. március 1—31. között a 7. számú
melléklet szerinti eltérése esetén keletkezik.’’
(2) Az FVM r. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Tízezer darab, legalább ötven százalék mangalica vérhányadú vágósertésre háromezerhatszáz Ft/db támogatást
igényelhet az az alapanyag-termel´ó, aki rendelkezik a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mez´ógazdasági F´óosztálya által kijelölt tenyészt´ó szervezet (a továbbiakban: tenyészt´ó szervezet) állat egyedenkénti fajtára vonatkozó igazolásával, továbbá vágósertését nemzetközi EU vagy
USDA min´ósítés´ú vágóhídon vágja/vágatja le, és err´ól a
vágóhíd számára igazolást ad ki. A támogatás továbbá akkor
igényelhet´ó, ha e rendelet 3. §-a (1) bekezdésének a), c), d),
e) és f) pontjaiban foglaltaknak eleget tett.’’
(3) Az FVM r. 2. §-ának (5) bekezdése a következ´ó
c) ponttal egészül ki:
,,c) a mez´ógazdasági termékek raktározását, értékesítését, feldolgozását, a mez´ógazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, valamint a mez´ógazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végz´ó szövetkezet, amely tagjai vágósertését értékesíti, és a vágósertést
átadó tagok az a) pontban el´óírt alapanyag-termel´ói feltételeknek eleget tesznek, valamint ha az e rendelet szerint
felvett támogatást a tagok részére továbbadja.’’
3. §
(1) Az FVM r. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) Az (1)—(3) bekezdésben meghatározott feltételeken túlmen´óen a támogatás kizárólag akkor vehet´ó igénybe, ha a VHT tagjai a Tv. 10. §-ának (3) bekezdése alapján
létrehozott alapba, a VHT által megállapított mérték´ú
befizetésének — a meghatározott módon — eleget tesz.’’
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4. §

(1) Az FVM r. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) E rendelet alapján az O rszágos H ús- és Tejellen´órzési F ´ófelügyelet (a továbbiakban: F ´ófelügyelet) által
engedélyezett, a SE UR O P rendszer szerint min´ósít´ó
helyen, a F ´ófelügyelet által kiadott m´úködési engedéllyel rendelkez´ó min ´ósít ´ó személy a levágott állatról
min ´ósítési bizonylatot állít ki, melyet a F ´ófelügyelet
szúrópróbaszer´úen ellen ´óriz. A min´ósítési bizonylat
alapján történik a számlázás, mely a számla mellékletét
képezi. A számlát az alapanyag-termel´ó vagy a feldolgozó állítja ki. A számlának vagy a min ´ósítési bizonylatnak
vágóhídi sorszámonként tartalmaznia kell az: S, E, U, R ,
O és P min ´óségi osztály besorolást, a hasított testtömeget, a feldolgozó által kifizetett — Áfa és kompenzációs
felár nélküli — felvásárlási árat hasított testtömegre
vonatkoztatva. E z alól kivételt képez a 2. § (2) bekezdése
szerinti támogatás igénylés.’’
(2) Az FVM r. 4. §-a (2) bekezdésének bevezet´ó szövegrésze és a d) és f) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés
lép, illetve a következ´ó h) ponttal egészül ki:
,,(2) A támogatást az alapanyag-termel´ó és a feldolgozó
az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal (a továbbiakban:
APEH) területileg illetékes igazgatóságától igényelheti a
2. § (1) bekezdése, valamint az 1., 2., 3., 4., 5., — 1999.
február 12. után — a 6., illet´óleg 7. számú mellékletek
alapján a következ´ó iratok együttes megléte esetén:’’
(3) Az FVM r. 4. §-a (2) bekezdésének a d) és f) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép, illetve a következ´ó
h) ponttal egészül ki:
,,d) a VHT tagságot igazoló okirat,’’
,,f) feldolgozó esetén pedig a VHT igazoló irata a 3. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésér´ól, illetve’’
,,h) szövetkezet esetében igazolást arról, hogy az értékesítésre átvett vágósertés tulajdonosa a szövetkezet
tagja.’’
(4) Az FVM r. 4. § (3) bekezdésének b) és h) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[A 2. § (2) bekezdése szerinti támogatás igényléséhez a
következ´ó bizonylatok csatolása szükséges]
,,b) a VHT tagságot igazoló irat,’’
,,h) a tenyészt´ó szervezet igazolása, valamint’’
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FM, a 15/1998. (VIII. 28.) FVM és az 52/1998. (XI. 4.)
FVM rendeletek hatályukat vesztik azzal, hogy a rendelet
hatálybalépéséig — az Int. r. szerint — min´ósített vágósertések után járó támogatás igénybevételére az Int. r. el´óírásait és mértékeit kell alkalmazni.’’

6. §
Az FVM r. 1. számú melléklete helyébe az e rendelet
1. számú melléklete lép, és az FVM r. e rendelet 2. és
3. számú mellékletével egészül ki.

7. §
(1) E z a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
azzal, hogy az 1. §, 2. § (3) bekezdés, valamint a 4. § (1),
(3) bekezdés rendelkezéseit 1999. február 1-jét ´ól kell
alkalmazni. A 2. § (2) bekezdés, a 3. §, a 4. § (4) bekezdés,
valamint az 5. § rendelkezéseit 1999. január 14-t ´ól kell
alkalmazni. E gyidejüleg a 14/1999. (II. 1.) FVM rendelet
hatályát veszti.
(2) A vágómarha min´óségi termelésének intervenciós
támogatásáról szóló 5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 6. §-a
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. § E z a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
E gyidej´úleg a vágómarha min ´óségi termelésének intervenciós támogatásáról szóló 97/1997. (XII. 1.) FM rendelet (a továbbiakban: Int. r.) hatályát veszti azzal, hogy
a rendelet hatálybalépéséig — az Int. r. szerint — min ´ósített vágómarhák után járó támogatás igénybevételére
az Int. r. el´óírásait és mértékeit kell alkalmazni.’’
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 20/1999. (II. 12.) FVM rendelethez
Ft/kg
Min´óségi osztály

5. §
Az FVM r. 5. § helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Egyidej´úleg a vágósertés min´óségi termelésének intervenciós támogatásáról szóló 87/1997. (XI. 26.) FM rendelet (a
továbbiakban: Int. r.) és az azt módosító 37/1998. (V. 22.)

E és S
U
R
O
P

Irányár hasított súlyra
(áfa vagy kompenzációs felár
nélküli ár)

284
263
240
209*
199*

* 1999. február 1.—március 31. közötti id´ószakban hatályos.
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2. számú melléklet
a 20/1999. (II. 12.) FVM rendelethez

3. számú melléklet
a 20/1999. (II. 12.) FVM rendelethez

[6. számú melléklet
a 6/1999. (I. 14.) FVM rendelethez]

[7. számú melléklet
a 6/1999. (I. 14.) FVM rendelethez]

Alapanyag-termel´ó által igényelhet´ó
min´óségi támogatás

Alapanyag-termel´ó által igényelhet´ó
min´óségi támogatás

(1999. február 1—28-ig)

(1999. március 1—31-ig)
Ft/kg

O min´óségi osztály
alapanyagtermel´ói
alapár*
hasított súlyra

203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
168-nál
kevesebb

termel´ó által
igényelhet´ó
támogatás

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35

P min´óségi osztály
alapanyagtermel´ói
alapár*
hasított súlyra

193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
158-nál
kevesebb

* Áfa vagy kompenzációs felár nélküli ár.

termel´ó által
igényelhet´ó
támogatás

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35

Ft/kg
O min´óségi osztály

P min´óségi osztály

alapanyagtermel´ói
alapár*
hasított súlyra

termel´ó által
igényelhet´ó
támogatás

alapanyagtermel´ói
alapár*
hasított súlyra

termel´ó által
igényelhet´ó
támogatás

203

0

193

0

202

1

192

1

201

2

191

2

200

3

190

3

199

4

189

4

198

5

188

5

197

6

187

6

196

7

186

7

195

8

185

8

194

9

184

9

193

10

183

10

192

11

182

11

191
190

12
13

181
180

12
13

189

14

179

14

188

15

178

15

187

16

177

16

186

17

176

17

185

18

175

18

184

19

174

19

183

20

173

20

182

21

172

21

181

22

171

22

180

23

170

23

179

24

169

24

178

25

168

25

177

26

167

26

176

27

166

27

175
174

28
29

165
164

28
29

173

30

163

30

30

163-nál kevesebb

30

173-nál kevesebb

* Áfa vagy kompenzációs felár nélküli ár.
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
4/1999. (II. 12.) KHVM
rendelete
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó járm´úvek közúti közlekedésér´ól,
a közútkezel´ói és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés
feltételeir´ól
A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény
15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket
rendelem el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén közúton és közforgalom el´ól el nem zárt magánúton
(a továbbiakban együtt: közút) közleked´ó, a megengedett össztömeget, illet ´óleg a megengedett legnagyobb
tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, valamint a
lánctalpas járm´úvekre és járm´úszerelvényekre (a továbbiakban együtt: járm´ú), azok tulajdonosaira 1 (üzembentartóira), továbbá a 6. § (3)—(6) bekezdése tekintetében
a járm´úvek vezet ´ójére terjed ki.
(2) A fegyveres er´ók és a rendvédelmi szervek2 járm´úveire a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben az
irányítást ellátó miniszter — a közlekedési, hírközlési és
vízügyi miniszterrel egyetértésben — a rendeletben foglaltaktól eltér´óen nem rendelkezik.

2. §
(1) A járm´úvek megengedett össztömegét, legnagyobb
tengelyterhelését, méretét, egyéb m´úszaki jellemz´óit és
adatait külön jogszabály3 tartalmazza.
(2) Az útkímél´ó-tengelyre4 engedélyezett tengelyterhelési értéket egyes tengely esetében a díjszámítás szempontjából akkor lehet figyelembe venni, ha azt — belföldi
illet´óség´ú járm´ú esetén — a megyei (f´óvárosi) közlekedési
felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet) a járm´ú forgalmi engedélyébe tett bejegyzéssel megállapította. Külföldi illet´óség´ú járm´ú esetében a 3. §-ban
megjelölt közútkezel´ó, illetve a területi közlekedési felügyelet az útkímél´ó tengelyt igazoló iratokat bekérheti.
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(1) A megengedett össztömeget, illet´óleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes,
továbbá a lánctalpas járm´ú közlekedéséhez az érintett út
külön jogszabályban5 meghatározott kezel´ójének (a továbbiakban: közútkezel´ó) az a) —f) pontban megjelöltek szerinti hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást, ha a járm´ú
a) országos közúton egy megyén belül közlekedik, a
közút kezel´óje,
b) több megye országos közútján közlekedik, az Állami
Közúti M´úszaki és Információs Közhasznú Társaság,
c) helyi közúton, valamint koncessziós társaság vagy az
állam többségi részesedésével m´úköd´ó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: közútkezel´ó szervezet) által
kezelt közúton vagy közforgalom el´ól el nem zárt magánúton közlekedik, az érintett út kezel´óje,
d) több helyi közúton, illetve közútkezel´ó szervezet
által kezelt közúton; vagy helyi közúton és közforgalom
el´ól el nem zárt magánúton, illetve közútkezel´ó szervezet
által kezelt közúton közlekedik; az indulás helye szerinti
út kezel´óje, az érintett út kezel´óivel történt el´ózetes egyeztetés alapján,
e) egy megyén belül országos közúton és helyi közúton
közlekedik, az országos közút kezel´óje, a helyi közút kezel´ójével történt el´ózetes egyeztetés alapján,
f) több megye országos közútján és helyi közúton vagy
közútkezel´ó szervezet által kezelt közúton közlekedik, az
Állami Közúti M´úszaki és Információs Közhasznú Társaság,
az érintett utak kezel´óivel történt el´ózetes egyeztetés alapján
adja meg.
(2) A közútkezel´ói hozzájárulás a vasút vagy a közm´ú (más
létesítmény) kezel´ójének egyetértésével vagy feltételekkel
adható meg, ha a hozzájárulásban kijelölni tervezett útvonal
a) vasúti átjárón vezet keresztül és a járm´ú 22 méternél
hosszabb, 4 méternél magasabb vagy tengelyterhelése a
külön jogszabályban3 meghatározott értékeket meghaladja, illet´óleg
b) a közút területén, az alatt vagy felett más létesítményt érint.
(3) A közútkezel´ói hozzájárulás iránti kérelmet az erre
a célra rendszeresített nyomtatványon (1. számú melléklet)
az (1) bekezdésben megjelölt közútkezel´óhöz, illet´óleg a
járm´ú indulási helye vagy a járm´ú üzembentartójának
székhelye (telephelye) szerinti közút kezel´ójéhez kell benyújtani. Az ország területére belép´ó járm´ú indulási helyének a közúti határátkel´óhelyet kell tekinteni.

1

Lásd a közúti közlekedés rend´órhatósági igazgatásáról szóló
48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 20. §-ának (2)—(3) bekezdését.
2
Lásd a honvédelemr´ól szóló 1993. évi CX. törvény 21. §-ának (2) bekezdését és 65. §-ának (1) bekezdését.
3
Lásd a közúti járm´úvek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának m´úszaki feltételeir´ól szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
5—7. §-át.
4
Lásd a közúti járm´úvek forgalom helyezésének és forgalomban
tartásának m´úszaki feltételeir´ól szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
2. §-ának (5) bekezdését.

(4) A közútkezel´ói hozzájárulás kiállításáért — az annak kiadására jogosult szerv részére — a 2. számú mellékletben meghatározott, a szolgáltatás költségeivel összhangban álló költségtérítést és ennek megfelel´ó 25%-os általános forgalmi adót kell fizetni.
5
Lásd a közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény 33. §-ának
(1) bekezdését.
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(5) A közútkezel´ói hozzájárulás sürg´ós (3 napon belüli)
kiállításáért kétszeres, azonnali (6 órán belüli) vagy különösen bonyolult hozzájárulás kiállításáért háromszoros kiállítási költségtérítést kell fizetni. Különösen bonyolult hozzájárulásnak min´ósül az 5,00 méter magassági, 4,00 méter szélességi, 35,00 méter hosszúsági értékek valamelyikét, illet´óleg
a megengedett legnagyobb tengelyterhelési értéket 6 legalább
50% -kal meghaladó tengelyterhelés´ú, valamint 80 tonna feletti össztömeg´ú járm´úhöz szükséges közútkezel´ói hozzájárulás.
(6) A különösen bonyolult hozzájárulás kiadását a közútkezel´ó egyedi vizsgálathoz és feltételhez kötheti.
(7) Ha a megengedett össztömeget vagy a megengedett
legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes vagy
a lánctalpas külföldi járm´ú üzembentartója a szükséges
hozzájárulással nem rendelkezik, a határvámhivatal a hozzájárulás beszerzéséig a járm´ú be- vagy kiléptetését megtagadja, illet´óleg a járm´ú vámkezelését felfüggeszti.
4. §
(1) A közútkezel´ó a hozzájárulást megtagadhatja, ha
a) a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést túllép´ó, illet´óleg a túlméretet
okozó szállítmány megbontható vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható;
b) a közút a teherbírása és állapota alapján — figyelemmel az alatta elhelyezett nyomvonal jelleg´ú létesítményekre és a közút feletti, illetve melletti szabad tér méretére,
továbbá a közutat övez´ó növényzetre is — alkalmas arra,
hogy a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy
méretet meghaladó járm´ú azon közlekedjék.
(2) A közútkezel´ó hozzájárulásában el´óírja a járm´ú
üzembentartója részére a járm´ú közlekedésére vonatkozó
útvonalat és egyéb feltételeket.
(3) A közútkezel´ói hozzájárulás lehet eseti, több alkalomra vagy határozott id´óre szóló. A határozott id´óre szóló
hozzájárulás id´ótartama legfeljebb 1 év lehet.
(4) Ha a közlekedésbiztonsági szempontok indokolják,
a járm´ú közlekedéséhez a kérelmez´ó költségére rend´óri,
illetve egyéb szakkíséret is el´óírható.
5. §
(1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett
legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járm´úvek közlekedéséért fizetend´ó díj (a továbbiakban: útvonalhasználati díj)
összegét a 3. számú mellékletben meghatározott díjtételek
(Ft/km), valamint a járm´úvel a közúton megtenni kívánt
távolság (km) szorzata alapján kell megállapítani. Az útvonalhasználati díj általános forgalmi adót nem tartalmaz.
6

Lásd a közúti járm´úvek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának m´úszaki feltételeir´ól szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
7. §-át.
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(2) Az útvonalhasználati díjat — a hozzájárulásban el´óírt módon és id´ópontig — a hozzájárulást kiadó szervezet
számlájára kell befizetni. Az országos közút használatáért
fizetett díj az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzatot,
a közútkezel´ó szervezet által kezelt és a helyi utak, továbbá
a közforgalom el´ól el nem zárt magánutak használatáért
fizetett díj az érintett út kezel´ójét illeti meg.
(3) Az út kezel´óje megállapodhat a járm´ú üzembentartójával abban, hogy az üzembentartó a megengedett
össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járm´ú közlekedéséért járó útvonalhasználati díjat évente egy összegben fizesse meg, vagy az útvonalhasználati díjat utólagosan számolják el.
(4) Nem kell útvonalhasználati díjat és kiállítási költségtérítést fizetni
a) a közforgalmú személyszállító 7,
b) a kommunális8 feladatot ellátó,
c) a katasztrófaelhárítást, megel´ózést 9 végz´ó,
d) a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést legfeljebb 10%-kal meghaladó, a
Magyar Köztársaság területén közúti-vasúti vagy közútivízi kombinált forgalomban10 — a kombi terminál vagy
belvízi RO-RO kiköt´ó (illetve el´óre bejelentett alkalmi
rakodóhely) és a fel-, illet´óleg lerakodás helye között — a
közúton legfeljebb 70 kilométer távolságon belül közleked´ó járm´úvek után.
(5) A (4) bekezdés szerinti díjmentesség — a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak kivételével — nem
érinti a hozzájárulás beszerzése iránti kötelezettséget.
Hozzájárulás nélküli közlekedés esetén a járm´ú üzembentartója a díjmentességre utólagosan nem jogosult.
(6) Az útvonalhasználati díj fizetési kötelezettség alól
különösen indokolt esetben (elemi csapás, humanitárius
célú szállítás stb.) a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium felmentést adhat.
6. §
(1) A területi közlekedési felügyelet — Budapesten a
közút kezel´óje, a közúti áruforgalom részére megnyitott
határállomáson az Állami Közúti M´úszaki és Információs
Közhasznú Társaság — a járm´úvek tengelyterhelését helyszíni mérés, méretét, össztömegét helyszíni mérés, illet´óleg menetokmány alapján ellen´órizheti.
(2) Az országos közúthálózaton végzett — az (1) bekezdésben meghatározott — ellen´órzés költségét az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzatból, az egyéb úton végzett ellen´órzés költségét a közútkezel´ónek kell fedezni.
7
Lásd a közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény 4.
9/A. §-át.
8
Lásd a gépjárm´úadóról 1991. évi LXXXII. törvény 18.
(15) bekezdését.
9
Lásd a gépjárm´úadóról 1991. évi LXXXII. törvény 18.
(22) bekezdését.
10
Lásd a gépjárm´úadóról 1991. évi LXXXII. törvény 18.
(21) bekezdését.

§-át és
§-ának
§-ának
§-ának
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(3) Az ellen ´órzést végz´ó jelzésére a járm´ú vezet ´óje
köteles a járm´úvét megállítani, a járm´ú és a rakomány
okmányait bemutatni, továbbá a járm´úvet a helyszíni
mérésnek alávetni és az ellen ´órzéssel kapcsolatos felhívást teljesíteni.
(4) Az ellen´órzés alá vont járm´ú az ellen´órzés helyszínét
csak a mérés befejezése után, illet´óleg a mérést végz´ó
engedélyével hagyhatja el.
(5) H a a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, illet ´óleg a
túlméretes járm´ú a közút kezel´ójének hozzájárulása
nélkül vagy a hozzájárulásban foglalt feltételekt ´ól eltér´óen közlekedik, err´ól az ellen ´órzést végz´ó jegyz´ókönyvet vesz fel. A jegyz´ókönyvet az ellen ´órzést végz´ó és a
járm´ú vezet ´óje írja alá.
(6) A jegyz´ókönyv egy példányát az ellen´órzött járm´ú
vezet´ójének át kell adni. Amennyiben az ellen´órzött járm´ú
vezet´óje a jegyz´ókönyvben foglaltakkal nem ért egyet, a
helyszínen, a jegyz´ókönyvben észrevételt tehet. Erre a lehet´óségére az ellen´órzést végz´ónek figyelmeztetnie kell.
Ha a járm´ú vezet´óje a jegyz´ókönyv aláírását vagy átvételét
megtagadja, ezt a jegyz´ókönyvben rögzíteni kell.

7. §
(1) Amennyiben a helyszíni ellen´órzés eredményeként
felvett jegyz´ókönyv szerint a járm´ú a megengedett össztömeget, illetve a tengelyenként vagy tengelycsoportonként
megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladja a
helyszíni mérést végz´ó területi közlekedési felügyelet a
járm´ú üzembentartóját pótdíj fizetésére kötelezi. A pótdíjat valamennyi túlterhelt tengelyre ki kell vetni.
(2) A pótdíj megállapítását illet´óen Budapesten a közútkezel´ó értesítése (mérési jegyz´ókönyve) alapján a F´óvárosi Közlekedési Felügyelet; a közúti áruforgalom részére
megnyitott határállomáson az Állami Közúti M´úszaki és
Információs Közhasznú Társaság értesítése (mérési jegyz´ókönyve) alapján a területileg illetékes közlekedési felügyelet; az országos közúthálózaton saját mérési jegyz´ókönyve alapján a területi közlekedési felügyelet jár el.
(3) A fizetend´ó pótdíj összegét — amely az útvonalhasználati díj tízszereséig terjedhet, de legalább 5000 Ft — a
helyszíni mérést végz´ó területi közlekedési felügyelet
számlájára, az érintett közútkezel´ó, országos közút esetén
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pedig — a közútkezel´ó szervezet által kezelt közút kivételével — az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzat javára kell befizetni.
(4) Amennyiben a járm´ú vezet´óje a 6. § (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségeit megszegi és
ezáltal megakadályozza a járm´ú helyszíni mérését, a területi közlekedési felügyelet a járm´úvet a megengedett
össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járm´únek tekinti és üzembentartóját 100 000 Ft pótdíj megfizetésére kötelezi. E rre a járm´ú vezet ´ójét — az ellenkez´ó bizonyítás érdekében — a
helyszínen, a jegyz´ókönyv felvételével egyidej´úleg figyelmeztetni kell.
(5) A tengelyterhelés és az össztömeg mérésének módját és eljárási rendjét a Közlekedési F´ófelügyelet mérési
szabályzatban határozza meg.
(6) Tartálykocsiban folyékony és ömlesztett árut, továbbá él´ó állatot szállító járm´ú esetében — ahol az áru mozgása nem akadályozható meg — a tengelyterhelési érték a
megengedett értéket 1 tonnával meghaladhatja. Ebben az
esetben ez az érték a díjszámítás alapja.
(7) Az ellen´órzés helyszínén a járm´ú vezet´óje —
amennyiben a tengelytúlterhelést átrakással megszüntette
— egy alkalommal újramérlegelést kérhet.

8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép
hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti a meghatározott járm´úvek közúti közlekedésének feltételeir´ól szóló 10/1988.
(XI. 24.) KM rendelet, valamint a módosítására kiadott
12/1994. (III. 11.) KHVM rendelet 5—7. §-a.
(2) E z a rendelet nem érinti a hatálybalépése el´ótt
kiadott útvonalengedélyek érvényességét. A folyamatban lév´ó ügyeket a kérelem benyújtásakor, illet ´óleg az
ellen ´órzés id´ópontjában hatályos rendelkezések alapján
kell elbírálni.
(3) A 2. § (2) bekezdésében említett útkímél´ó tengely
1999. december 31-ig a forgalmi engedély helyett egyéb
okmánnyal is igazolható.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez

A. ENGEDÉLYEZÕ SZERVEZET

MAGYARORSZÁG - EGYSÉGES ÚTVONALENGEDÉLY

KÉRELMEZÕ PÉLDÁNYA
ENGEDÉLYEZÕ PÉLDÁNYA

1 2

1 2

1. Üzembentartó

2. Átv. hely. 3. Ért. mód.

4. Értesítési cím
6. Kérelmezõ (fuvarozó, szállítmányozó, üzembentartó)

9. Fordulók

16. Szállítási idõtartam vége

17. Kombinált szállítás

23. Indulás idõpontja

24.

27. Országba belépés idõpontja

29. Országból kilépés idõpontja

18. Bonthatóság

25. Helység (kiindulás)

Típus

Tengelyterhelés

12. Össztömeg

13. Hossz

14. Szélesség

15. Magasság

19. Raktömeg

20. Belsõ ford. sugár 21. Külsõ ford. sugár 22. Cs. magasság

26. Név, utca, házszám (kiindulás)

26. Név, utca, házszám (célállomás)

34. Helység (célállomás)

Fajtája

Rakomány megnevezése

37.
Sorsz.
Tengelyadatok

11. Típus

30. Kilépés helye (határátkelõ neve)

33.
Hon.

10. Sürgõs

28. Belépés helye (határátkelõ neve)

H
H

32. Célállomásra érkezés

5. Hivatkozási szám

7. Fizetés lebonyolításáért felelõs

8. Szállítási idõtartam kezdete

35.
Rendszám
jármûvek

36.
Rakomány

B. BEÉRKEZÉS

Tengelytáv

Kerékszám

Saját tömeg

ADR érv. osztályok

Tömeg

ADR osztály, sorszám, betû Csomagolás

Keréktáv

ADR igazolás száma

ADR érvényessége

38. Szállítási ügyintézõ (név. telefon, fax, e-mail)

C. Hatósági bejegyzések

D. Engedélyezõ szervezet feljegyzései

39.
Megjegyzés

Megjegyzés

E. Engedélyezés
Engedélyszám:
Érvényes:
Kiállítás dátuma:

Bélyegzõ

Aláírás

40. Kérelmezõ:

Kelt:

Aláírás
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15,0-nél (147,2)
15,5-nél (152,1)

2. számú melléklet
a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó járm´úvek közúti közlekedéséhez
szükséges közútkezel´ói hozzájárulás kiállításáért
fizetend´ó költségtérítés
Megyén belüli útvonal esetén

1 000 Ft

Több megyét érint´ó útvonal esetén

2 000 Ft

Határátkel´óhelyi tranzit útvonal esetén

1 000 Ft

Éves költségtérítés

10 000 Ft

Sürg´ós (3 napon belüli) kiállításért kétszeres, azonnali
(6 órán belüli) és különösen bonyolult kiállításért háromszoros költségtérítést kell fizetni.
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nagyobb
nagyobb

16,0 tonna (157,0 kN) felett: megkezdett 0,5 tonnánként (4,91 kN)
további 100 Ft/km.

Tengelyterhelés, to (kN)

Díj, Ft/km
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb

40,5-ig
45,0-ig
50,0-ig
55,0-ig
60,0-ig
65,0-ig
70,0-ig
75,0-ig
80,0-ig
85,0-ig
90,0-ig
95,0-ig
100,0-ig

—
70
80
100
140
180
220
280
340
440
540
640
760

100,0 tonna felett: megkezdett 10 tonnánként további 300 Ft/km.

2. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó — fúvott gumiabronccsal felszerelt kerek´ú — járm´úvek után fizetend´ó díjak:
Tengelyterhelés, to (kN)

Díj, Ft/km

2.1. Egyes tengely
10,0-nél
10,5-nél
11,0-nél
11,5-nél
12,0-nél
12,5-nél
13,0-nál
13,5-nél
14,0-nél
14,5-nél

(98,1)
(103,0)
(107,9)
(112,8)
(117,7)
(122,6)
(127,5)
(132,4)
(137,3)
(142,2)

nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb

10,5-ig (103,0)
11,0-ig (107,9)
11,5-ig (112,8)
12,0-ig (117,7)
12,5-ig (122,6)
13,0-ig (127,5)
13,5-ig (132,4)
14,0-ig (137,3)
14,5-ig (142,2)
15,0-ig (147,2)

Díj, Ft/km

2.2. Útkímél´ó egyes tengely
11,0-nél
11,5-nél
12,0-nél
12,5-nél
13,0-nál
13,5-nél
14,0-nél
14,5-nél
15,0-nél
15,5-nél
16,0-nál
16,5-nél

(107,9)
(112,8)
(117,7)
(122,6)
(127,5)
(132,4)
(137,3)
(142,2)
(147,2)
(152,1)
(157,0)
(161,9)

nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb
nagyobb

Tengelyterhelés, to (kN)
1. A megengedett össztömeget meghaladó járm´úvek
után fizetend´ó díjak:

40,0-nél
40,5-nél
45,0-nél
50,0-nél
55,0-nél
60,0-nál
65,0-nél
70,0-nél
75,0-nél
80,0-nál
85,0-nél
90,0-nél
95,0-nél

820
920

11,5-ig (112,8)
12,0-ig (117,7)
12,5-ig (122,6)
13,0-ig (127,5)
13,5-ig (132,4)
14,0-ig (137,3)
14,5-ig (142,2)
15,0-ig (147,2)
15,5-ig (152,1)
16,0-ig (157,0)
16,5-ig (161,9)
17,0-ig (166,8)

—
50
80
150
250
350
450
550
650
750
850
950

17,0 tonna (166,8 kN) felett: megkezdett 0,5 tonnánként (4,91 kN)
további 100 Ft/km.

3. számú melléklet
a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez

Össztömeg, to

15,5-ig (152,1)
16,0-ig (157,0)

—
50
80
150
220
320
420
520
620
720

Díj, Ft/km

2.3. Kett´ós tengely
16,0-nál (157,0)
nagyobb
16,5-nél (161,9)
nagyobb
17,0-nél (166,8)
nagyobb
18,0-nál (176,6)
nagyobb
19,0-nél (186,4)
nagyobb
20,0-nál (196,2)
nagyobb
21,0-nél (206,0)
nagyobb
22,0-nél (215,8)
nagyobb
23,0-nál (225,6)
nagyobb
24,0-nél (235,4)
nagyobb
25,0-nél (245,2)
nagyobb
26,0 tonna (255,1 kN) felett:
(9,81 kN) további 160 Ft/km.

Tengelyterhelés, to (kN)

16,5-ig (161,9)
—
17,0-ig (166,8)
50
18,0-ig (176,6)
100
19,0-ig (186,4)
150
20,0-ig (196,2)
200
21,0-ig (206,0)
260
22,0-ig (215,8)
320
23,0-ig (225,6)
400
24,0-ig (235,4)
520
25,0-ig (245,2)
640
26,0-ig (255,1)
800
megkezdett 1,0 tonnánként

Díj, Ft/km

2.4. Hármas tengelyb´ól álló tengelycsoport, ha a széls´ó
tengelyek közötti távolság 2,60 m-nél nem nagyobb
22,0-nél (215,8)
nagyobb
22,5-ig (220,7)
—
22,5-nél (220,7)
nagyobb
23,0-ig (225,6)
70
23,0-nál (225,6)
nagyobb
24,0-ig (235,4)
100
24,0-nél (235,4)
nagyobb
25,0-ig (245,2)
160
25,0-nél (245,2)
nagyobb
26,0-ig (255,1)
220
26,0-nál (255,1)
nagyobb
27,0-ig (264,9)
280
27,0-nél (264,9)
nagyobb
28,0-ig (274,7)
350
28,0-nál (274,7)
nagyobb
29,0-ig (284,5)
420
29,0-nél (284,5)
nagyobb
30,0-ig (294,3)
500
30,0-nál (294,3)
nagyobb
31,0-ig (304,1)
580
31,0-nél (304,1)
nagyobb
32,0-ig (313,9)
680
32,0-nél (313,9)
nagyobb
33,0-ig (323,7)
800
33,0-nál (323,7)
nagyobb
34,0-ig (333,5)
920
34,0-nél (333,5)
nagyobb
35,0-ig (343,4)
1060
35,0 tonna (343,4 kN) felett: megkezdett 1,0 tonnánként (9,81 kN)
további 140 Ft/km.
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Tengelyterhelés, to (kN)

Díj, Ft/km

2.5. Hármas tengelyb´ól álló tengelycsoport, ha a széls´ó
tengelyek közötti távolság 2,60 m-nél nagyobb.
24,0-nél (235,4)
nagyobb
24,5-ig (240,4)
—
24,5-nél (240,4)
nagyobb
25,0-ig (245,2)
70
25,0-nél (245,2)
nagyobb
26,0-ig (255,1)
100
26,0-nál (255,1)
nagyobb
27,0-ig (264,9)
160
27,0-nél (264,9)
nagyobb
28,0-ig (274,7)
220
28,0-nál (274,7)
nagyobb
29,0-ig (284,5)
280
29,0-nél (284,5)
nagyobb
30,0-ig (294,3)
350
30,0-nál (294,3)
nagyobb
31,0-ig (304,1)
420
31,0-nél (304,1)
nagyobb
32,0-ig (313,9)
500
32,0-nél (313,9)
nagyobb
33,0-ig (323,7)
580
33,0-nál (323,7)
nagyobb
34,0-ig (333,5)
680
34,0-nél (333,5)
nagyobb
35,0-ig (343,4)
800
35,0-nél (343,4)
nagyobb
36,0-ig (353,2)
920
36,0-nál (353,2)
nagyobb
37,0-ig (363,0)
1060
37,0 tonna (363,0 kN) felett: megkezdett 1,0 tonnánként (9,81 kN)
további 140 Ft/km.

3. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó — fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerek´ú —
járm´úvek után fizetend´ó díjak (lánctalpas járm´úvek kivételével):
Tengelyterhelés, to (kN)

Díj, Ft/km

A fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerek´ú járm´úvek
6,0-nál (58,9)
nagyobb
6,5-ig (63,8)
—
6,5-nél (63,8)
nagyobb
7,0-ig (68,7)
50
7,0-nél (68,7)
nagyobb
7,5-ig (73,6)
80
7,5-nél (73,6)
nagyobb
8,0-ig (78,5)
120
8,0-nál (78,5)
nagyobb
8,5-ig (83,4)
160
8,5-nél (83,4)
nagyobb
9,0-ig (88,3)
200
9,0-nél (88,3)
nagyobb
9,5-ig (93,2)
240
9,5-nél (93,2)
nagyobb
10,0-ig (98,1)
290
10,0-nél (98,1)
nagyobb
10,5-ig (103,0)
340
10,5-nél (103,0)
nagyobb
11,0-ig (107,9)
400
11,0-nél (107,9)
nagyobb
11,5-ig (112,8)
460
11,5-nél (112,8)
nagyobb
12,0-ig (117,7)
520
12,0 tonna (117,7 kN) felett: megkezdett 0,5 tonnánként (4,91 kN)
további 80 Ft/km.

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
5/1999. (II. 12.) KHVM
rendelete
a közutak igazgatásáról szóló
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (3) bekezdése b) pontjának 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

1999/11. szám
1. §

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,2. § (1) Az országos közúthálózatba tartoznak az állam
tulajdonában lév´ó közutak.
(2) Az országos közutakat — jelent´óségük és a forgalmi
jellemz´ók alapján — gyorsforgalmi utak, f´óutak vagy mellékutak csoportjába, ezeken belül az úthálózati szempontok szerint útkategóriákba kell sorolni.
(3) Az országos közutak hálózati útkategóriái:
a) gyorsforgalmi utak:
aa) autópályák,
ab) autóutak,
b) f´óutak:
ba) els´órend´ú f´óutak,
bb) másodrend´ú f´óutak,
bc) gyorsforgalmi utak csomóponti ágai,
c) mellékutak:
ca) összeköt´ó utak,
cb) beköt´óutak,
cc) állomáshoz vezet´ó utak,
cd) gyorsforgalmi utak pihen´óhelyi útjai,
ce) egyéb országos közutak csomóponti ágai, parkolóhelyi útjai.
(4) A helyi közúthálózatba tartoznak az önkormányzatok tulajdonában lév´ó
a) belterületi közutak,
aa) belterületi els´órend´ú f´óutak,
ab) másodrend´ú f´óutak,
ac) gy´újt´óutak,
ad) kiszolgáló és lakóutak,
b) külterületi közutak,
c) kerékpárutak,
d) gyalogutak és járdák.
(5) Az országos és helyi közúthálózati útkategóriák
jellemz´óit, az útkategóriákba sorolás feltételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.’’

2. §
Az R. 3. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,3. § (1) Az országos közútnak a 2. § (3) bekezdésében
meghatározott útkategóriákba sorolása, azonosítása, valamint az arra szolgáló számjel és bet´újel megállapítása,
illet´óleg megváltoztatása — az országos közút kezel´ójének
kezdeményezésére — az Útgazdálkodási és Koordinációs
Igazgatóság feladata.
(2) Az autópályákat, az autóutakat és az els´ó- és másodrend´ú f´óutakat 1, 2, illetve 3 jegy´ú számmal, az egyéb
országos közutakat 4, illet´óleg 5 jegy´ú számmal kell jelölni.
A gyorsforgalmi utakat ,,M’’ bet´újellel is jelölni kell.
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(3) A nemzetközi forgalmú közutakat a vonatkozó nemzetközi egyezményben meghatározott jellel is jelölni kell.
(4) A gyorsforgalmi utak és a f´óutak számát és bet´újelét
fel kell tüntetni az útirányjelz´ó, útbaigazító és útvonalmeger´ósít´ó jelz´ótáblákon, valamint a nyilvános térképeken. A
mellékutak számát csak a nyilvántartásokban és a szolgálati térképeken kell feltüntetni.
(5) Az országos közúthálózat részletes számozási rendszerét e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint
kell meghatározni és alkalmazni.
(6) A helyi közútnak a 2. § (4) bekezdésében meghatározott útkategóriák valamelyikébe való besorolása — a
településrendezési tervek figyelembevételével — a közút
kezel´ójének a feladata.’’

3. §
Az R. 6. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
(a továbbiakban: igénybevétel) szükséges közútkezel´ói
hozzájárulás iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerint a
közút kezel´ójénél kell el´óterjeszteni.
(2) A kezel´ói hozzájárulás iránti kérelemhez 3 példányban mellékelni kell:
a) az igénybevételt feltüntet´ó tervet (helyszínrajzot,
vázlatot, m´úszaki leírást),
b) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását,
c) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.
(3) A közút kezel´óje a hozzájárulást megtagadja, ha a
tervezett igénybevétel a közút állagának jelent´ós romlásával, a közúti forgalom biztonságának súlyos sérelmével
vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá ha az
igénybevétel a közútkezel´ó fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszer´úsítési
terveinek, programjainak végrehajtását veszélyezteti.
(4) A közút igénybevételéért fizetend´ó díj összegét —
e rendelet 4. számú mellékletében foglalt díjtételek és
szorzószámok alkalmazásával — a közút kezel´óje állapítja meg. Nem kell díjat fizetni a közút kezel´óje által
vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú
igénybevétel esetén.
(5) A közút igénybevételéért fizetend´ó díj el´óre esedékes, annak mértékét az igénybevétel tervezett id´ótartama
alapján, de legalább 1 napra kell megállapítani. A díj megfizetéséig a közutat érint´ó munkavégzés vagy egyéb nem
közlekedési célú igénybevétel nem kezdhet´ó meg.
(6) A (4)—(5) bekezdésben szabályozott díjat a hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon és id´ópontban kell a közút kezel´óje részére megfizetni.
(7) A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban
foglaltaktól eltér´ó igénybevétele esetén fizetend´ó pótdíjat
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— a közút kezel´ójének kérelmére — a közlekedési hatóság
állapítja meg, és szabja ki az igénybevev´óvel (jogosulttal)
szemben. A közút kezel´ójének a kérelmében meg kell
jelölnie a hozzájárulás nélküli, illet´óleg a hozzájárulásban
foglaltaktól eltér´óen igénybe vett útterület
a) térmértékét, a szélességi és hosszúsági adatokat naponkénti bontásban,
b) igénybevételének id´ótartamát,
c) forgalma akadályozásának mértékét (az úttest és az
egyéb terület arányának feltüntetésével).
(8) A kérelemhez csatolni kell az ügyben keletkezett
valamennyi iratot és a hatósági eljárási díj befizetésér´ól
szóló igazolást.
(9) A pótdíjat az igénybevétel tényleges tartamára — a
hozzájárulástól eltér´ó igénybevétel esetén a szabálytalanság fennállásának id´ótartamára — kell megállapítani. A
hozzájárulás nélküli igénybevétel esetén a pótdíj mellett
az alapdíjat is meg kell fizetni. A pótdíjat a kötelezést
tartalmazó határozat kézhezvételét´ól számított 15 napon
belül kell — országos közutak esetén az Útfenntartási és
-fejlesztési célel´óirányzat javára — a közút kezel´ójéhez
megfizetni. Az alapdíj, illet´óleg a pótdíj késedelmes megfizetése esetén az igénybevev´ó köteles késedelmi kamatot
is fizetni.’’

4. §
Az R. 7. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,7. § (1) A Kkt. 42/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt
tevékenységek végzéséhez, továbbá útcsatlakozás létesítéséhez szükséges közútkezel´ói hozzájárulás iránti kérelemnek — az értelemszer´ú eltérésekkel — tartalmaznia kell
a) a 6. § (1) bekezdésében foglalt adatokat,
b) a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében,
c) a csatlakozó út várható forgalmi adatait,
d) az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat,
e) az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyét´ól, illetve területének határától mért távolságát.
(2) A kezel´ói hozzájárulás iránti kérelemhez 3 példányban csatolni kell
a) a 6. § (2) bekezdésében el´óírt mellékleteket,
b) a csatlakozó út hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét,
c) a csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolását.’’

5. §
Az R. a következ´ó 7/A. §-sal egészül ki:
,,7/A. § (1) A közút kezel´óje a 6—7. §-ban el´óírt mellékletek vagy azok közül egyesek csatolásától eltekinthet,
illet´óleg — szükség szerint — egyéb dokumentáció (terv,
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helyszínrajz, alaptérkép, stb.) becsatolását vagy adat közlését is kérheti az igénybevétel (tevékenység) formájától,
módjától, id´ótartamától és mértékét´ól függ´óen, illet´óleg
kapu vagy telekbejáró esetében.
(2) A közút kezel´óje a kezel´ói hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról köteles a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nyilatkozni. E z a határid´ó
indokolt esetben, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. E rr´ól a kérelmez´ót az eredeti határid´ó lejárta el´ótt
értesíteni kell.
(3) A közút kezel´óje a hozzájárulásának megadásáról
vagy megtagadásáról szóló nyilatkozatában köteles a
kérelmez´ót tájékoztatni arról, hogy a döntés felülvizsgálatát a közlekedési hatóságtól kérheti. A hozzájárulás
megtagadását a közút kezel´óje köteles írásban megindokolni.
(4) Ha a közlekedési hatóságnak más hatóság megkeresésére kell — a közút kezel´óje el´ózetes hozzájárulásának
vagy nyilatkozatának figyelembevételével — szakhatóságként nyilatkoznia, a közlekedési hatóság megkeresését a
közút kezel´óje 8 nap alatt köteles teljesíteni, e határid´ó
elmulasztása esetén a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. A szakhatósági hozzájárulás iránti kérelemhez,
illetve megkereséshez csatolni kell a tervdokumentáció
kett´ó példányát.’’
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1. számú melléklet
az 5/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez
,,1. számú melléklet
a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez
Az országos és helyi közúthálózat útkategóriáinak
jellemz´ói, az útkategóriákba sorolás feltételei
I. Az országos közúthálózat útkategóriáinak jellemz´ói,
az útkategóriákba sorolás feltételei
1. Autópályák
Csak gépjárm´úforgalom céljára szolgálnak. Nagy távolságú — országok, országrészek, illetve régiók közötti — és
jelent´ós nemzetközi forgalmat lebonyolító és azt a legmagasabb min´óségi színvonalon kielégít´ó, irányonként legalább két forgalmi sávval rendelkez´ó osztottpályás utak. A
gépjárm´úvek és az utasok tájékoztatása és ellátása magas
színvonalú. Minden keresztezése külön szint´ú és a forgalmi csomópontokban a gépjárm´úvek fel- és lehajtására külön sávok szolgálnak. Az útmenti ingatlanokhoz közvetlen
csatlakozást, szintbeni vasúti átjárót és tömegközlekedési
megállóhelyet létesíteni nem lehet. Csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
2. Autóutak

6. §
Az R. 9. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,9. § A közlekedési hatóság betekinthet a közút kezel´óje
vagy megbízottja által külön jogszabályban1 meghatározottak szerint vezetett nyilvántartásba, és abból térítésmentesen adatokat, tájékoztatást kérhet.’’

Csak gépjárm´úforgalom céljára szolgálnak. Közepes távolságú forgalmat bonyolítanak le, régiókat kötnek össze és
a jelent´ósebb forgalmi irányokból (gazdasági, idegenforgalmi, kulturális stb. központokból) a forgalomnak az autópályára történ´ó rávezetését biztosítják. Irányonként két sávval
rendelkez´ó autóúton csak külön szint´ú csomópont létesíthet´ó, és a forgalmi irányokat fizikailag is el kell választani.
Irányonként egy forgalmi sávval rendelkez´ó autóúton minden keresztezés szabályozott és az autóút átmen´ó forgalmának els´óbbsége biztosított. Az útmenti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozást, szintbeni vasúti átjárót és tömegközlekedési megállóhelyet létesíteni nem lehet. Csak a forgalmi
csomópontokban lehet fel- és lehajtani.

7. §
3. Els´órend´ú f´óutak
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, egyidej´úleg az R. 4. §-a hatályát veszti.
(2) Az R . melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3. és
4. szám ú mellékletei lépnek.

Katona Kálmán s. k.,,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1
Lásd az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998.
(III. 11.) KHVM rendeletet.

Vegyes járm´úforgalom céljára szolgálnak, de a lassú
járm´úforgalom — állandó vagy id´ószakos kivételekt´ól eltekintve — tiltott. Távolsági forgalmat bonyolítanak le
országrészek, régiók között, illetve azok forgalmának gy´újt´ó és elosztó szerepét látják el. Minden keresztezése szabályozott, szintbeni vasúti keresztezés (iparvágány kivételével) nem létesíthet´ó. Közúti csomópontjaiban — ha
megengedett a balra kanyarodás — a járm´úvek részére
külön felálló sáv van. Külterületen a tömegközlekedési
járm´úvek (autóbusz, trolibusz) részére megállóöblök állnak rendelkezésre, az útmenti ingatlanokhoz nem létesíthet´ó közvetlen csatlakozás, és csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
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4. Másodrend´ú f´óutak
Vegyes járm´úforgalom céljára szolgálnak, de a lassú
járm´úforgalom megtiltható. Régiók és megyék közötti távolsági forgalmat bonyolítanak le, illetve azok forgalmának gy´újt´ó és elosztó szerepét látják el. Minden keresztezése szabályozott, külterületen az útmenti ingatlanokhoz
nem létesíthet´ó közvetlen csatlakozás, csak a forgalmi
csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
5. Gyorsforgalmi utak csomóponti ágai
Az autópályák és autóutak csomópontjainak fel- és lehajtó ágai, amelyek csak a gépjárm´úforgalom számára
szolgálnak.
6. Összeköt´ó utak
Településeket egymással és a f´óúthálózattal kötnek
össze, illetve forgalmat gy´újt´ó és elosztó szerepet töltenek
be. Biztosítják a forgalomnak a f´óutakra történ´ó ráhordását.
7. Beköt´óutak
Településeket kötnek be az országos közúthálózatba,
biztosítják a település tömegközlekedését, személy- és áruforgalmi megközelíthet´óségét.
8. Állomáshoz vezet´ó utak
A különböz´ó közlekedési ágak állomásaihoz, pályaudvaraihoz és kiköt´óihez (autóbusz-pályaudvar, vasútállomás, hajóállomás, kompkiköt´ó, repül´ótér, stb.) vezet´ó
utak, amelyek azok bekötését látják el az országos közúthálózatba.
9. Gyorsforgalmi utak pihen´óhelyi útjai
Az autópályák és autóutak pihen´ó- és parkolóhelyeihez
vezet´ó utak és azok bels´ó útjai, amelyek csak a gépjárm´úforgalom számára szolgálnak.
10. Egyéb országos közutak csomóponti ágai, parkolóhelyi útjai
Vegyes forgalmat szolgáló, nem gyorsforgalmi utak —
minimum 30 méter hosszú — csomóponti ágai, továbbá
delta átkötések és parkolóhelyi utak.
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1.1. Belterületi els´órend´ú f´óutak
(A korábbi elnevezésük szerint ,,f´óforgalmi utak’’.) Az
országos közúthálózat els´órend´ú és nagy forgalmú másodrend´ú f´óútjainak távolsági forgalmat lebonyolító belterületi
szakaszai, az egyes városrészeket összekapcsoló, nagy városi
helyi forgalmat levezet´ó közutak. Forgalmi csomópontjai
általában szintbeniek és jelz´ólámpával szabályozottak (több
csomópont esetén összehangolt szabályozással). A megállás
és várakozás általában csak külön leállósávban engedélyezett, kapubejárók létesítése, új építés, illetve korszer´úsítés
esetén (kivéve a különleges kötöttségeket, történelmi belvárosok adottságait) nem engedélyezett.
1.2. Belterületi másodrend´ú f´óutak
(A korábbi elnevezésük szerint ,,forgalmi utak’’.) Az
országos közúthálózat kisebb forgalmú másodrend´ú f´óútjainak és nagy forgalmú mellékútjainak els´ósorban távolsági forgalmat lebonyolító belterületi szakaszai, az egyes
városi alközpontok egymás közötti (jelent´ós) forgalmát
levezet´ó közutak. Forgalmi csomópontjai szabályozottak.
A szegély menti várakozás általában megengedett, ha van
külön várakozósáv.
1.3. Gy´újt´óutak
Az országos közúthálózat kisebb forgalmú és jelent´óség´ú, els´ósorban célforgalmat lebonyolító mellékútjainak
belterületi szakaszai. A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegy´újtve vezetik a település f´óúthálózatára.
1.4. Kiszolgáló és lakóutak
1.4.1. A kiszolgáló utak a települések belterületének a
lakófunkciótól eltér´ó rendeltetés´ú területeinek forgalmát
lebonyolító közutak. Idetartoznak:
— a szervizutak [általában a f´óutak mellett elhelyezked´ó egyirányú utak, amelyek a mellettük lév´ó területek:
üzletek, szolgáltató intézmények (pl. benzinkutak, szervizek stb.) kiszolgálását biztosítják],
— az iparterületi és a mez´ógazdasági belterületi közutak (általában nehéz- és lassú forgalmat bonyolítanak
le),
— egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadid´ó-,
sport-, kulturális és egyéb zöldterületek kiszolgálását biztosító közutak).
1.4.2. A lakóutak a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek és
lakótömbök bels´ó forgalmát bonyolítják le.
2. Külterületi közutak

II. A helyi közúthálózat útkategóriáinak jellemz´ói,
az útkategóriákba sorolás feltételei

A települések területrendezési tervében beépítettként
feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen kívül (külterületen) vezet´ó közutak.

1. Belterületi közutak
A települések területrendezési (településszerkezeti és
szabályozási) tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) vagy annak határán elhelyezked´ó (határát alkotó) közutak.

3. Kerékpárutak
Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is).
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4. Gyalogutak és járdák
A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló
önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.’’

2. számú melléklet
az 5/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez
,,2. számú melléklet
a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez
Az országos közúthálózat számozási rendszere
és az utak számozása
I. Gyorsforgalmi utak
1. A gyorsforgalmi utak (autópályák és autóutak) bet´újelzése egységesen ,,M’’.
2. A gyorsforgalmi utak ,,M’’ bet´újelzése mellett egy
vagy két számjegyb´ól álló szám van.
3. Az egyszámjegy´ú gyorsforgalmi utak számozása az
M1-es Budapest—Tatabánya—Gy´ór—Hegyeshalom országhatár autópályával kezd´ódik és a számok az óramutató
járásával megegyez´óen növekednek.
4. Az egyszámjegy´ú, sugárirányú gyorsforgalmi utak a
gyorsforgalmi úthálózat számozási szektorhatárait is jelölik. Az egyes gyorsforgalmi szektorok száma megegyezik a
szektort indító egyszámjegy´ú gyorsforgalmi út számával
(pl. az M3 és M4 gyorsforgalmi utak között a 3. szektor
van).
5. A Budapest körüli autópálya gy´úr´ú jele: ,,M0’’.
6. Az úgynevezett ,,középs´ó gyorsforgalmi gy´úr´út’’ alkotó gyorsforgalmi utak száma két számjegyb´ól áll az ,,M’’
bet´újelzést követ´óen: az els´ó szám az elhelyezkedés szektorszáma, a második: ,,0’’ a gy´úr´ú (középs´ó) helyzetére utal
(pl. M10, M40 stb.).
7. Az úgynevezett ,,küls´ó gyorsforgalmi gy´úr´út’’ alkotó
gyorsforgalmi utak száma két számjegyb´ól áll az ,,M’’ bet´újelzést követ´óen: az els´ó szám az elhelyezkedés szektorszáma,
a második: ,,9’’ a gy´úr´ú (küls´ó) helyzetére utal (pl. M39, M69
stb.).
8. A szektorhatárt jelent´ó sugárirányú gyorsforgalmi
utak szelvényezése Budapestt´ól indul (az M8-as autópálya
kivételével, amely Szabadbattyánban az M7-es autópályától indul). A szektoron belüli gyorsforgalmi utak szelvé-
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nyezése a kisebb számú úttól indul (az óramutató járásával
megegyez´ó, nemzetközileg is elfogadott ,,pozitív irányban’’).
9. Az M0 autópálya gy´úr´ú szelvényezése — figyelemmel
a kialakult gyakorlatra és az autópálya gy´úr´ú elhúzódó
szakaszos megvalósulására — az M1 autópályától indul, és
az óramutató járásával ellentétes (negatív) irányú.
10. A középs´ó és küls´ó gyorsforgalmi gy´úr´úk szelvényezése az óramutató járásával megegyezik, és minden szektorban újra indul a szektorhatárt alkotó gyorsforgalmi
úttól.

II. F´ó- és mellékutak
1. A f´ó- és mellékutak számozási rendszere a szektorelvre épül és a számozása az 1. számú (10. számú)
Budapest—Tatabánya—G y´ór—H egyeshalom els´órend´ú (a továbbiakban: I. r.) f´óúttól kiindulva, az óramutató
járásával megegyez´ó irányban növekedve történik.
2. Az 1—8. számú I. r. f´óutak az országos közutak számozásának a szektorhatárait alkotják. Az egyes szektorok
száma megegyezik a szektort indító egyszámjegy´ú f´óút
számával (pl. a 3. és 4. számú I. r. f´óutak között a 3. szektor
van).
3. Az 1—7. számú I. r. f´óutak Budapestr´ól, a 8. számú
I. r. f´óút Székesfehérvárról indulnak.
4. A f´ó- és mellékutak számozási rendszerét meghatározó egyes számozási szektorok:
1. szektor: az 1—2. számú els´órend´ú f´óutak között,
2. szektor: a 2—3. számú els´órend´ú f´óutak között,
3. szektor: a 3—4. számú els´órend´ú f´óutak között,
4. szektor: a 4—5. számú els´órend´ú f´óutak között,
5. szektor: az 5—6. számú els´órend´ú f´óutak között,
6. szektor: a 6—7. számú els´órend´ú f´óutak között,
7. szektor: a 7—8. számú els´órend´ú f´óutak között,
8. szektor: a 8—1. számú els´órend´ú f´óutak között
helyezkedik el.
5. Az utak számát úgy kell kialakítani, hogy a szám (jel)
els´ó számjegye utaljon az útvonal szektorbeli elhelyezkedésére. A szektorhatár átlépése esetén az út számát meg
kell változtatni.
6. A f´óutak számozása
Az egyszámjegy´ú els´órend´ú f´óutak a szektoralkotó utak
1-t´ól 8-ig sorszámmal.
A két- (és három-) számjegy´ú els´órend´ú, valamint a kétés háromszámjegy´ú másodrend´ú f´óutak az egyes szektorokban a szektorszámmal kezd´ódnek, a második (vagy
harmadik) számjegyük Budapestt´ól kiinduló és az óramu-
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tató járásával megegyez´ó (pozitív) sorrendben következik.
(Ezt a sorrendet az id´óközben történt változtatások módosíthatják.) Ezek alkotják — a mellékutak számjelének a
meghatározásánál fontos — alszektorok határait.
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3. Az elfoglalni kívánt útterület
a) hosszúsága:
b) szélessége:

7. A mellékutak száma (jele)
Els´ósorban nyilvántartási, szolgálati célokat szolgál, az
utakon (a helyszínen és a nyilvános térképeken) nincsenek
feltüntetve.
a) Az összeköt´ó utakat négyjegy´ú számmal kell jelölni
úgy, hogy az els´ó két számjegy azonos legyen az alszektor
számával. (Az alszektorok határa a mellékút számának a
megváltoztatása nélkül átléphet´ó egy úttal. Ebben az esetben a mellékút száma a kezd´ószelvényénél érvényes alszektor számot kapja.) A négyjegy´ú szám 0-val nem végz´ódhet.
Az összeköt´ó utakat az óramutató járásával megegyez´óen
kell számozni, ezt azonban az id´óközben történt változások módosíthatják.
b) A beköt ´ó- és állomáshoz vezet ´ó utakat ötjegy´ú
számmal (jellel) kell jelölni úgy, hogy az els´ó két szám
azonos legyen az alszektor számával. A beköt ´óutakat a
szektorszám után 101—299, az állomáshoz vezet ´ó utakat 301—399 számokból álló számjeggyel kell jelölni.
E zeket az utakat is az óramutató járásával megegyez´óen
kell számozni.
c) A gyorsforgalmi és az egyéb országos közutak csomóponti ágainak, pihen´óhelyi és parkolóhelyi útjainak a
számozási alapelve megegyezik a beköt´óutak számozásával. Az els´ó két számjegy a csatlakozó útra (szektorra) utal.
A gyorsforgalmi utak csomóponti ágait és mellékútjait a
szektorszám után 401—599, az egyéb utakét 601—999
számokból álló számjegyekkel kell jelölni.’’

c) nagysága:

m2

4. Az igénybevétel
a) kezdetének tervezett id´ópontja:
b) befejezésének tervezett id´ópontja:

5. A kezel´ói hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felel´ós személy
a) neve:
b) címe:
c) telefonszáma:

6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt
vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)
a) tulajdonosának
neve:
címe:
b) üzemeltet´ójének

3. számú melléklet
az 5/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez

neve:
címe:

,,3. számú melléklet
a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez
Dátum:......................................................
Kérelem
az országos/helyi közút nem közlekedési célú
igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

................................................
(cégszer´ú) aláírás

1. Az igénybevétel
a) helye:
b) célja:

2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe,
akinek az érdekében az igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja):

Melléklet:
— az igénybevételt feltüntet´ó terv (helyszínrajz, vázlat,
m´úszaki leírás) 3 példányban,
— a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 3 példányban,
— az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 3 példányban.’’
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4. számú melléklet az 5/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez
,,4. számú melléklet a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez
Közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetend´ó díjak
Közutak kategóriái
országos közutak

Autópálya

Igénybevétel jellege

helyi közutak

sport-, kulturális
rendezvény

vásár, egyéb

építési munkaterület

—

—

1000 Ft/m2/nap

—

—

500 Ft/m2/nap

5—20 Ft/m2/nap

15—30 Ft/m2/nap

50—100 Ft/m2/nap

2—10 Ft/m2/nap

8—15 Ft/m2/nap

25—50 Ft/m2/nap

1—5 Ft/m2/nap

2—10 Ft/m2/nap

5—25 Ft/m2/nap

Belterületi els´órend´ú út

Autóút
I. rend´ú f´óút
II. rend´ú f´óút

Belterületi másodrend´ú út

Összeköt´ó út
Beköt´óutak,
állomáshoz
vezet´ó utak, gyorsforgalmi
utak csomóponti ágai és
pihen´óhelyi útjai, egyéb
országos közutak csomóponti ágai, parkolóhelyi útjai

Belterületi mellékutak,
lakó- és kiszolgáló utak,
külterületi közutak,
kerékpárutak,
és járdák

gyalogutak

Figyelembe vehet´ó egyéb szempontok

Városközpont, belváros

Szorzószám

2

Közút teljes lezárása

3—5

A pénzügyminiszter
7/1999. (II. 12.) PM
rendelete
a kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás
díjkalkulációjának és eredményelszámolásának
rendjér´ól szóló 17/1992. (VI. 10.) PM rendelet
módosításáról
A gépjárm´ú üzembentartójának kötelez´ó felel´ósségbiztosításáról szóló 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet
12. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 84/1992.
(V. 19.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás díjkalkulációjának és eredményelszámolásának rendjér´ól szóló
17/1992. (VI. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: R .) 1. számú melléklete e rendelet m ellék lete szerint módosul.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit el´óször a kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás 1998.
év elkülönített eredményelszámolásában kell alkalmazni.
Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet
a 7/1999. (II. 12.) PM rendelethez
1. Az R. 1. számú melléklete C) része 13. pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,13. Bevétel a bekövetkezett, de még be nem jelentett
károk (kés´ói károk) tartalékának (IBNR) csökkenéséb´ól
Itt kell kimutatni a tárgyévet megel´óz´ó években bekövetkezett, de a bekövetkezés évének mérleg fordulónapjáig be nem jelentett káresemények (kés´ói károk) után a
tárgyévben felmerült kárkifizetési ráfordítás, kárrendezési
költség, járadék kifizetéssel kapcsolatos dologi és egyéb
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költségként felhasznált, valamint a járadék véglegesen
megállapított összegében felszabadított, továbbá az IBNR
fel nem használt (maradvány) összegét, azaz a tárgyévi
teljes nyitóállományt.’’

4. Az R. 1. számú melléklete C) része 40. pont címe és
bevezet´ó szövegrésze helyébe a következ´ó rendelkezés lép
(a számítási képlet és a rövidítések magyarázata változatlan marad):

2. Az R. 1. számú melléklete C) részének 28. pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,28. A függ´ókár tartalék növekedése
Itt kell megjeleníteni a függ´ókár tartalék tárgyévi képzésének összegét a tárgyévben és az azt megel´óz´ó években bekövetkezett káreseményekhez kapcsolódó részletezésben.
A függ´ókár tartalékot a mérleg fordulónapján szerz´ódésenként egyedileg a tárgyévben bekövetkezett káreseményekre úgy kell megképezni, hogy az fedezetet nyújtson a
várhatóan felmerül´ó kárkifizetési ráfordítások és kárrendezési költségek, a még meg nem állapított, várhatóan
fizetend´ó járadékok t´ókeértékére, a járadékfolyósítással
kapcsolatban várhatóan felmerül´ó dologi kiadások és
egyéb járulékos költségek összegére. A függ´ókár tartalék
szükséglet összegének meghatározásánál csökkent´ó tényez´óként kell figyelembe venni a szerz´ódésenként (káreseményenként) nagy valószín´úséggel érvényesíthet´ó visszkereset vagy kármegosztás várható összegét.
Ha a tárgyévet megel´óz´ó években bekövetkezett káreseményekre szerz´ódésenként egyedileg képzett függ´ókár
tartalék összege bizonylatokkal igazolhatóan nem elegend´ó a kötelezettségek teljesítésére, akkor a mérleg fordulónapján a függ´ókár tartalékon belül évenként elkülönítetten kell megképezni és nyilvántartani a pótlólag meghatározott tartalékszükséglet összegét, amelyet a c) oszlopba
kell beállítani.’’

,,40. Befektetési bevételek
A befektetési fajtánként külön-külön megállapított befektetési bevétel átlagos befektetési állományra vetítésével
kell a nem-életbiztosítási ág és a saját t´óke befektetési
bevételét megállapítani.
A nem-életbiztosítási ág befektetési bevételéb´ól a következ´ó arányszám alapján kell megállapítani a kötelez´ó
gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítási ágazatra jutó hányadot:’’

3. Az R. 1. számú melléklete C) része 29. pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,29. Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk (kés´ói károk) tartalékának (IBNR) növekedése
Az IBNR-t a mérleg fordulónapjáig bekövetkezett, de
ezen id´ópontig még be nem jelentett károk fedezetére kell
képezni.
A mérleg fordulónapjáig bekövetkezett kés´ói károk
összegét a tárgyévet megel´óz´ó évek tapasztalatai alapján
kell becsülni.
Az IBNR-t a biztosítástechnikai tartalékok képzésér´ól
és felhasználásáról szóló 12/1996. (IV. 24.) PM rendeletben meghatározottak szerint kell képezni, a módozat sajátosságaiból adódó alábbi eltérésekkel:
Amennyiben a biztosító nem rendelkezik megfelel´ó,
lezárt 3 évi statisztikai adatbázissal, a tárgyévben felmerült
károkra teljesített kárkifizetések és megképzett függ´ókár
tartalék összegének maximum 8%-a képezhet´ó meg
IBNR-ként.
Ha a mérlegforduló id´ópontjáig bekövetkezett, még el
nem évült és a mérlegkészítés id´ópontjáig bejelentett
konkrét kés´ói károk miatti kötelezettségek összege meghaladja az el´óbbiekben leírt módon, számítással meghatározott mértéket, akkor ezt az összeget kell IBNR-ként
megképezni.’’

5. Az R. 1. számú melléklete C) része 40. pontjának
utolsó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A számításban az eredményt´ól függ´ó díjvisszatérítési
tartalékot akkor kell figyelembe venni, ha a tartalék nyitóállománya a tárgyév elején nem kerül az ügyfeleknek
visszajuttatásra.’’
6. Az R. 1. számú melléklete C) része 42. pontjának els´ó
mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Itt kell kimutatni a nem-életbiztosítási ág és a saját
t´óke befektetéseire a számviteli jogszabályok szerint elszámolt befektetési ráfordításokból az átlagos befektetésállomány arányában a kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosításra jutó összegét.’’

III. rész

HATÁROZATOK

Az Országgy´úlés határozatai
Az Országgy´úlés
3/1999. (II. 12.) OGY
határozata
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi
Köztársaság között a szociális biztonságról szóló,
1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény
meger´ósítése tárgyában*
Az Országgy´úlés
1. meger´ósíti a Magyar Köztársaság és a Németországi
Szövetségi Köztársaság közötti szociális biztonságról
szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezményt;
2. felkéri a köztársasági elnököt a meger´ósít´ó okirat
kiállítására;
* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. február 9-i ülésnapján fogadta el.
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3. felkéri a külügyminisztert, hogy a meger´ósítésr´ól diplomáciai úton tájékoztassa a Németországi Szövetségi
Köztársaságot, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a
meger´ósít´ó okiratok miel´óbbi kicserélése érdekében.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje
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2. megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képvisel´ók
és polgármesterek 1998. október 18-án megtartott választása törvényes rendben zajlott le,
3. köszönetét fejezi ki a választások megszervezésében
és lebonyolításában közrem´úköd´ó helyi és területi választási szervek tagjainak, a Belügyminisztérium illetékes szervezetei tisztségvisel´óinek odaadó és lelkiismeretes tevékenységéért,
4. köszönetet nyilvánít a választások tisztaságát és törvényességét felügyel´ó nemzetközi megfigyel´ók lelkiismeretes és szakszer´ú munkájáért.

Az Országgy´úlés
4/1999. (II. 12.) OGY
határozata
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti
Szabadkereskedelmi Megállapodás meger´ósítésér´ól*

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
1. meger´ósíti a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodást;
2. felkéri a köztársasági elnököt a meger´ósít´ó okirat
kiállítására.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
6/1999. (II. 12.) OGY
határozata
a helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek
választásáról szóló beszámoló elfogadásáról*
Az Országgy´úlés

Az Országgy´úlés
5/1999. (II. 12.) OGY
határozata
az 1998. október 18-i, helyi önkormányzati képvisel´ók
és polgármesterek általános választásának
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
állami feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadásáról**
Az Országgy´úlés
1. elfogadja a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 153. §-ának (3) bekezdése értelmében a belügyminiszternek az 1998. október 18-i helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló beszámolóját,
* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. február 9-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1999. február 9-i ülésnapján
fogadta el.

1. elfogadja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
34. §-a (2) bekezdésének m) pontja értelmében az Országos
Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képvisel´ók és
polgármesterek választásáról szóló beszámolóját,
2. megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képvisel´ók
és polgármesterek 1998. október 18-án megtartott választása törvényes rendben zajlott le,
3. köszönetét fejezi ki a választások megszervezésében és
lebonyolításában közrem´úköd´ó helyi és területi választási
szerveknek, az Országos Választási Bizottság tagjainak, a
köztisztvisel´óknek, valamennyi állami és társadalmi szervnek
és intézménynek, akik, illetve amelyek hozzájárultak az önkormányzati választások törvényes lebonyolításához.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. február 9-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgy´úlés
7/1999. (II. 12.) OGY
határozata

Az Országgy´úlés
9/1999. (II. 12.) OGY
határozata

a Közbeszerzések Tanácsa 1997. évben végzett
tevékenységér´ól, valamint a közbeszerzések
tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos
tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról*

mentelmi jog fenntartásáról*

A Közbeszerzések Tanácsa 1997. évben végzett tevékenységér´ól, valamint a közbeszerzések tisztaságával és
átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól szóló jelentését az Országgy´úlés elfogadja, és felkéri a Kormányt,
hogy e tapasztalatok és megállapítások alapján a közbeszerzési törvény módosítására irányuló javaslatát 1999.
I. felében nyújtsa be.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Pallag László országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Békéscsabai Városi
Bíróság 6.B.614/1998/2. számú megkeresésével érintett
ügyben fenntartja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
10/1999. (II. 12.) OGY
határozata
mentelmi jog fenntartásáról**

Az Országgy´úlés
8/1999. (II. 12.) OGY
határozata
az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról**
Az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998.
(VI. 29.) OGY határozat a következ´ók szerint módosul:

A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Körömi Attila országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Pécsi Városi Bíróság 11.B.2147/1998/3. számú megkeresésével érintett ügyben fenntartja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. február 9-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1999. február 9-i ülésnapján
fogadta el.

Az Országgy´úlés
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba — 1999.
február 8-i hatállyal
Domokos László helyett
Lévai Tibort
a bizottság tagjává
megválasztja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. február 9-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1999. február 9-i ülésnapján
fogadta el.

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
36/1999. (II. 12.) KE
határozata
bíró felmentésér´ól és bírák kinevezésér´ól
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács el´óterjesztésére
dr. Zumbok Ferencet
1999. február 28-i hatállyal — lemondására tekintettel —
bírói tisztségéb´ól felmentem;
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dr. Bencsik Tiborné dr. Tóth Erzsébetet,
dr. Csorbáné dr. Sámik Beáta Andreát,
dr. Dálnoki Gyöngyit,
Hangyásiné dr. Veres Máriát és
dr. Szabó Ferencet
az 1999. március 1. napjától 2002. február 28. napjáig
terjed´ó id´ótartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 1999. február 11.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

A Kormány határozatai
A Kormány
1016/1999. (II. 12.) Korm.
határozata
a nemzeti és állami ünnepek, valamint kiemelked´ó
fontosságú rendezvények el´ókészítésének és
lebonyolításának rendjér´ól
A Magyar Köztársaság nemzeti és állami ünnepei központi rendezvényeinek, valamint a nemzeti és állami ünnepnek nem min´ósül´ó, ám kiemelked´ó fontosságú központi rendezvények megszervezésében az alábbi rend szerint kell eljárni:
1. A Kormány a Miniszterelnöki Hivatalt bízza meg a
nemzeti és állami ünnepek központi eseményei, valamint
a nemzeti és állami ünnepnek nem min´ósül´ó, ám kiemelked´ó fontosságú rendezvények
— koncepciójának kidolgozásával,
— a kommunikáció megtervezésével és megszervezésével,
— az arculati elemek és az ezeket megjelenít´ó film- és
hanganyagok megtervezésével és elkészíttetésével,
— a közszolgálati médiával való kapcsolattartással, valamint
— a rendezvények tartalmi el´ókészítésével és teljes
kör´ú lebonyolításával.
2. A Kormány a nemzeti és állami ünnepek központi
eseményeinek koordinációs és szervezési feladataival — a
kidolgozott koncepció alapján — a további központi rendezvényeinek el´ókészítésével és lebonyolításával, az állami
ünnepeket szervez´ó bizottság m´úködtetésével, a koncepcióban megjelölt minisztériumok és más állami intézmények közrem´úködésével a Belügyminisztériumot bízza
meg.
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3. Az egyes nemzeti és állami ünnepnek nem min´ósül´ó,
ám kiemelked´ó fontosságú rendezvények (pl. június 16.,
október 6., november 4.) központi eseményeinek szervezése a Külügyminisztérium által az állami protokoll feladatok keretében történik.
4. A Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter 1999-ben
február 15-éig, azt követ´óen minden év január 20-áig tesz
javaslatot a Kormánynak a nemzeti és állami ünnepek, valamint a kiemelked´ó fontosságú rendezvények koncepciójára.
5. Az érintett minisztereknek a jóváhagyott koncepció
alapján az ünnepség lebonyolításáról, a soron következ´ó
ünnep megrendezésének részletes programjáról, a feladatok és a tervezett költségek megosztásáról jelentésben kell
tájékoztatniuk a Kormányt.
6. A Kormány a nemzeti és állami ünnepek — a feladatok arányában fejezetenként tagolt — költségvetésér´ól a
költségvetési tervezés keretében határoz.
7. A Belügyminisztérium az 1999. évre jóváhagyott költségvetéséb´ól a fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok cím, ágazati
célfeladatok alcím alatt az állami és nemzeti ünnepek
központi lebonyolításának kiadásai céljára meghatározott
55 millió forintból 27 millió forintot — az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány egyidej´ú tájékoztatásával — átcsoportosít a Miniszterelnökség fejezet javára.
8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel
egyidej´úleg a nemzeti és állami ünnepek el´ókészítésér´ól
szóló 2095/1994. (X. 14.) Korm. határozat és a nemzeti és
állami ünnepek, illetve további országos jelent´óség´ú rendezvények 1998. évi koncepciójáról és tervezett költségeir´ól szóló 1018/1998. (II. 20.) Korm. határozat 7. pontja
hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1017/1999. (II. 12.) Korm.
határozata
a központi közigazgatási szerveknél a politikai
f´ótanácsadói, politikai tanácsadói munkakörök
számának meghatározásáról
A Kormány a köztisztvisel´ók jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.) 11/A. §-ának (4) bekezdése alapján a követez´ó határozatot hozza:
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1. A Kormány a politikai f´ótanácsadói, politikai tanácsadói munkakörök számának fels´ó határát a Miniszterelnöki Hivatalban 30 f´óben, a minisztériumoknál 15 f´óben
állapítja meg.
2. A miniszter az 1. pont szerinti létszámkeret figyelembevételével dönt arról, hogy a Ktv. 11/A. §-ának (1)
és (2) bekezdésében említett feladatok ellátására létrehozott munkakörök közül melyeket min ´ósít át politikai
f´ótanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré. Az átmin ´ósítés miatt az 1. pontban meghatározott szervek
költségvetésben megállapított létszáma és személyi juttatás el´óirányzata nem változik.
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt és minisztériumot
vezet´ó miniszterek
Határid´ó: az átmin´ósítésre: 1999. február 28.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1018/1999. (II. 12.) Korm.
határozata
a közszolgálati ellen´órzés
1999. évi vizsgálati tárgyköreir´ól és a vizsgálat alá vont
közigazgatási szervekr´ól
A Kormány a köztisztvisel´ók jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 64/A. §-a alapján a következ´ó határozatot
hozza:
1. A Kormány utasítja a belügyminisztert, hogy 1999.
évben a közszolgálati ellen´órzést az alábbi tárgykörökben
hajtsa végre:
a) a pályázati eljárás,
b) a közszolgálati jogviszony létesítése,
c) az illetménymegállapítás,
d) a jutalmazással és az egyéb juttatások biztosításával
kapcsolatos gyakorlat.
2. Az ellen´órzés 1996. január 1-jét´ól 1998. december 31-ig
tartó id´ószakra terjedjen ki.
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3. A Kormány utasítja a belügyminisztert, hogy az
1. pontban meghatározott tárgykörök ellen ´órzését a
Belügyminisztérium
— az Egészségügyi Minisztériumnál,
= Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
— az Igazságügyi Minisztériumnál,
— a Környezetvédelmi Minisztériumnál,
= Környezet- és Természetvédelmi F´ófelügyel´óségnél,
— a Pénzügyminisztériumnál,
= Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatalnál
hajtsa végre.
Felel´ós: belügyminiszter
Határid´ó: 1999. szeptember 30.
4. A Kormány utasítja a megyei (f´óvárosi) közigazgatási
hivatalvezet´óket, hogy az 1. pontban meghatározott tárgykörök ellen´órzését a belügyminiszter koordinálásával
— a 3. pontban felsorolt minisztérium országos hatáskör´ú szervének irányítása és felügyelete alá tartozó területi, helyi államigazgatási szerveknél,
— a megyei közgy´úlés hivatalánál, illet´óleg a f´ópolgármesteri hivatalnál,
— a f´óvárosi kerületi, megyei jogú városi, városi önkormányzatok képvisel´ó-testülete hivatalánál
hajtsák végre.
Felel´ós:

megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatalok
vezet´ói
Határid´ó: 1999. szeptember 30.
5. A Kormány utasítja a belügyminisztert, hogy az 1999.
évi közszolgálati ellen´órzés egységes végrehajtására készítsen intézkedési tervet.
Felel´ós: belügyminiszter
Határid´ó: 1999. február 15.
6. A Kormány utasítja a belügyminisztert, hogy az ellen´órzések tapasztalatairól a Kormányt tájékoztassa, és tegyen javaslatot a 2000. évben végrehajtandó közszolgálati
ellen´órzés vizsgálati tárgyköreire és az ellen´órzés alá vont
közigazgatási szervek körére.
Felel´ós: belügyminiszter
Határid´ó: 1999. december 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Kárrendezési Iroda
közleménye
az 1999. március 23-tól április 2-ig terjed´ó id´ószak
— I., II/1. és II/2. földalapra vonatkozó — term´óföld
árveréseir´ól

1999/11. szám

árverés id´ópontjában azért nem tagja, mert tagsági viszonya az Ámt. (1992. évi II. törvény) hatálybalépését követ´óen kiválással, a szövetkezet gazdasági társasággá történ´ó
átalakulása vagy a szövetkezet megsz´únése folytán sz´únt
meg. (Ez a módosítás 1993. január 23-án lépett hatályba);
c) akinek 1991. június 1-jén abban a községben, városban volt állandó lakóhelye, ahol az árverez´ó gazdasági
szervezet term´óföldterülete van.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Az 1999. március 23-tól április 2-ig terjed´ó id´ószak
— I. földalapra vonatkozó — term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. március
23-tól április 2-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési
hirdetményeit az 1991. évi XXV. törvény 20. §-ának (1)
bekezdése alapján az alábbiakban tesszük közzé:
Tájékoztató
az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összeg´ú
megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdet´ótábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthet´ók.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre,
úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra. Az egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem
jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény
22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási
áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet és/vagy
mez´ógazdasági vállalkozást támogató utalványt (banki letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1991. évi XXV. törvény 21. §-a alapján az ´ót megillet´ó kárpótlási jegyekkel (utalvánnyal) és
banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet
részt,
a) akinek az elvett term´óföldje a gazdálkodó szervezet
tulajdonában vagy használatában van;
b) aki a term´óföldet árverez´ó szövetkezetnek 1991. január 1-jén és az árverés id´ópontjában is tagja, illet´óleg az

Figyelmeztetés
Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján vagy
— több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen lehet. A
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erej´ú
magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezet´óje kizárja a további árverésb´ól azt az árverez´ót, aki az ajánlat lezárását követ´óen
nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési el´ólegét
elveszti. Az elvesztett árverési el´óleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a term´óföld mez´ógazdasági hasznosítására (fert´ózésmentes és gyommentes állapotban tartására), és arra, hogy a term´óföldet a mez´ógazdasági termelésb´ól öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzést´ól számított öt éven belül
megszegi, a term´óföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül, és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája
körüli term´óföldre az árverés során el´óvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett term´óföldnek a tulajdonszerzést´ól számított három éven belül történ´ó elidegenítéséb´ól származó bevételnek term´óföldre fordított értéknövel´ó beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó adóalapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelen´ó kárpótlásra jogosult kés´óbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebb´ól az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vev´ó
árverez´ó, továbbá az árverésb´ól kizárt személy az árverés
lezárását követ´ó három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához.
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A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt term´óföld AK
értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összeg´ú megtérítésére köteles a földet az
árverésen eladó részére.
A term´óföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a term´óföld értékét növel´ó meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az
állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét
a kárrendezési iroda ellen´órzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó term´óföld új
tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni az új gazdasági évet el´ókészít´ó, szükséges f´ó
gazdasági munkáknak (szántás, talajer´ó-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem id´ósebb takarmányvetés)
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a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve alapján számított
ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja
birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal birtokba adja a term´óföldet akkor is, ha a birtokbaadás egyéb
feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását
nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes term´óföld árverési
hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veend´ó.
Központi Kárrendezési Iroda

Nógrád megye

A Központi Kárrendezési Iroda DRÉGELYPALÁNK községben, a Szondi György Mgtsz, Drégelypalánk által kijelölt
földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Drégelypalánk, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. március 23., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Drégelypalánk
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

0101/63
0101/64
0101/65
0101/66 a
0101/66 b
0101/66 c
0101/67
0101/68
0122/1
0122/5
0122/6

729 m2
1646 m2
1081 m2
7 ha 9438 m2
4 ha 4183 m2
875 m2
635 m2
225 m2
14 ha 2137 m2
2 ha 6424 m2
4347 m2

sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
gyep
szántó
gyep
sz´ól´ó
sz´ól´ó
szántó
gyep
erd´ó

2,09
4,72
3,10
30,19
67,72
0,33
1,82
0,65
183,36
10,04
1,35

0122/7
0122/9 a
0122/9 b
0122/9 c
0128/1
0147 a

5645 m2
913 m2
2377 m2
9 ha 4829 m2
2 ha 408 m2
2250 m2

gyep
gyep
gyep
szántó
szántó
erd´ó

2,15
0,35
0,90
103,98 Földmérési jel elhelyezési jog
53,26
0,70

Bányaszolgalmi jog
Bányaszolgalmi jog
Bányaszolgalmi jog

Társult gazdálkodásra alkalmas

értéke
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Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

0147 b
0150/10
0150/18
0150/21
0150/6 a

8975 m2
2430 m2
2704 m2
9870 m2
1 ha 4021 m2

0150/6 b
0150/6 c
0150/6 d
0150/6 f
0150/6 g
0150/6 h

1232 m2
12 ha 8911 m2
35 ha 9807 m2
3 ha 2163 m2
1677 m2
1 ha 9201 m2

gyep
gyep
szántó
gyep
erd´ó
erd´ó

0155/2 a

8 ha 8957 m2

szántó

0155/2 b

1 ha 3698 m2

gyep

0155/2 c

6267 m2

erd´ó

0155/2 d

3 ha 232 m2

szántó

0187/5 a
0187/5 b

5 ha 5664 m2
8962 m2

szántó
erd´ó

0187/5 c
0197/2 a
0197/2 b
0197/2 c

1870 m2
13 ha 4286 m2
1 ha 1355 m2
1 ha 3310 m2

0201/2
0207/1
021/1 a
021/1 b
021/1 c
022

1 ha 668 m2
2 ha 2352 m2
5306 m2
6 ha 8646 m2
7072 m2
6 ha 5778 m2

szántó
szántó
gyep
szántó
gyep
erd´ó

023/2
036/1
037

3 ha 6410 m2
3 ha 6037 m2
28 ha 4699 m2

szántó
szántó
erd´ó

038 a
038 b
040
045/3 a
045/3 b
045/6 a
045/6 b

5 ha 3254 m2
6144 m2
2 ha 9919 m2
2427 m2
1 ha 7077 m2
6185 m2
12 ha 1544 m2

szántó
gyep
szántó
erd´ó
gyep
gyep
szántó

gyep
gyep
gyep
gyep
erd´ó

gyümölcsös
szántó
gyep
erd´ó

Aranykorona
érték

1999/11. szám
Korlátozó intézkedés
megnevezése

8,44
2,28
2,54
9,28
4,35 Társult gazdálkodásra alkalmas
0,73
171,84
347,94
31,75
0,52
5,95 Társult gazdálkodásra alkalmas
114,75 Természetvédelmi terület, ártér, villamos berendezés elhelyezési jog
5,21 Természetvédelmi terület, ártér, villamos berendezés elhelyezési jog
1,50 Természetvédelmi
terület,
társult gazdálkodásra alkalmas, villamos berendezés elhelyezési jog
78,91 Természetvédelmi terület, ártér, villamos berendezés elhelyezési jog
67,12
2,78 Társult gazdálkodásra alkalmas
5,20
84,20
10,67
4,13 Társult gazdálkodásra alkalmas
13,76
20,12
3,13
61,78
4,17
15,79 Társult gazdálkodásra alkalmas, bányaszolgalmi jog
46,97
40,38
88,26 Társult gazdálkodásra alkalmas
68,70
2,33
26,93
0,75
10,08
3,65
123,65 Földmérési jel elhelyezési jog

értéke
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Terület

M´úvelési ág

053/1

42 ha 3307 m2

erd´ó

056/2

8 ha 6378 m2

erd´ó

057/4 a

17 ha 9618 m2

erd´ó

057/4 b

2 ha 9036 m2

gyep

081/1
081/3 a
081/3 b
081/3 c

1 ha 6860 m2
3856 m2
1 ha 7640 m2
3 ha 6703 m2

gyep
gyep
szántó
erd´ó

8048 m2

erd´ó

084/2

1 ha 1150 m2

erd´ó

088/49
090/59
090/61
097/11
099/20

7897 m2
13 ha 1924 m2
2 ha 8705 m2
2 ha 5098 m2
4 ha 5626 m2

gyep
gyep
gyep
gyep
gyep

083

Aranykorona
érték
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Korlátozó intézkedés
megnevezése

98,36 Természetvédelmi
terület,
társult gazdálkodásra alkalmas, kivett területet is tartalmaz
20,73 Természetvédelmi
terület,
társult gazdálkodásra alkalmas
55,68 Természetvédelmi
terület,
társult gazdálkodásra alkalmas
11,03 Természetvédelmi
terület,
földmérési jel elhelyezési jog
9,95
2,28
33,69
11,38 Társult gazdálkodásra alkalmas
2,49 Társult gazdálkodásra alkalmas
3,46 Társult gazdálkodásra alkalmas
3,00
50,13 Földmérési jel elhelyezési jog
10,91
9,89
17,34
Lévai Sándor s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. március 23-tól április 2-ig terjed´ó id´ószak
— II/1. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. március
23-tól április 2-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési
hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése
alapján (II/1. földalap) az alábbiak szerint tesszük közzé:
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—3. pontok szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ának
— a II/1. földalapra vonatkozó — (2) bekezdése alapján az
´ót megillet´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt:
a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és jelenleg is ott rendelkezik
állandó bejelentett lakhellyel, vagy
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b) a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld tulajdona a
település közigazgatási határán belül volt.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással
bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, másrészt
a megyei kárrendezési hivatal által hozott határozattal
igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld
az adott település közigazgatási határán belül volt. A kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld fekvését a földhivatal,
illetve a megyei kárrendezési iroda is igazolhatja,
amennyiben ez a határozatból nem derül ki.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.
Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A Központi Kárrendezési Iroda ZUBOGY községben, az Aranykalász Mgtsz., Izsófalva használatában (kezelésében)
lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Z ubogy, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. március 23., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Zubogy
Helyrajzi szám

016
030
032
039-b´ól

Terület

M´úvelési ág
2

8 ha 605 m
2 ha 1324 m2
6 ha 9665 m2
29 ha 6000 m2

szántó
gyep
szántó
erd´ó

049 a

5 ha 6287 m2

erd´ó

049 b
084
088

6051 m2
1 ha 8092 m2
23 ha 4427 m2

gyep
gyep
gyep

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

137,73
26,01 Kivett területet is tartalmaz
45,69 Kivett területet is tartalmaz
70,66 Társas gazdálkodásra alkalmas, kivett területet is tartalmaz
13,50 Társas gazdálkodásra alkalmas
1,45
4,34
54,06 Kivett területet is tartalmaz
Lévai Sándor s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. március 23-tól április 2-ig terjed´ó id´ószak
— II/2. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. március
23-tól április 2-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési
hirdetményeit az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése
alapján (II/2. földalap) az alábbiak szerint tesszük közzé:
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megillet´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással minden kárpótlásra jogosult részt vehet.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—4. pontok szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
5. Az árverésen az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával
kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) — a
II/2. földalapra vonatkozó — bekezdése alapján, az ´ót

Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Bács-Kiskun megye
A Központi Kárrendezési Iroda NEMESNÁDUDVAR községben, a Kossuth Mez´ógazdasági Szövetkezet, Nemesnádudvar használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Nemesnádudvar, Pet´ófi Sándor u. 38., M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Békés Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. március 23., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Nemesnádudvar
Helyrajzi szám

0393/5-b´ól

Terület

M´úvelési ág
2

5 ha 6073 m

gyep (L)

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

60,56
Dr. Izsák Dezs´óné s. k.,
irodaigazgató

Tolna megye
A Központi Kárrendezési Iroda NÉMETKÉR községben, a Paksi Állami Gazdaság, Paks használatában (kezelésében)
lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Németkér, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Z ala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. március 23., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Németkér
Helyrajzi szám

0246 b

Terület

3 ha 7042 m2

M´úvelési ág

erd´ó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

11,48 Társult m´úvelés,
szolgalmi jog

értéke

DÉDÁSZ
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Helyrajzi szám

0248 j
0256 j
0341/2 d
0455/1
0457/1
0459/1

Terület

4771 m2
2916 m2
3 ha 9911 m2
1 ha 501 m2
1 ha 717 m2
2 ha 3 m2

M´úvelési ág

erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

1,48
1,31
22,35
1,05
1,07
2,00
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megnevezése

értéke

DÉDÁSZ szolgalmi jog

Társult m´úvelés
Társult m´úvelés
Társult m´úvelés

A Központi Kárrendezési Iroda GERJEN községben, a Paksi Állami Gazdaság, Paks használatában (kezelésében) lév´ó
term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Gerjen, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Z ala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. március 30., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Gerjen
Helyrajzi szám

092/2 b

Terület

1054 m2

M´úvelési ág

legel´ó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

1,39 Távközlési szolgalmi jog
Dr. Györe Attila s. k.,
irodaigazgató

értéke
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NEMZETKÖZI
VI. rész
SZERZ ´ÓDÉSEK
Sorszám: 3.
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szít´ó bizalom- és biztonságer´ósít´ó intézkedésekr´ól és a
katonai kapcsolatok fejlesztésér´ól szóló, Pozsonyban,
1998. február 4-én aláírt Megállapodás V. Cikke 4. pontjában meghatározott hatálybalépési feltétel megvalósult.
Az Egyezmény és a törvény 2. §-a 1999. január 11-én lépett
hatályba.

A külügyminisztert´ól
Közlemény
a ,,Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a repül´ó és légvédelmi
szakterületeken történ´ó katonai együttm´úködésr´ól
szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt
Megállapodás’’ hatálybalépésér´ól

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 121. számában kihirdetett, a
mez´ógazdasági termel´ók agrártámogatás igénybevételével összefügg´ó
adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételér´ól szóló 236/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 5., 6., 7., 8., 9., 10. §-ai helyesen: 4., 5., 6., 7., 8.,
9. §.
(Nyomdahiba)

Az 1998. évi LXXVI. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli,
hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a repül´ó és légvédelmi szakterületeken történ´ó katonai együttm´úködésr´ól szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodás 13. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépési feltétel megvalósult. Az Egyezmény és a törvény 2. §-a 1999.
január 15-én lépett hatályba.

A Magyar Közlöny 1998. évi 122. számában kihirdetett, az állatkísérletek végzésér´ól szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

Sorszám: 4.

A Magyar Közlöny 1999. évi 2. számában kihirdetett, min´óségi vágóbaromfi termelés támogatásáról szóló 3/1999. (I. 14.) FVM rendelet

A külügyminisztert´ól
Közlemény
a ,,Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között az 1994. évi Bécsi
Dokumentumot kiegészít´ó bizalom- és biztonságer´ósít´ó
intézkedésekr´ól és a katonai kapcsolatok fejlesztésér´ól
szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt
Megállapodás’’ hatálybalépésér´ól
Az 1998. évi LXXV. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között az 1994. évi Bécsi Dokumentumot kiegé-

— 3. §-a helyesen:
[f) igazságügyi orvostani vizsgálatok:]
,,g) speciális kísérleti állatok tenyésztése.’’
— 2. számú melléklete 5. pontjának tizenhatodik sora helyesen:
,,igazságügyi orvostani vizsgálatok’’
— 3. számú mellékletének els´ó táblázata új sorral egészül ki:
[egér (Mus musculus)]
,,patkány (Rattus norvegiqus)’’
— 4. számú melléklete 4. pontjának tizenhatodik sora helyesen:
,,igazságügyi orvostani vizsgálatok’’
(Kézirathiba)

— 2. §-a (1) bekezdésének második mondata helyesen:
»A háromszázharmincezer tonna vágóbaromfin belül legfeljebb egyszázhatvanezer tonna lehet a ,,0105 92 00 99, valamint a 0105 93 00 99
vámtarifaszám alá tartozó Gallus domesticus fajba tartozó 8 hétnél nem
id´ósebb szárnyasok’’ (a továbbiakban: vágócsirke) mennyisége.«
— mellékletének 1. sora helyébe az alábbiak kerülnek:
Vámtarifa
termékszám

Árumegnevezés

MSZ szakasza

Vágóbaromfi
megnevezése
MSZ 6918/1997. szerint

,,ex 0105 92 00 99

vágócsirke

1.2.

Pecsenyecsirke
(brojler)

ex 0105 93 00 99

vágócsirke

1.2.

Pecsenyecsirke
(brojler)’’
(Kézirathiba)
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TÁJÉKOZTATÓ
a Kulturális Közlöny megjelenésér´ól
1999. január 1-jét´ól a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának hivatalos lapja — a M´úvel´ódési Közlöny
részbeni jogutódaként — Kulturális Közlöny néven jelenik meg.
A Kulturális Közlöny tartalomjegyzékének szerkezete a jelenlegi M´úvel´ódési Közlöny tartalomjegyzékével —
Jogszabályok, Határozatok, Utasítások és Közlemények — megegyezik, azonban a szerkeszt´óség az újonnan
megjelen´ó jogszabályok figyelemmel kísérésére a ,,Jogszabályok’’ rovaton túl ,,Jogszabályfigyel´ó’’ néven új
rovatot indít, amelyben a Magyar Közlönyben megjelen´ó, de terjedelmi okok miatt a Kulturális Közlönyben
nem közölhet´ó fontosabb jogszabályokra is felhívja a figyelmet.
A Közlemények rovatban a nemzeti kulturális örökség minisztere feladat- és hatáskörével összefügg´ó
közérdek´ú, illet´óleg közérdekl´ódésre számot tartó közlemények és pályázati felhívások jelennek meg. Ennek
megfelel´óen a M´úvel´ódési Közlönyb´ól a Kulturális Közlönybe kerülnek át például az Országos Rádió és
Televízió Testület közleményei, valamint a kulturális és a m´úvel´ódési intézmények állásaira meghirdetett
pályázati felhívások. A miniszter feladatkörének b´óvüléséb´ól ered´óen a Kulturális Közlöny tartalmazni fogja
az egyházakkal és a m´úemlékvédelemmel kapcsolatban ellátandó feladatokkal összefügg´ó jogszabályokat és
közleményeket is.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevelét a Kulturális Közlönyben is közzéteszik.
A fentieken túl a közlöny közzétesz fizetett közleményeket és hirdetéseket is.
A Kulturális Közlöny havi 2 alkalommal fog megjelenni. A kéziratokat minden hónap 15. és 30. napjáig kell
a Kulturális Közlöny Szerkeszt´óségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10—14.) 2 példányban eljuttatni.
A megadott határid´óig eljuttatott kéziratok kb. 6 hét múlva jelennek meg.
Amennyiben igényli a Kulturális Közlönyt, kérjük, a mellékelt megrendel´ólapot szíveskedjen a kiadó címére
(Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 318-6668) kitöltve visszaküldeni.
Postafordultával megküldjük a számlát a kért el´ófizetési id´ószakra.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a Kulturális Közlöny cím´ú lapot .......................... példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
Megrendel´ó neve: ...........................................................................................................................................................
Megrendel´ó címe (város/község, irányítószám): ........................................................................................................
Megrendel´ó utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Ügyintéz´ó (telefonszám): ...............................................................................................................................................
El´ófizetési díj: fél évre
egy évre

3864 Ft áfával
7728 Ft áfával

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.
Kelt: ..........................................................................

..........................................................................
cégszer´ú aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny
mellékleteként a HIVATALOS ÉRTESÍT ´ÓT. A lap hetente, szerdánként, tematikus f´órészekben
hitelesen közli a legf´óbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek
személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében
közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok, kamarák, helyi önkormányzatok
egyházak, különböz´ó képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár színes oldalakon is —
helyet kaphatnak az Értesít´óben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdekl´ódésre számot tartó közlései is. ´Ószintén reméljük, hogy a hírek, információk,
közlemények egy lapban történ´ó pontos és rendezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni el´ófizet´óink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdekl´ód´ók számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap.
A lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám: 318-6668. 1999. évi éves el´ófizetési
díja: 6384 Ft áfával. Egy példány ára 24 oldalig 140 Ft áfával, utána 8 oldalanként 35 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó egyes számai megvásárolhatók a Kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cím´ú lapot ……… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
A megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El´ófizetési díj 1999-ben
fél évre:

3192 Ft áfával

egy évre

6384 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük az 1999. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

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

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

Nemzeti Kulturális Alapprogram H írlevele
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Ifjúsági és Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ü gyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Légügyi Közlemények
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

2 016 Ft/év
2 688 Ft/év
12 432 Ft/év
9 072 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
2 688 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
672 Ft/év
4 368 Ft/év
896 Ft/év
1 848 Ft/év
2 352 Ft/év
2 688 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

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

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

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

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

Rendszerbe lépés díjtalan.
A z e l ´ó f i z e t ´ó k a k i a d ó o n l i n e s z o l g á l t a t á s a i t k e d v e z m é n y e s e n v e h e t i k i g é n y b e .
A Házi Jogtanácsadó cím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. El´ófizetésben megrendelhet´ó: a szerkeszt´óségben (1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.),
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén, a hírlapkézbesít´óknél, vidéken a postahivatalokban,
Budapesten a Magyar Posta R t. H I kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a H írlapel´ófizetési Irodában
(1089 Budapest, Orczy tér 1., tel.: 303-3441). A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 38 304 Ft. Egy példány ára: 90 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 45 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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