A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A

Budapest,

Oldal

TARTALOMJEGYZÉK

1999. augusztus 13.,
péntek

126/1999. (VIII. 13.) Korm. r.
127/1999. (VIII. 13.) Korm. r.

128/1999. (VIII. 13.) Korm. r.

71. szám

26/1999. (VIII. 13.) BM r.
27/1999. (VIII. 13.) BM r.
28/1999. (VIII. 13.) BM r.
33/1999. (VIII. 13.) EüM r.
34/1999. (VIII. 13.) EüM r.
35/1999. (VIII. 13.) EüM r.
36/1999. (VIII. 13.) EüM r.

Ára: 540,– Ft
66/1999. (VIII. 13.) FVM r.
8/1999. (VIII. 13.)
KöM–FVM–NKÖM–BM e. r.
23/1999. (VIII. 13.) KHVM r.

24/1999. (VIII. 13.) KHVM r.
31/1999. (VIII. 13.) OM r.
1091/1999. (VIII. 13.) Korm. h.

1092/1999. (VIII. 13.) Korm. h.

Az országos településrendezési és építési követelményekr´ól szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . .
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A Készenléti Rend´órség m´úködésér´ól, feladatairól és hatáskörér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
126/1999. (VIII. 13.) Korm.
rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekr´ól
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

1999/71. szám

zott adattartalommal. A nyilvántartást az egészségügyi és
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér´ól és védelmér´ól szóló 1997. évi XLVII. törvény 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célból kell vezetni.’’
2. §
Az R. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A 10. § (1) bekezdése, illetve a 11. § (1) bekezdése
szerinti igazoláson, valamint a 10. § (2) bekezdése szerinti
Naplóban a 2. számú mellékletben foglalt, a táppénz jellegére utaló megjelöléseket kell alkalmazni.’’
3. §

1. §
Az országos településrendezési és építési követelményekr´ól szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) I. Fejezet, Általános rendelkezések 1. §-a
a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Az (1) bekezdésben megfogalmazott hatósági engedély kiadása során az OTÉK normáitól eltérni abban az
esetben lehet, ha természeti katasztrófa, természeti csapás
következtében válik szükségessé az engedélyezési eljárás
alá tartozó helyreállítási, illetve újjáépítési tevékenység, és
az csak ilyen módon valósítható meg, továbbá a központilag kiadott többször használatos tervek alapján történik.’’

Az R. 14. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,14. § A keres´óképtelenséget elbíráló orvos a keres´óképtelenné, illet´óleg keres´óképessé nyilvánított biztosítottakról naptári hetenként, az azt követ´ó els´ó munkanapon köteles jelentést tenni a területileg illetékes MEP-hez
(heti jelentés). A heti jelentést a 3. számú mellékletben
foglalt nyomtatvány szerinti mágneses adathordozón kell
megtenni, feltüntetve rajta a 2. számú mellékletben foglalt,
a táppénz jellegére utaló megjelöléseket. A MEP a heti
jelentésben foglalt adatokat az adatvédelmi el´óírások betartásával kezeli, és azokat személyazonosításra alkalmatlan módon továbbíthatja.’’

2. §

4. §

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

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) Az R. e rendelet 3. számú mellékletével egészül ki.
5. §

A Kormány
127/1999. (VIII. 13.) Korm.
rendelete
a keres´óképtelenség és keres´óképesség
orvosi elbírálásáról és annak ellen´órzésér´ól szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A kötelez´ó egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
A keres´óképtelenség és keres´óképesség orvosi elbírálásáról és annak ellen´órzésér´ól szóló 102/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A keres´óképtelenséget megállapító orvos a keres´óképtelen biztosítottakról az ,,Orvosi Napló a keres´óképtelen biztosítottakról’’ (a továbbiakban: Napló) elnevezés´ú
nyilvántartást vezeti az 1. számú mellékletben meghatáro-

(1) Ez a rendelet 1999. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az R. 1. §-ának (2) bekezdésében az ,,orvos-szakmai’’ szövegrész helyébe az ,,egészségügyi szakért´ói’’ szövegrész lép.
(3) Az R. 7. §-a (3) bekezdésének e) pontjában a ,,táppénz
megvonására’’ szövegrész helyébe a ,,táppénz folyósítás megszüntetésére’’ szövegrész lép; valamint a 7. § (6) bekezdésében a ,,táppénz megvonását’’ szövegrész helyébe a ,,táppénz
folyósítás megszüntetését’’ szövegrész lép.
(4) A rendelet hatálybalépését követ´ó els´ó heti jelentésben fel kell tüntetni az e rendelet hatálybalépése napján
keres´óképtelen állományban lév´ó összes biztosítottat.
(5) Az 1. számú melléklet szerinti új Naplókat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1999. december 31-ig az
egészségügyi szolgáltató részére megküldi, amelyeket
2000. január 1-jét´ól kell alkalmazni.
(6) A heti jelentés mágneses adathordozón történ´ó
megküldése a területileg illetékes MEP-hez 2000. január
1-jét´ól kötelez´ó.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 127/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
Napló
………… év ……………………… hó
Sorszám

A keres´óképtelen személyi adatai

neve:
szül. éve:
lakcíme:

fogl.:

TAJ száma:
neve:
szül. éve:
lakcíme:

BNO kód:
fogl.:

TAJ száma:
neve:
szül. éve:
lakcíme:

BNO kód:
fogl.:

TAJ száma:
neve:
szül. éve:
lakcíme:

BNO kód:
fogl.:

TAJ száma:
neve:
szül. éve:
lakcíme:

BNO kód:
fogl.:

TAJ száma:
neve:
szül. éve:
lakcíme:

BNO kód:
fogl.:

TAJ száma:
neve:
szül. éve:
lakcíme:

BNO kód:
fogl.:

TAJ száma:
neve:
szül. éve:
lakcíme:

BNO kód:
fogl.:

TAJ száma:
neve:
szül. éve:
lakcíme:

BNO kód:
fogl.:

TAJ száma:
neve:
szül. éve:
lakcíme:

Kórisme

BNO kód:
fogl.:

TAJ száma:

FM* = Felvétel módja (kód)
T*
= Táppénz jellege (kód)
K* = Megszüntetés (kiírás) módja (kód)

BNO kód:

FM*

T*

K*
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Napló

Keres´óképtelen
-t´ól

Keres´óképtelen
állományból kiírt
-t´ól

Fekv´óbeteg-intézetben
-tól

-ig

Ellen´órzés
id´ópontja

Feljegyzések
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2. számú melléklet
a 127/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Táppénz jellege
(TP. jell.)

A heti jelentéshez és a keres´óképtelenség
igazolásához, valamint a Naplóban használandó
kódok
Felvétel módja
(Felv. mód.)

Kód

Induló

I

Átvett

A

Új diagnózis

D

Kórházból

H

Visszamen´óleges

V

Neme

1

N´ó

2

Kód

Keres´óképes

K

Átadva

A

Kórházba

H

Táppénz joga lejárt

L

Beteg kérésére

B

Diagnózis változás

D

Rokkantosítva

R

Meghalt

E

Táppénz jellege
(TP. jell.)

Kód

Üzemi baleset

,,1’’

Foglalkozási megbetegedés

,,2’’

Közúti baleset

,,3’’

Egyéb baleset

,,4’’

Kód

Beteg gyermek ápolása

,,5’’

Terhesség-szülés miatti keres´óképtelenség

,,6’’

Közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás
vagy hatósági elkülönítés

,,7’’

Egyéb keres´óképtelenség, illetve veszélyeztetett terhesség

,,8’’

3. számú melléklet
a 127/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Kód

Férfi

Eset megszüntetés módja
(Megsz. mód.)

4581

A heti jelentésnek tartalmaznia kell:
a)
—
—
—
—

— az intézmény vagy praxis nevét, kódjelét,
a rendelés kódjelét,
az orvos nevét,
az orvos specifikus bélyegz´ó számát,
a tárgyhét sorszámát;

b) a tárgyhéten keres´óképtelen állományba vett betegek esetén
— táppénzes naplószámát,
— TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ
számát),
— a beteg korát, nemét,
— a felvétel módját jelöl´ó kódot,
— a táppénz jellegét jelöl´ó kódot,
— a keres´óképtelenséget indokló diagnózis BNO kódját,
— a keres´óképtelen állományba vétel dátumát;
c) a tárgyhéten keres´óképtelen állományból kiírt betegek esetén
— a táppénzes napló számát,
— TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ
számát),
— a keres´óképtelen állományból kiírás dátumát,
— a megszüntetés módját jelöl´ó kódot;
d) — a jelentéskészítés dátumát,
— az orvos aláírását,
— az orvos specifikus bélyegz´ó lenyomatát.

4582

Heti jelentés a keres´óképtelen állományba vett esetekr´ól
naptári hét
Intézmény, praxis megnevezése: ............................................................................................................................................. M´úködési kódja:
Keres´óképtelen állományba vétel:
Sorszám

TP. napló
száma

Keres´óképtelen TAJ száma

Beteg

Gyermek TAJ száma

életkora

neme

Felv.
mód.

TP.
jell.

Betegség BNO kódja
-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

15.

-

16.

-

17.

-

18.

-

19.

-

20.

-

Dátum:

........................................................................
orvos aláírása

...........................................................
pecsét lenyomata
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Orvos neve: ....................................................................................................... Pecsét száma:
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1.

K.k. áll. kezdete
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Heti jelentés a keres´óképtelen állományból kiírt esetekr´ól
naptári hét
Intézmény, praxis megnevezése: ............................................................................................................................................. M´úködési kódja:
Keres´óképtelen állományból kiírás:
Sorszám

TP. napló
száma

Keres´óképtelen TAJ száma

Gyermek TAJ száma

K.k. áll. vége

Megsz.
mód.

1.
2.
3.

MAGYAR KÖZLÖNY

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Orvos neve: ....................................................................................................... Pecsét száma:
........................................................................
orvos aláírása

...........................................................
pecsét lenyomata
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Dátum:
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A Kormány
128/1999. (VIII. 13.) Korm.
rendelete
a fák védelmér´ól szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a fák védelmér´ól szóló — a 19/1992. (I. 28.)
Korm. rendelettel módosított — 21/1970. (VI. 21.) Korm.
rendeletet (a továbbiakban: R.) a következ´ók szerint módosítja:
1. §
Az R. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) E rendelet alkalmazási köre — a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével — a fával, faállománnyal borított
földrészletek közül
a) a belterületi él´ófagy´újtemény (arborétum) fáira,
b) a belterület közterületi részén lév´ó egyes fákra,
c) a bel- és külterületi közpark fáira, valamint
d) az üzemi fásítás fáira
terjed ki.’’
2. §
Az R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép, egyidej´úleg a § új (3) bekezdéssel egészül
ki:
,,(2) Nem terjed ki a rendelet alkalmazási köre
a) az erd´ór´ól és az erd´ó védelmér´ól szóló 1996. évi LIV.
törvény hatálya alá tartozó külterületen lév´ó fásítás fáira
és a faállománnyal (faültetvénnyel) borított erd´óterületnek tekintend´ó földrészletekre; továbbá a külön jogszabály szerint védett természeti területen lév´ó fákra, illetve
azokra a fákra, amelyek védettek, függetlenül attól, hogy
védett természeti területen vannak-e;
b) az országos közutak területén található fákra, valamint — a közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény
47. §-ának k) pontjában foglaltaknak megfelel´óen —
a közút tartozékát képez´ó fákra, továbbá külterületen a
közút területének határától tíz méter távolságon belül álló
fákra;
c) bármely vasúti területen, mely vasúttársaság, a Magyar Államkincstár, önkormányzat vagy gazdasági társaság
tulajdonában áll, továbbá a különleges pályával rendelkez´ó, helyi forgalmat ellátó vasút (fogaskerek´ú vasút, sikló,
sífelvonó- és függ´ópálya) területén lév´ó fákra;
d) a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lév´ó — erd´óterületen kívül található — honvédségi területen lév´ó fákra;
e) a folyó medrében, a mederben keletkezett zátonyon,
továbbá a patak, a csatorna medrében lév´ó facsoport, illetve azokat szegélyez´ó fásítás fáira;
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f) a gyümölcsösben lév´ó fákra;
g) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek,
faiskolák fáira.
(3) A (2) bekezdésben említett esetekben a külön jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.’’

3. §
Az R. 3. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,3. § (1) Az a tulajdonos vagy vagyonkezel´ó (a továbbiakban: tulajdonos), aki a földrészletén az 1. § (1) bekezdése szerinti fát ki akarja vágni, e szándékát köteles — a
kivágás tervezett id´ópontját megel´óz´óen harminc nappal
— az érintett földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat (f´óvárosban a f´óvárosi kerület) jegyz´ójének el´ózetesen bejelenteni.
(2) A bejelentésben meg kell jelölni a kivágandó fa
helyét, darabszámát, faját, átmér´ójét. A bejelentésben igazolni kell a fával való rendelkezési jogosultságot.’’

4. §
Az R. 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § (1) A jegyz´ó a bejelentés beérkezését´ól számított
harminc napon belül köteles intézkedni, ideértve szakért´ó
esetleges kirendelését.
(2) A jegyz´ó határozatában
a) a kivágást pótlási kötelezettséghez kötheti;
b) megtilthatja a fa kivágását, ha annak további fenntartása indokolt.
(3) Amennyiben a jegyz´ó az (1) bekezdésben megjelölt
határid´ón belül a bejelent´ónek nem válaszol, azt a bejelentés tudomásulvételének kell tekinteni az államigazgatási
eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
42. §-a (2) bekezdésére tekintettel.’’

5. §
Az R. 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § (1) A tulajdonos köteles az 1. § (1) bekezdése
szerinti fák fenntartásáról gondoskodni.
(2) Az életet és a vagyon biztonságát veszélyeztet´ó fa
kivágásáról, illetve eltávolításáról tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni. Ha a veszély elhárításának sürg´óssége miatt az el´ózetes hatósági bejelentésre a tulajdonosnak nincs módja, köteles azt a jegyz´ónek pótlólag azonnal bejelenteni.
(3) A jegyz´ó a fa tulajdonosát a (2) bekezdés szerinti
kötelezettségének teljesítésére felszólíthatja. Amennyiben a
tulajdonos az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet´ó fa
kivágásáról, illetve eltávolításáról határid´ón belül nem gondoskodik, a jegyz´ó intézkedhet a szükséges munkák — a
tulajdonos költségén történ´ó — elrendelésére.
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(4) A jegyz´ó a (2)—(3) bekezdésben foglaltak alapján
kivágott, illetve eltávolított fa pótlásának kötelezettségét
elrendelheti.’’
6. §
Az R. 6. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. § (1) Ha az 1. § (1) bekezdés szerinti fa a táj jellege,
a természeti értékek, az egyedi tájértékek és az esztétikai
adottságok megóvása szempontjából jelent´ós, a jegyz´ó a
természetvédelmi hatósági jogkört gyakorló nemzeti park
igazgatósága hozzájárulásával intézkedik.
(2) Ha az 1. § (1) bekezdés szerinti fa m´úemléki, illetve
régészeti védettség´ú földrészleten vagy környezetben áll, a
jegyz´ó az illetékes m´úemlékvédelmi, illetve régészeti hatóság hozzájárulásával intézkedik.’’

7. §
Az R. 7. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,7. § Ez a rendelet 1970. július hó 1. napján lép hatályba.
Egyidej´úleg a 14/1966. (IV. 10.) Korm. rendelet hatályát
veszti.’’
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R.-t
módosító 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 2. §-a hatályát
veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
26/1999. (VIII. 13.) BM
rendelete
a különleges eszközök és módszerek engedélyezésér´ól
és igénybevételér´ól
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1. §

A Rend´órség és a Határ´órség szervei, valamint a Megel´ózési Szolgálat törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében e rendelet szerint kérhetik a titkos
információgy´újtésre szolgáló eszközök és módszerek
(a továbbiakban együtt: különleges eszközök) alkalmazásának bírói engedélyezését.
2. §
(1) A különleges eszköz alkalmazása iránti kérelmet
(a továbbiakban: kérelem)
a) az országos rend´órf´ókapitány,
b) az Országos R end´ór-f´ókapitányság (a továbbiakban:
ORFK) B´únügyi F´óigazgatóság vezet´óje,
c) OR FK B´únügyi F´óigazgatóság B´únügyi F´óosztály
vezet´óje,
d) az OR FK B´únügyi F´óigazgatóság Szervezett B´únözés Elleni Igazgatóság (a továbbiakban: ORFK SZBEI)
igazgatója,
e) az OR FK SZ BEI Felderít´ó F´óosztály vezet´óje,
f) az OR FK SZ BEI Nyomozó F´óosztály vezet´óje,
g) az OR FK SZ BEI Vizsgálati F´óosztály vezet´óje,
h) a megyei (budapesti) rend´órf´ókapitány,
i) a megyei rend´ór-f´ókapitányság b´únügyi igazgatója,
illet´óleg a budapesti rend´órf´ókapitány b´únügyi helyettese,
j) a Megel´ózési Szolgálat vezet´óje,
k) a R epül´ótéri Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban:
RBSZ) parancsnoka,
l) az R BSZ B´únügyi Osztály vezet´óje,
m) a Határ´órség országos parancsnoka,
n) a Határ´órség rendészeti f´óigazgatója,
o) a Határ´órség B´únügyi és Felderít´ó F´óosztály vezet´óje,
p) a határ´ór igazgatóság igazgatója,
r) a határ´ór igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettese
terjesztheti el´ó.
(2) A rend´órkapitányság vezet´ójének kérelmét a megyei
rend´ór-f´ókapitányság b´únügyi igazgatója, illet´óleg a budapesti rend´órf´ókapitány b´únügyi helyettese, a határ´ór igazgatóság B´únügyi és Felderít´ó Osztály vezet´ójének kérelmét a határ´ór igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettes terjeszti el´ó.
(3) A különleges eszközök alkalmazásának sürg´ósségi
elrendelésére az (1) bekezdés a)—d) , h) , j)—k) , m) —p)
pontjaiban felsorolt vezet´ók jogosultak, az Rtv. 72. §-a
szerint.
3. §

A R end´órségr´ól szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: R tv.) 101. §-a (1) bekezdésének h) pontjában,
valamint a határ´órizetr´ól és a Határ´órségr´ól szóló 1997.
évi XXXII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott hatóságok a
kérelmet írásban, a székhelyük szerint illetékes helyi bíróság — megyei (f´óvárosi) bíróság elnöke által kijelölt —
bírájánál terjesztik el´ó.
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(2) A kérelem az Rtv. 70. §-ának (2) bekezdésében
el´óírtakat tartalmazza azzal, hogy az indokolásban ki kell
térni:
a) az alkalmazás alapjául szolgáló tényekre és körülményekre, így különösen a b´úncselekmény gyanújára okot
adó tényállásra, valamint annak a Büntet´ó Törvénykönyv
szerinti min´ósítésére;
b) az R tv. 69. §-ának (2) bekezdésében felsorolt körülmények meglétére, illet´óleg az intézkedés mell´ózhetetlenségének indokára;
c) sürg´ósségi elrendelés esetén, ennek okára és az elrendelés id´ópontjára.
(3) A kérelmet három számozott példányban kell elkészíteni és a titkos ügykezelés szabályai szerint az engedélyezésre jogosult bírónak megküldeni, melyb´ól elbírálás
után a kérelmez´ó két példányt visszakap.
4. §
Az alkalmazásra vagy a meghosszabbításra irányuló kérelmet az alkalmazás javasolt id´ópontja, illetve az engedély
lejárta el´ótt legalább 5 munkanappal kell benyújtani. Sürg´ósségi elrendelés esetén az engedélyezés iránti kérelmet
az elrendeléssel egyidej´úleg be kell nyújtani.

5. §
Amennyiben a bíró a különleges eszköz alkalmazása
iránti kérelmet elutasítja, de olyan új tények merülnek fel,
amelyek a különleges eszköz alkalmazását szükségessé teszik, újabb kérelem terjeszthet´ó el´ó.

6. §
A különleges eszközök alkalmazásával rögzített információk megsemmisítését az Rtv. el´óírásai és a titkos ügykezelés szabályai szerint kell végrehajtani.
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vételével kapcsolatos szabályokról szóló 18/1994. (X. 1.)
BM rendelet és az azt módosító 26/1996. (X. 9.) BM
rendelet és a 19/1997. (III. 14.) BM rendelet, valamint a
47/1998. (X. 28) BM rendelet 6. §-a hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
27/1999. (VIII. 13.) BM
rendelete
a Készenléti Rend´órség m´úködésér´ól, feladatairól
és hatáskörér´ól
A R end´órségr´ól szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az R tv. 4. §-a
(3) bekezdésének d), az 5. §-a (1) bekezdésének i) és a
101. §-a (1) bekezdésének e) pontjára, a rend´órség szervezetének korszer´úsítése, m´úködésének hatékonyabbá tétele, a készenléti jelleg´ú, a csapater´óvel megoldandó, valamint az egyes különleges rend´óri feladatok egységes irányítása, szakszer´ú elvégzése érdekében a következ´óket
rendelem el:
1. §
(1) A Készenléti Rend´órség az országos rend´órf´ókapitány
közvetlen alárendeltségében m´úköd´ó, jogi személyiséggel
rendelkez´ó, részjogkör´ú, részben önálló költségvetési szerv.
(2) A Készenléti Rend´órség illetékessége az ország
egész területére kiterjed.
(3) A Készenléti Rend´órség parancsnoka rend´órf´ókapitányi jogállású vezet´ó, feladat- és jogkörét az országos
rend´órf´ókapitány által jóváhagyott szervezeti és m´úködési
szabályzat e rendelet keretei között határozza meg.

7. §
Az engedélyt kér´ó szerv intézkedik az iránt, hogy a
feladatok végrehajtására kijelölt szervezet a bíró által engedélyezett különleges eszközöket alkalmazza. A megkereséshez csatolni kell az engedély iránti kérelem és az
engedélyt tartalmazó végzés másolatát.

2. §
A Légirendészeti Parancsnokság a Készenléti Rend´órség szolgálati alárendeltségében m´úködik.

3. §
8. §
(1) Ez a rendelet 1999. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a különleges eszközök és módszerek engedélyezésével, igénybe-

A Készenléti Rend´órség feladatai:
a) egyeztetett tervek alapján segítséget nyújt a területi
és a helyi szervek közterületi szolgálatának és biztosítási
feladatainak ellátásához,
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b) részt vesz az el´óre nem tervezhet´ó, halaszthatatlan
beavatkozást és csapater´ót igényl´ó feladatok végrehajtásában,
c) részt vesz a védett vezet´ókkel kapcsolatos biztosítási
feladatok végrehajtásában,
d) külön rendelkezésben meghatározott esetekben
részt vesz a veszélyes vagy a különösen nagy érték´ú pénzés értékszállítmányok kísérésében,
e) ´órzi a hatáskörébe utalt kiemelt objektumokat, diplomáciai, gazdasági és közlekedési létesítményeket, különleges szállítmányokat,
f) ellátja a rend´órség hatáskörébe tartozó t´úzszerészeti
feladatokat,
g) külön terv alapján végrehajtja a személyszállító vonatok kísérését,
h) részt vesz az országos közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti fokozott ellen´órzésekben,
i) biztosítja a rend´óri csapattevékenységre és a különleges rend´óri feladatokra történ´ó kiképzést és továbbképzést, gy´újti és elemzi ezen feladatok eredményes elvégzéséhez szükséges konkrét információkat,
j) ellátja a terrorcselekményekkel, a légi járm´ú hatalomba kerítésével és más kiemelt b´úncselekményekkel
kapcsolatos rend´óri feladatokat,
k) ellátja a polgári repüléssel összefügg´ó külön rendelkezések szerinti feladatokat,
l) külön rendelkezésben szabályozott módon kegyeleti
tevékenységet végez,
m) légi járm´úvön kísér´ó ´óri feladatokat lát el,
n) ellátja a büntet´óeljárásban résztvev´ók, valamint az
eljárást folytató hatóságok tagjai személyi védelmével
összefügg´ó, külön jogszabály szerint szabályozott rend´óri
feladatokat,
o) biztosítja a hatósági eljárás során lefoglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes anyagokat, valamint különösen nagy érték´ú kábítószer szállítmányokat.
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(5) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. számú melléklete
felsorolásában a ,,Rend´órség Különleges Szolgálata’’ szövegrész hatályát veszti, a II. számú mellékletben a ,,R end´órség
Különleges Szolgálata (kivéve a törzs titkárn´ó, a személyzeti
f´óreferens, a Gazdasági Osztály) szövegrész helyébe az alábbi
elnevezés lép: a ,,Készenléti Rend´órség Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Terrorelhárító Szolgálata’’.
(6) A Belügyminisztérium és irányított szervei köztisztvisel´ói, közalkalmazotti és hivatásos állománya új szolgálati és
munkáltatói igazolványának cseréjér´ól, kiadásáról és nyilvántartásának rendjér´ól szóló, a 14/1998. (BK 11.) BM utasítással módosított 6/1995. (BK 5.) BM utasítás Függelékének
(Az igazolványokra kerül´ó munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke) felsorolásában a ,,219. Rend´órség Különleges Szolgálata’’ szövegrész, valamint a 4. számú melléklet (Munkáltatói Körbélyegz´ók Jegyzéke) felsorolásában a
,,219. Rend´órség Különleges Szolgálata’’ szövegrész hatályát
veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
28/1999. (VIII. 13.) BM
rendelete
a b´únmegel´ózési ellen´órzésr´ól
A R end´órségr´ól szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

4. §

A b´únmegel´ózési ellen´órzés elrendelésének
kezdeményezése

(1) Ahol BM rendelet vagy utasítás Rend´órségi Különleges Szolgálatot említ, azon Készenléti Rend´órséget kell
érteni.

1. §

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel
egyidej´úleg a Készenléti Rend´órség létesítésér´ól, feladatáról és hatáskörér´ól szóló 22/1996. (IX. 2.) BM rendelet,
valamint a Rend´órségi Különleges Szolgálatról szóló
19/1991. BM utasítás hatályát veszti.
(3) A katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról szóló
2/1995. (II. 10.) BM rendelet 2. §-a a) pontjának 4. alpontja
hatályát veszti.
(4) A R end´órség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995.
(III. 1.) BM rendelet mellékletének felsorolásában a
,,4. R end´órség Különleges Szolgálata Székhelye: Budapest
XIV; Kerepesi út 47—49.’’ szövegrész hatályát veszti.

(1) A b´únmegel´ózési ellen´órzés (a továbbiakban: ellen´órzés) elrendelésének kezdeményezésére (Rtv. 35/A. §) az
elítéltet szabadító büntetés-végrehajtási intézet székhelye
szerint illetékes megyei rend´ór-f´ókapitányság b´únügyi
igazgatója, illet´óleg a budapesti rend´órf´ókapitány b´únügyi
helyettese (a továbbiakban: kezdeményez´ó) jogosult.
(2) Az ellen´órzés elrendelésének kezdeményezésére
a) az elítéltnek a szabadságvesztést megel´óz´ó utolsó
lakóhelye vagy tartózkodási helye, illet´óleg az elítélt szabadulásakor megjelölt lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes rend´órkapitányság vezet´óje,
b) a Határ´órség nyomozó szervének hatáskörébe tartozó b´úncselekmény miatt elítélt lakóhelye vagy tartózkodá-
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si helye, illet´óleg a szabaduláskor megjelölt lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes határ´órségi nyomozó
hatóság vezet´óje
a kezdeményezésre jogosultnak javaslatot tehet.
(3) A b´únmegel´ózési ellen´órzés elrendelését a (2) bekezdésben fel nem sorolt nyomozó hatóság megkeresésére
is lehet kezdeményezni.
2. §
Az elrendelés iránti kezdeményezés az R tv. 35/A. §
(2) bekezdésében meghatározott adatokon túlmen´óen
tartalmazza:
a) a kezdeményez´ó megnevezését, székhelyét,
b) az ügy iktatószámát,
c) a kezdeményezés el´óterjesztésére jogosult nevét,
rendfokozatát, beosztását és aláírását,
d) ha a kezdeményezés az 1. § (2) bekezdése alapján
javaslatra történt, a javaslatot tev´ó szerv megnevezését,
e) a kezdeményez´ó hatóság bélyegz´ólenyomatát.
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(2) A szünetelés id´ótartamát az ellen´órzés id´ótartamába
be kell számítani.
(3) A szünetelés tényét és az alapjául szolgáló okot az
iratra fel kell jegyezni.
5. §
(1) A foganatosító az elrendel´ó büntetés-végrehajtási
bírónál az ellen´órzés megszüntetését kezdeményezi, ha
a) az elrendelés okai már nem állnak fenn;
b) az ellen´órzés alá vont személy szabadságvesztés büntetésének végrehajtását foganatba vették.
(2) Az ellen´órzés foganatosítása a szabadságvesztésb´ól
szabadulást követ´ó egy év elteltével, illet´óleg az (1) bekezdésben meghatározott esetekben nem folytatható tovább.
(3) Az ellen´órzés foganatosításának befejezésér´ól és a
megszüntetés kezdeményezésér´ól az elrendelés kezdeményez´ójét haladéktalanul tájékoztatni kell.
6. §
Ez a rendelet 1999. szeptember 1-jén lép hatályba.

A b´únmegel´ózési ellen´órzés végrehajtása
Dr. Pintér Sándor s. k.,
3. §
(1) Az ellen´órzés végrehajtása az ellen´órzés alá vont
személy lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes megyei rend´ór-f´ókapitányság b´únügyi
igazgatója, illet´óleg a budapesti rend´órf´ókapitány b´únügyi
helyettese által kijelölt b´únügyi szolgálat hatáskörébe
(a továbbiakban: foganatosító) tartozik.

belügyminiszter

Az egészségügyi miniszter
33/1999. (VIII. 13.) EüM
rendelete

(2) Az elrendelésr´ól és a megszüntetésr´ól a kezdeményez´ó a kérelem és az elrendel´ó vagy megszüntet´ó végzés
egy példányának megküldésével a foganatosítót haladéktalanul értesíti.

az egészségügyi szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeit meghatározó egyes miniszteri
rendeletek módosításáról

(3) Ha az ellen´órzés kezdeményezésére az 1. § (2) bekezdésében foglalt javaslat alapján került sor, az ellen´órzés
elrendelésér´ól és annak eredményér´ól, valamint a megszüntetésr´ól a javaslattev´ót tájékoztatni kell.

A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §

4. §
(1) Az ellen´órzés tartama alatt az ellen´órzés alá vont
személlyel szemben elrendelt
a) b´únügyi, közbiztonsági, illet´óleg idegenrendészeti
´órizet,
b) el´ózetes letartóztatás,
c) ideiglenes kényszergyógykezelés,
d) átváltoztatás folytán a közérdek´ú munka vagy a
pénzbüntetés helyébe lép´ó szabadságvesztés,
e) szabálysértés miatt kiszabott vagy átváltoztatás folytán a pénzbírság helyébe lép´ó elzárás
végrehajtásának tartama alatt az ellen´órzés foganatosítása
szünetel.

Az e rendelet mellékletében felsorolt miniszteri rendeletek a melléklet szerint módosulnak.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a kardiotechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/1997. (VII. 10.) NM rendelet hatályát veszti.
Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet
a 33/1999. (VIII. 13.) EüM rendelethez
1. Az
a) intenzív betegellátó szakápoló és a nefrológiai szakápoló szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 17/1995. (V. 15.) NM rendelet mellékletében
szerepl´ó Jegyzék
aa) 7. sorszáma szerint kiadott intenzív betegellátó
szakápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.1.1. pontja,
ab) 8. sorszáma szerint kiadott nefrológiai szakápoló
szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei
IV. 4.1.1. pontja,
b) fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus,
csecsem´ó- és kisgyermekgondozó, fogtechnikus, egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai
szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai
laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi
szakasszisztens, emészt´ószervi endoszkópos szakasszisztens) szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról, valamint a közalkalmazottak által betölthet´ó egyes
munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló,
többször módosított 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet módosításáról szóló 37/1995. (X. 7.) NM rendelet 1. számú
mellékletében szerepl´ó Jegyzék
ba) 13. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,
bb) 14. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,
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cb) 19. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.
a) pontja,
cc) 20. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (röntgen-m´út´ós szakasszisztens) szakképesítés
szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,
cd) 21. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens)
szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei
IV. 4. a) pontja,
ce) 22. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.
a) pontja
cf) 24. sorszáma szerint kiadott klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási)
követelményei IV. 4. a) pontja,
cg) 26. sorszáma szerint kiadott boncmester szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,
ch) 28. sorszáma szerint kiadott m´út´óssegéd szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,
ci) 30. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakgondozó (bölcs´ódei szakgondozó) szakképesítés szakmai
(vizsgáztatási) követelményei IV. 4.1. a) pontja,
d) egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens), ment´óápoló, röntgenasszisztens
szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról
szóló 1/1996. (I. 12.) NM rendelet mellékletében szerepl´ó
Jegyzék 31. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus) szakasszisztens
szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.
4.1. a) pontja,

c) egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról 38/1995. (X. 7.) NM rendelet mellékletében szerepl´ó Jegyzék

e) a klinikai szakápoló (gyermek intenzív terápiás szakápoló), az egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) és az egészség´ór-fert´ótlenít´ó szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló
2/1996. (I. 12.) NM rendelet mellékletében szerepl´ó Jegyzék
ea) 34. sorszáma szerint kiadott klinikai szakápoló
(gyermek intenzív terápiás szakápoló) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. 4.1. a) pontja,
eb) 35. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.
4.1.1. pontja,
ec) 36. sorszáma szerint kiadott egészség´ór-fert´ótlenít´ó szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei
IV. 4.1. a) pontja,

ca) 18. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (m´út´ós szakasszisztens) szakképesítés szakmai
(vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

f) a massz´ór (fürd´ósmassz´ór, gyógymassz´ór, sportmassz´ór) és a környezetegészségügyi asszisztens szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadá-

bc) 15. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei
IV. 4. a) pontja,
bd) 16. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens)
szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei
IV. 4. a) pontja,
be) 17. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (emészt´ószervi endoszkópos szakasszisztens)
szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.
a) pontja,
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sáról szóló 35/1996. (X. 9.) NM rendelet mellékletében
szerepl´ó Jegyzék
fa) 42. sorszáma alatt kiadott massz´ór (fürd´ósmassz´ór)
szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei
IV. IV/3. a) pontja,
fb) 43. sorszáma alatt kiadott massz´ór (gyógymassz´ór)
szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei
IV. IV/3. a) pontja,
fc) 44. sorszáma alatt kiadott massz´ór (sportmassz´ór)
szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei
IV. IV/3. a) pontja,
fd) 45. sorszáma alatt kiadott környezetegészségügyi
asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei IV. IV/4. pontja Szakmai gyakorlati vizsga alpontjának els´ó gondolatjeles bekezdése,
g) egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet mellékletében szerepl´ó Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártev´óirtó)
szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei
IV. IV/4. 4.1. a) pontja,
h) az egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-n´ógyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens, valamint
az általános és vascularis ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 2/1998. (II. 6.) NM rendelet mellékletében szerepl´ó Jegyzék
ha) 59. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-n´ógyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) szakmai és vizsgakövetelményei
IV. 5.1. a) pontja,
hb) 60. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (általános és vascularis ultrahangdiagnosztikai
szakasszisztens) szakmai és vizsgakövetelményei IV. 5.1.
a) pontja
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Az egészségügyi miniszter
34/1999. (VIII. 13.) EüM
rendelete
a fogtechnikusi szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeir´ól
A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus,
csecsem´ó- és kisgyermekgondozó, fogtechnikus, egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai
szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai
laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi
szakasszisztens, emészt´ószervi endoszkópos szakasszisztens) szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról, valamint a közalkalmazottak által betölthet´ó egyes
munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló,
többször módosított 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet módosításáról rendelkez´ó 37/1995. (X. 7.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete IV. részének helyébe
a jelen rendelet melléklete lép.

2. §
E z a rendelet a kihirdetését követ ´ó 5. napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidej´úleg az R . 2. §-a hatályát veszti.
Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

a következ´ó utolsó mondattal egészül ki:
,,A megel´óz´ó vizsgafeladatot a gyakorlati felkészülés
terhére kell megszervezni.’’
2. A klinikai szakápoló (gyermek intenzív terápiás szakápoló), az egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) és az egészség´ór-fert´ótlenít´ó szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló
2/1996. (I. 12.) NM rendelet mellékletében szerepl´ó Jegyzék 35. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) szakképesítés
szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 1. 1.1. pontja a
következ´ó kilencedik gondolatjeles bekezdéssel egészül
ki:

Melléklet
a 34/1999. (VIII. 13.) EüM rendelethez
,,IV.
A Jegyzék 12. sorszáma szerint kiadott fogtechnikus
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szerepl´ó adatai
I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01

[Szakmai el´óképzettség (az alább felsoroltak valamelyike):]
,,— általános ápoló és általános asszisztens.’’

I/2. A szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus
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II. A szakképesítés munkaterülete
II/1. A szakképesítéssel legjellemz´óbben betölthet´ó
munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

3248

megnevezése

Fogtechnikus

II/2. A szakképesítéssel betölthet´ó további és rokon
munkakörök, foglalkozások
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d) Javítások elvégzése, ezen belül:
— a kivehet´ó lemezes fogpótlások javítása (törés, pótlás, alábélelés stb.).
e) R estauratív, helyreállító protetikai megoldások készítése, ezen belül:
— obturátoros protézisek, arc-, szem-, orr-, fülprotézisek készítése,
— fogágybetegséget gyógyító eljárásokhoz segédeszközök készítése (rögzít´ó sínek, éjszakai harapásemel´ók
stb.).
f) Fogszabályozó eszközök készítése, ezen belül:
— kivehet´ó és rögzített eszközök készítése,
— extraorális és intraorális készülékek készítése.

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

megnevezése

—

—

II/3. A munkaterület rövid, jellemz´ó leírása
A fogtechnikus, team-munkában a fogorvossal és az
asszisztenciával, valamint a páciens közrem´úködésével
fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, restauratív
protetikai és fogszabályozó készülékeket készít, illetve javításokat végez.
Munkáját a szakmai és etikai normák szerint végzi.

III. A szakképesítés szakmai követelményei
III/1. A fogtechnikus szakképesítés gyakorlása során
el´óforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
a) Kivehet´ó lemezes fogpótlás készítése, ezen belül:
— részleges fogpótlások készítése m´úanyag alaplemezzel, hajlított vagy öntött kapcsokkal, m´úanyag vagy kerámia m´úfogakkal,
— részleges fogpótlások készítése fémlemezzel kombinálva, öntött kapcsokkal vagy finommechanikai rögzít´ó
rendszerekkel (m´úanyag vagy kerámia m´úfogakkal),
— teljes fogpótlások készítése (m´úanyag vagy fém
alaplemezzel, m´úanyag vagy kerámia m´úfogakkal).
b) R ögzített fogpótlások készítése, ezen belül:
— koronák készítése öntött technológiával (nemesvagy nemesfém mentes ötvözetb´ól, leplezéssel vagy leplezés nélkül),
— hidak készítése öntött technológiával (nemes- vagy
nemesfém mentes ötvözetb´ól, leplezéssel vagy leplezés
nélkül),
— inlay-k (nemesfém ötvözetb´ól, kerámiából vagy m´úanyagból).
c) Kombinált munkák készítése, ezen belül:
— rögzített és kivehet´ó fogpótlások kombinációja finommechanikai rögzít´ó rendszerekkel.

III/2. Követelmények
A fogtechnikus szakképesítés gyakorlása során alkalmazott szakmai ismeretek:
a) Alapvet´ó elméleti ismeretek:
A fogtechnikus legyen képes
— elsajátítani a fogpótlások és fogszabályozó készülékek készítésének elméleti alapjait,
— elsajátítani a fej, az izmok, az állkapocsízület és a
fogak anatómiájára vonatkozó anatómiai ismereteket,
— elsajátítani a fogtechnikában használt alap- és segédanyagok feldolgozásának kémiai alapjait,
— elsajátítani az ergonómiai el´óírásokat,
— elsajátítani a szakmai etikai ismereteket,
— elsajátítani a munkavédelmi ismereteket.
b) Alapvet´ó gyakorlati ismeretek:
A fogtechnikus legyen képes
— részleges és teljes kivehet´ó protéziseket készíteni,
— anatómiai, funkciós és antagonista mintát készíteni,
— egyéni kanalat készíteni,
— részleges és teljes harapási sablont készíteni,
— kapcsot tervezni és kapcsot hajlítani,
— középérték´ú artikulátorban részleges és teljes próbafogsort készíteni, a rágófelszíneket gnathológiai elvek
szerint kialakítani,
— a próbafogsorokat véglegesen elkészíteni küvettába
préselve, önt´óakriláttal vagy injektálási módszerrel,
— immediát protézist készíteni,
— rögzített pótlásokat készíteni,
— szekciós mintát készíteni, és mintákat középérték´ú
artikulátorban rögzíteni,
— öntött szóló, horgony, teleszkópkoronákat készíteni
(nemes- vagy nemesfém mentes ötvözetb´ól),
— homlokzatos, gyökércsapos és részleges koronákat
készíteni (nemes- vagy nemesfém mentes ötvözetb´ól), leplezéssel vagy leplezés nélkül,
— teli-kerámia és Jacket koronákat, valamint m´úanyag
koronákat készíteni,
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— öntött hidat készíteni (nemes- vagy nemesfém mentes ötvözetb´ól, leplezés nélkül vagy leplezéssel),
— inlay-t készíteni,
— mintára öntött fémlemezt készíteni paralelométer
segítségével,
— kombinált munkát készíteni finommechanikai rögzít´ó rendszerekkel,
— javításokat végezni, ezen belül:
= törésjavítást,
= kihúzott fog és protézisb´ól kitörött fog pótlását,
= kapocspótlást,
= alábélelést,
— helyreállító, restauratív protetikai eszközöket készíteni, ezen belül:
= arc-, fül-, szem-, orrprotéziseket,
= obturátoros protézist,
— kivehet´ó és rögzített fogszabályozó eszközöket készíteni,
— munkáját szakmai és etikai normák szerint végezni,
ismereteit önképzéssel, továbbképzéseken b´óvíteni.
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c) A szóbeli vizsga
A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó az Egészségügyi Minisztérium által — a követelményrendszert figyelembe véve — meghatározott tantárgyakból, a kiadott szóbeli tételek alapján ad számot tudásáról.
A vizsgatárgyak:
— szakmai ismeret (integrált fogászati funkcionális
anatómia),
— anyagismeret.
A vizsgázóknak minden tantárgyból két-két kérdést kell
megválaszolni.
Egy-egy feleletre maximálisan 10—15 perc fordítható.
A vizsgázó önállóan felel, a vizsgabizottság csak szükség
esetén tesz fel kérdéseket a vizsgázónak.
A vizsgázók felkészülésére 30 perc áll rendelkezésre.

IV/3. A szakmai vizsgán számon kérhet´ó feladatok
a) Az írásbeli vizsga tartalma:

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
IV/1. A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekb´ól áll.

IV/2. A vizsgarészek tantárgyai és id´ótartama
a) Az írásbeli vizsgán a vizsgázók komplex feladatot
oldanak meg, mely az alábbi tantárgyak ismeretanyagát
tartalmazza:
— szakmai ismeret,
— fogászati funkcionális anatómia,
— anyagismeret,
— szakrajz,
— ergonomia, szakmai etika.
A vizsgázók az Egészségügyi Minisztérium által központilag kiadott feladatot oldják meg.
b) A gyakorlati vizsga három részb´ól áll:
— középérték´ú artikulátorban teljes alsó-fels´ó próbafogsor készítése, a rágófelszínek gnathológiai szempontok
szerinti kialakításával,
— középérték´ú artikulátorban anatomikus és hídmintázat készítés gnathológiai elvek szerint,
— fémlemez mintázás.
A három feladat végrehajtására 480 perc áll a vizsgázók
rendelkezése.
A vizsgamunkát a szakmai vizsgát szervez´ó intézmény
állítja össze, amelyet a szakmai vizsga elnöke hagyja jóvá.

— kivehet´ó lemezes fogpótlások készítése gnathológiai elvek szerint, ezen belül:
= részleges és teljes fogpótlások készítése,
= a fogpótlások végleges elkészítése különböz´ó
módszerekkel,
= javítások készítése,
— rögzített fogpótlások készítése gnathológiai elvek
szerint, ezen belül:
= koronák,
= hidak,
= inlay-k,
— mintára öntött fémlemezkészítés,
— kombinált munkák készítése,
— kivehet´ó és rögzített fogszabályozó eszközök készítése,
— a fogászati anyagok el´óállítása, tulajdonságai és feldolgozása,
— fert´ótlenít´ó anyagok és eljárások,
— a technológiai fegyelem jelent´ósége,
— a maxilla és a mandibula fogainak rajza, ezen belül:
= frontfogak, labiális és orális nézetben,
= rágófogaknál bukkális és okkluzális nézetben,
— ergonómiai (munkavédelmi), szakmai etikai el´óírások a fogászatban.
b) A gyakorlati vizsga tartalma:
Gnathológiai elvek szerint
— középérték´ú artikulátorban teljes alsó-fels´ó próbafogsor készítése,
— középérték´ú artikulátorban anatomikus és hídmintázat készítése (minimum 6-6 tag),
— fémlemezmintázás.
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c) A szóbeli vizsga tantárgyainak szakmai tartalma
Szakmai ismeret
— kivehet´ó és rögzített fogpótlások készítése,
— mintára öntött fémlemez készítése,
— kivehet´ó és rögzített fogszabályozó eszközök készítése,
— a fej, az állcsontok és a fogak leíró anatómiája, ezen
belül:
= a mimikai és rágóizmok m´úködése,
= az állkapocsízület m´úködése,
= az artikulátortechnika alapjai,
— min´óségbiztosítás és min´óségtanúsítás.
Anyagismeret
— a fogászati alap- és segédanyagok ismertetése,
— gipszek, lenyomatanyagok, viaszok, polírozó eszközök, izolálószerek, kapocsanyagok, fogászati m´úanyagok,
beágyazóanyagok, önt´ófémek, másolatkészít´ó- dublírozó
anyagok, leplez´ó anyagok,
— a fogászati anyagok feldolgozásának módjai
— a technológiai fegyelem jelent´ósége.

IV/4. A szakmai vizsga értékelése
a) Az írásbeli vizsgarész értékelése
Az írásbeli vizsgarészt az Egészségügyi Minisztérium
által kiadott javítási és pontozási útmutató alapján egy
érdemjeggyel (1—5-ig) kell értékelni.
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c) A szóbeli vizsgarész értékelése
A vizsgázók teljesítményét tantárgyanként külön-külön
érdemjeggyel (1—5-ig) kell értékelni.
A szóbeli vizsgarész végs´ó érdemjegyét a két szóbeli
tantárgyra adott érdemjegy számtani átlaga alapján kell
kiszámítani.
d) A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján a szakmai elméletb´ól és szakmai gyakorlatból
kap osztályzatot.
A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli és szóbeli
vizsgarészen kapott érdemjegyek alapján kell meghatározni.
Elégtelen a szakmai elmélet osztályzata, ha az írásbeli
vizsgarész érdemjegye, vagy a szóbeli tantárgyak bármelyik
érdemjegye elégtelen.
A szakmai gyakorlat osztályzatát a gyakorlati vizsgán
elért osztályzat adja.

IV/5. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a többször módosított 10/1993. (XII. 30.) MüM
rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltakon túl, a
szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.

IV/6. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei
b) A gyakorlati vizsgarész értékelése
A gyakorlati vizsgán végrehajtott feladat értékelése során az alábbiakat kell figyelembe venni:
— a munka el´ókészítése,
— a feladat végrehajtásához szükséges eszközök kiválasztása,
— a feladat végrehajtásának szakszer´úsége, min´ósége,
— a munkavédelmi, ergonómiai (munkavédelmi) és
higiéniai szabályok betartása,
— adminisztráció.
A IV/3. b) pontban leírt feladatokat külön-külön érdemjeggyel (1—5-ig) kell értékelni.
A gyakorlati vizsgarész végs´ó osztályzatát a három feladatra adott érdemjegyek számtani átlaga alapján kell kiszámítani.
Elégtelen a vizsgarész végs´ó osztályzata, ha bármely
feladatra adott érdemjegy elégtelen.
Az egyes feladatokra kapott érdemjegyekt´ól függetlenül, elégtelen a gyakorlati vizsgarész végs´ó osztályzata, ha
— a vizsgázó megadott határideig a feladatot nem készítette el, vagy
— a munkadarab javíthatatlanul selejtes, vagy
— a vizsgázó az ergonómiai (munkavédelmi), illetve
higiéniai szabályokat súlyosan megszegte.

Iskolarendszer´ú nappali képzésben:
— szakmai egészségügyi alkalmasság,
— középiskolai végzettség,
— a szakképz´ó iskola három évfolyamának sikeres elvégzése.
Iskolarendszer´ú feln´ótt képzésben:
— szakmai egészségügyi alkalmasság,
— középiskolai végzettség,
— a szakképz´ó iskola három évfolyamának sikeres elvégzése.
A szakmai vizsga el´óz´óekben nem szabályozott kérdéseiben a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az irányadó.

V. Egyéb tudnivalók
Az egészségügyi miniszter a szakképzésr´ól szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében felsorolt szakképz´ó intézményeken túl, a szakmai vizsga megszervezésére más intézményt nem jogosít
fel.’’
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1. §

Az egészségügyi miniszter
35/1999. (VIII. 13.) EüM
rendelete

Az egészségügyi ágazatba tartozó, a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeit az e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

a foglalkozás-egészségügyi szakápoló
és az izotópasszisztens szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép hatályba.

A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet a 35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelethez
Jegyzék
az állam által elismert — az egészségügyi ágazathoz tartozó — szakképesítésekhez emelked´ó sorszám szerint
kiadott szakmai és vizsgakövetelményekr´ól

Szakképesítés
megnevezése

Bevezetésének
kezd´ó napja

Alkalma zásának
utolsó
napja

Szakképesítés
központi
programjának
engedély száma

Sorszám

OKJ azonosító száma

67.

54 5012 04

Foglalkozásegészségügyi
szakápoló

A rendelet
hatálybalépésének
id´ópontja

Vissza- Egészségügyi Szakképz´ó
vonásig és Továbbképz´ó Intézet

A rendelet megjelenésével egyidej´úleg hatályát
veszti a 20075/96. számú
üzemi ápoló (foglalkozás-egészségügyi ápoló)
átmeneti tanterve.

68.

54 5018 07

Izotópasszisztens

A rendelet
hatálybalépésének
id´ópontja

Vissza- Egészségügyi Szakképz´ó
vonásig és Továbbképz´ó Intézet

A rendelet megjelenésével egyidej´úleg hatályát
veszti az Egészségügyi
Minisztérium által 1972ben, 1982-ben az Izotóplaboratóriumi
asszisztens szakra kiadott tanterv, valamint az 1987ben kiadott kísérleti tanterv.

A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott
foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei

Vizsga
szervez´óje

Megjegyzés

II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemz´óbben betölthet´ó munkakör, foglalkozás

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szerepl´ó adatai
A munkakör, foglalkozás

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5012 04
2. A szakképesítés megnevezése: Foglalkozás-egészségügyi szakápoló
3. A képzés formája: iskolarendszeren kívüli

FEOR száma

megnevezése

3212

Szakápoló (foglalkozás-egészségügyi szakápoló)
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2. A szakképesítéssel betölthet´ó további és rokon munkakörök, foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

megnevezése

—

—

3. A munkaterület rövid jellemz´ó leírása
A foglalkozás-egészségügyi ápoló foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, foglalkozás-egészségügyi központban, foglalkozás-egészségügyi szakellátásban (szakrendelésen), a foglalkozás-egészségügyi team tagjaként részt
vesz a preventív, egészségmeg´órzési, egészségnevelési feladatokban, a foglalkozási és a foglalkozással összefügg´ó
betegségek felismerésében, kezelésében, a kóroki tényez´ók észlelésében és a munkahelyek közegészségügyi-járványügyi, ezen belül, munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, dokumentációs tevékenységben.
A foglalkozás-egészségügyi ápoló feladatait részben
önállóan, részben pedig a szakorvos utasítására vagy az
orvossal együttm´úködve végzi.
3.1. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat keretében — a szolgálat orvosának irányítása és ellen´órzése mellett — közrem´úködik:
— a külön jogszabályban meghatározott munkaköri
alkalmassági vizsgálatokban, a munkavállalók szakorvosi
vizsgálatokra küldésében,
— külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában,
— a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában,
— az egyéni véd´óeszközökkel kapcsolatos tanácsadásban,
— a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos
felvilágosításban,
— a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
— foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai,
-higiénés feladatok megoldásában,
— az els´ósegélynyújtás és a sürg´ós orvosi ellátás megszervezésében, az els´ósegélynyújtók szakmai felkészítésében,
— a munkáltató katasztrófamegel´óz´ó, -elhárító, -felszámoló és az el´óidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
— a foglalkozás-egészségügyi rehabilitációs tevékenységben.
3.2. Foglalkozás-egészségügyi központban:
a 3.1. pontban meghatározott feladatokat végzi.
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3.3. A foglalkozás-egészségügyi szakellátás keretében
közrem´úködik:
a 3.1. pontban meghatározottakon túl
— a munkaköri alkalmasság másodfokon történ´ó elbírálásában,
— a kézil´ófegyverek, l´ószerek, gáz- és riasztófegyverek
megszerzésével és tartásával kapcsolatos egészségi alkalmasság másodfokon történ´ó elbírálásában,
— a munkanélküliek beiskolázás el´ótti és munkaközvetítés el´ókészítése keretében történ´ó szakmai alkalmassági vizsgálatában,
— közhasznú munka el´ókészítése érdekében a munkanélküliek munkaköri alkalmassági vizsgálatában,
— szakellátás nyújtásában foglalkozási megbetegedéssel vagy annak gyanújával beutaltak számára,
— konzultatív tevékenységben más szakterületek orvosai számára a foglalkozási megbetegedések köréb´ól,
— munkahigiénés tanácsadásban a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat részére,
— a megyei tiszti f´óorvos felkérésére foglalkozásegészségügyi ellátás megszervezésében, valamint a megyei/f´óvárosi foglalkozás-egészségügyi szakf´óorvos irányításával az alapellátást nyújtó szolgálatok ellen´órzésében,
— a szakképzést folytató intézmények tanulóinak és a
fels´óoktatási intézmények hallgatóinak külön jogszabály
szerinti szakmai alkalmassági vizsgálatában,
— a megváltozott munkaképesség´ú munkanélküliek
foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezésben a munkaügyi központok számára.
Tevékenysége során mindhárom területen végzi:
— az adminisztrációt, dokumentációt,
— a korszer´ú technikai (informatikai eszközök) kezelését,
— a szakmai, etikai, jogi normákat betartja, munkáját
hivatásként gyakorolja,
— rendszeresen részt vesz továbbképz´ó programokon.

III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat tagjaként az
ápoló foglalkozása gyakorlása során el´óforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
a) A munkavállalók optimális munkahelyi megterhelésével, igénybevételével, illetve egészségi állapotuk alakulásával kapcsolatos feladatok.
b) A munkahelyi környezet és termelési folyamat
egészségügyi vonatkozásaival összefügg´ó feladatokban
részvétel.
c) A munkavállalók egészséges életmódra nevelése,
munkájukkal kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás, részükre egészségmeg´órz´ó programok szervezése.
d) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat technikai m´úködésével kapcsolatos feladatok, dokumentációs, információs, kommunikációs tevékenység.
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2. Követelmények, feladatcsoportok
a) A munkavállalók optimális munkahelyi megterhelésével, igénybevételével, illetve egészségi állapotuk alakulásával kapcsolatos feladatok:
A foglalkozás-egészségügyi ápoló legyen képes
— felismerni és értékelni mindazokat a munkahelyi
megterheléseket (fizikai, szellemi, pszichés) és munkakörnyezeti kóroki tényez´óket (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai), amelyek a munkavállalók szempontjából kockázatot jelentenek,
— a balesetveszély felismerésére és értékelésére, tennivalók kezdeményezésére,
— a munkavállalók el´ózetes, id´ószakos, soron kívüli,
munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatait, záróvizsgálatokat szervezni, vizsgálatok végzésében részt venni,
— látásélesség és színlátás vizsgálatot végezni,
— sz´úr´ó audiometriás vizsgálatot végezni,
— légzésfunkciós vizsgálatot végezni,
— oscillometriás vizsgálatot végezni,
— doppler vizsgálatot végezni,
— biológiai expozíciós mutatók meghatározásához
mintát venni,
— gázmérgezettek els´ódleges ellátását megkezdeni,
— ipari oldószermérgezettek, marószermérgezettek
els´ódleges ellátását megkezdeni,
— növényvéd´ószer-mérgezettek els´ódleges ellátását
megkezdeni,
— gyógyszer-, gomba-, étel- és egyéb mérgezettek els´ódleges ellátását megkezdeni,
— közrem´úködni a n´ók, terhes n´ók, fiatalkorúak, id´ósek, rehabilitáltak munkakörével összefügg´ó sajátos egészségi problémáik megoldásában,
— folyamatosan nyomon követni a felsorolt csoportokba tartozók foglalkoztatásának körülményeit,
— figyelemmel kísérni az egyéni véd´ófelszerelések
használatát,
— a foglalkozás-egészségügyi rendel´óben biztonságos
és higiénés munkakörnyezetet megteremteni.
A foglalkozás-egészségügyi ápoló az el´óz´óekben meghatározott feladatok ellátásán túl legyen képes az alábbi
általános ápolói feladatok körébe tartozó tevékenységek
ellátására:
— pulzust számolni,
— vérnyomást mérni,
— h´ómérsékletet mérni,
— légzést megfigyelni,
— testsúlyt, testmagasságot mérni,
— EKG-t készíteni standard, mellkasi elvezetésekben,
— vizsgálatokhoz vért venni,
— ic. sc. im. injekciót beadni,
— infúziót összeállítani,
— szem-, orr- és torokváladék-mintát levenni,
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— a balesetek és egyéb oxyológiai esetek — els´ó szakápolói feladatainak — ellátására, illetve az ellátásban közrem´úködni, így:
= újraélesztést megkezdeni, átjárható légutakat,
stabil oldalfekvést biztosítani (újraélesztés szabályainak betartásával),
= sebellátást elvégezni (els´ósegélynyújtási szinten),
= törések, ficamok, rándulások els´ódleges ellátását
elvégezni,
= vérzést csillapítani,
= ment´ót, betegszállítást megrendelni,
= figyelemmel kísérni az orvosi els´ósegélynyújtáshoz szükséges gyógyszerek és kötszerek, eszközök készletét a rendel´óben, gondoskodni a hiányok pótlásáról,
= ellen´órizni a munkahelyi els´ósegélynyújtó felszereléseket, és gondoskodni azok készenléti állapotának megfelel´ó pótlásáról,
= közrem´úködni a munkatársi els´ósegélynyújtók
oktatásában, az oktatást szervezni,
= intézkedni az orvos távollétében a sérült vagy
beteg további szakszer´ú ellátásáról,
— kommunikációs, információs, dokumentációs tevékenységet végezni.
b) A munkahelyi környezet és a termelési folyamat
egészségügyi vonatkozásainak folyamatos nyomon követésével kapcsolatos feladatok:
A foglalkozás-egészségügyi ápoló legyen képes
— az érvényben lév´ó közegészségügyi, ezen belül munkaegészségügyi, valamint munkabiztonsági szabályok megsértésének felismerésére, és felhívni a munkáltatók és munkavállalók figyelmét azok gyakorlatban történ´ó betartatására,
— a munkahelyek kialakítását közegészségügyi, ezen
belül munkaegészségügyi, valamint környezet-egészségügyi szempontból vizsgálni (üzemtelepítés, vízellátás,
szennyvízelvezetés, üzemi hulladék és szemétkezelés, üzemi szociális létesítmények — munkahelyi étkeztetés —,
munkahelyek világítása, üzemek szell´óztetése, f´útés),
— foglalkozásból ered´ó expozíciós tényez´óket (fizikai,
kémiai, biológiai) felderíteni, az ehhez szükséges m´úszeres
vizsgálatokban közrem´úködni,
— pszichoszociális kóroki tényez´óket felderíteni,
— a munkavállalók személyi higiénéjével kapcsolatos
el´óírások betartását figyelemmel kísérni,
— munkahelyek, szociális helyiségek tisztaságát ellen´órizni (öltöz´ók, mosdók, fürd´ók higiénéje),
— veszélyes anyagok, anyagcsoportok (mérgez´ó hatású, rákkelt´ó, teratogen, allergizáló anyagok) használatát
ismerni, és ezen anyagokkal dolgozók munkavégzését,
munkakörülményeit folyamatosan nyomon követni,
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— az el´óforduló fert´óz´ó megbetegedésekkel kapcsolatos munkahelyen járványügyi feladatokat ellátni (fert´óz´ó
beteg elkülönítése, megfigyelése, szállítása, fert´ótlenítés,
fert´óz´ó betegségek be- és kijelentése).
c) A munkavállalók egészséges életmódra nevelése,
munkájukkal kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás, részükre egészségmeg´órz´ó programok szervezése:
A foglalkozás-egészségügyi ápoló legyen képes
— felvilágosító tájékoztató el´óadásokat szervezni, tartani az alábbi témakörökben:
= a foglalkozási és a foglalkozással összefügg´ó betegségek, azok megel´ózésének lehet´óségei, véd´óeszközök használata, az id´ószakos vizsgálatok
fontossága,
= a személyi és környezeti higiéné kérdései (a munkahelyi viszonyokhoz adaptálva),
= a munkavállalók széles körét érint´ó egyéb betegségek megel´ózése, hangsúlyozva az egészséges
életmód (túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás,
helytelen táplálkozás) szerepét is,
= a munkavállalók által elvégezhet´ó egyszer´ú fizikális sz´úr´óvizsgálat megtanítására (pl. eml´óvizsgálat),
— a munkavállalók egészséges életmódra nevelésében
közrem´úködni.
d) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat technikai m´úködésével kapcsolatos feladatok, dokumentációs, információs, kommunikációs tevékenység:
A foglalkozás-egészségügyi ápoló legyen képes
— a munka megkezdése el´ótt ellen´órizni a rendel´ó és
kiegészít´ó helyiségek állapotát (tisztaság, f´útés, világítás),
hiányosságok esetén azok megszüntetése érdekében eljárni,
— gondoskodni az ellátáshoz szükséges vizsgáló és kezel´ó eszközök el´ókészítésér´ól, végezni a m´úszerek, eszközök fert´ótlenítését és sterilezését, a sterilizálás szabályainak betartásával,
— a rendel´óben a munka során keletkezett hulladékot
szakszer´úen kezelni, tárolni,
— a foglalkozás-egészségügyi szolgálat m´úködésér´ól
— a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok
betartásával — információkat gy´újteni, az ehhez szükséges
statisztikai adatokat összegy´újteni, összesíteni és a jelentési kötelezettségnek megfelel´óen továbbítani,
— dokumentációs tevékenységet végezni:
= munkavállalók egészségügyi törzslapját — az orvos utasítása szerint — kitölteni,
= foglalkozás-egészségügyi forgalmi naplót vezetni,
= munkanaplót vezetni,
= expozíciós táblákat vezetni,
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= higiénés felmérés eredményeit regisztrálni,
= gyógyszer-, kötszer-, vegyszerkészletet nyilvántartani, megrendelni,
= a foglalkozás-egészségügyi rendel´ó leltárát vezetni,
= gépi adatrögzítést végezni.
A foglalkozás-egészségügyi ápoló legyen képes ismerni
a munkacsoporton belüli szerepét és annak függvényében
— a szakmai illetékesség betartásával — feladatait ellátni.
Kapcsolatot tartani:
= a munkáltatókkal,
= a munkavállalókkal,
= a munkabiztonsági szakemberekkel,
= munkavállalók érdekképviseleti szerveivel,
= szakmai szervekkel (OMFI, ÁNTSZ ),
= szakmai érdekvédelmi egyesületekkel (Magyar
Ápolási Egyesület Foglalkozás-egészségügyi
Ápolói Szekció, Alapellátási Szekció),
= az egészségügy egyéb területeivel (háziorvosi
szolgálatok, szakrendelések).

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei
a) Iskolai végzettség:
— középiskolai végzettség (érettségi).
b) Szakmai el´óképzettség (az alább felsoroltak valamelyike):
— általános ápoló és általános asszisztens,
— általános betegápoló (1979 el´ótt),
— ápoló (OKJ-száma: 54 5012 01),*
— diplomás ápoló,*
— üzemi ápoló (aki az 1995/96. tanévben vagy azt megel´óz´óen végzett),**
— üzemi ápoló/foglalkozás-egészségügyi ápoló (aki az
1996/97., 1997/98. tanévben végzett),
b) Szakmában eltöltött gyakorlat:
— ápolói munkakörben szerzett gyakorlat, foglalkozás-egészségügyi ápolói munkakörben szerzett legalább
1 év el´ógyakorlat és a foglalkozás-egészségügy területén
történ´ó foglalkoztatás.
c) A központi oktatási programban meghatározott tantárgyi vizsgák letétele, eredményes évközi gyakorlatok teljesítése és azok igazolása a ,,Gyakorlati igazolás’’ cím´ú
nyomtatványon.

Megjegyzés: *, ** Egyes tantárgyakból felmentést kaphat a szakképzést végz´ó iskola engedélye alapján.
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GYAKORLATI IGAZOLÁS
a foglalkozás-egészségügyi ápolóképzéshez
(amely egyben igazolja, hogy a jelölt
a gyakorlati vizsgára bocsátható)

Név: ............................................................................................
Munkahely: ...............................................................................

A gyakorlat témája

Id´ótartam

1. Munkahelyi gyakorlat
(saját munkahelyen
letöltend´ó)

1094 óra

2. Irányított gyakorlat:
M´úszeres vizsgálatok
(sz´úr´ó audiometria**,
légzésfunkció,
oscillometria, doppler)

Intéz mény

Dátum

Igazoló
aláírás
P. H.

92 óra

1999/71. szám

b) üzemi ápoló/foglalkozás-egészségügyi ápoló szakképesítéssel rendelkez´ó vizsgázó — aki a 20075/96. számú
átmeneti központi program alapján felkészült, és szakmai
vizsgát tett — 2003-ig felmenthet´ó az írásbeli és gyakorlati
vizsga alól, valamint a szóbeli vizsga alábbi tantárgyai alól:
— Foglalkozás-egészségügyi alapismeretek.
— Foglalkozási, foglalkozással összefügg´ó megbetegedések.
— Munkahigiénés ismeretek.
— Foglalkozásélettan, ergonómia, munkalélektan.
— Toxikológia.
— Egészségmeg´órzés, egészségnevelés.
A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a fentieken túl felmentés nem adható.
4. A szakmai vizsgán számon kérhet´ó feladatok a szint
megjelölésével
Azonosak a III. pont alatt ,,A szakképesítés szakmai
követelményei’’-ben meghatározottakkal.

18 óra

5. A szakmai vizsga részei

Laboratóriumi
(klinikai*,** és
munkahigiénés)
ismeretek (biológiai
expozíciós mutatók),
mintavétel szabályai

6 óra

Foglalkozás-egészségügyi üzemvizsgálatok

12 óra

Sürg´ósségi ellátás,
els´ósegélynyújtás
gyakorlati teend´ói*,**

12 óra

Egyéni véd´óeszközök
gyakorlati alkalmazása

6 óra

Számítástechnika,
dokumentáció

36 óra

A gyakorlatok helyét a képzést szervez´ó iskola határozza meg.
Felmentés adható a gyakorlati id´ó letöltése alól a diplomás ápoló, az ápoló (OKJ-szám 54501201)*, üzemi
ápoló (1995/96. tanévben vagy azt megel´óz´óen végzett)**
szakképesítéssel rendelkez´ók részére.
2. A szakmai vizsga részeinek sorrendje: írásbeli, gyakorlati, szóbeli.
3. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjér´ól szóló, módosított 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján a szakmai vizsga egyes része alól felmentés
adható:
a) diplomás ápoló képesítéssel, ápoló (OKJ-száma:
54 5012 01) szakképesítéssel rendelkez´ó vizsgázó felmenthet´ó a szóbeli vizsgán az Egészségmeg´órzés, egészségnevelés tantárgy alól,

5.1. Szakmai elméleti vizsga
Tantárgyai:
— Foglalkozás-egészségügyi alapismeretek.
— Munkaköri és szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatok, foglalkoztathatóság, rehabilitáció.
— Foglalkozási, foglalkozással összefügg´ó megbetegedések.
— Munkahigiénés ismeretek.
— Foglalkozásélettan, munkalélektan, ergonómia.
— Toxikológia.
— Egészségmeg´órzés, egészségnevelés.
Írásbeli vizsga
A vizsgakérdéseket az Egészségügyi Minisztérium központilag határozza meg.
A vizsgázók központilag kiadott feladatlapot oldanak
meg.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsgakérdéseket az Egészségügyi Minisztérium központilag adja ki. A szóbeli vizsgán a vizsgázó az
alábbiakban felsorolt tantárgyak témaköreib´ól összeállított tételek alapján felel.
A tantárgyak témakörei
Foglalkozás-egészségügyi alapismeretek:
— a foglalkozás-egészségügy kialakulásának rövid története,
— a foglalkozás-egészségügy fogalma, célja, feladata,
szervezeti formái,
— a foglalkozás-egészségügy jogi szabályozása (szakmai irányítás, ellen´órzés),
— a munkaadók, munkavállalók jogai és kötelezettségei,
— min´óségbiztosítás a foglalkozás-egészségügyben.
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Munkaköri és szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatok,
foglalkoztathatóság, rehabilitáció:
— a vizsgálatok célja,
— a vizsgálatokat végz´ó szervek,
— munkaköri, szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata,
— különös védelmet igényl´ó (sérülékeny) csoportok
foglalkoztatása,
— a munkavállaló egészségügyi törzslapja.
El´ózetes munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat
Vizsgálatra kötelezettek köre:
— munkaviszony létesítése el´ótti vizsgálat,
— munkakör- és munkahely-változtatás el´ótt végzett
vizsgálatok,
— átmeneti külföldre utazás el´ótti alkalmassági vizsgálatok,
— beiskolázás el´ótt a szaképz´ó intézménybe jelentkez´ó
valamennyi tanulónál,
— a szakmaválasztást megel´óz´óen, akinél a szakmai
jelleg´ú képzésben való részvétel egészségi állapot miatt
korlátozott,
— munkanélküliek esetében.
Id´ószakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat
— a hatályos jogszabályok alapján el´óírt vizsgálatok,
Soron kívüli munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatok
— keres´óképtelen állományból visszatér´ó dolgozók alkalmassági vizsgálata,
— járványügyi érdekb´ól végzett és egyéb soron kívüli
alkalmassági vizsgálatok.
Záróvizsgálatok
A foglalkozási rehabilitáció
— orvosi és foglalkozási rehabilitáció fogalma,
— megváltozott munkaképesség´ú munkavállalók és
munkanélküliek foglalkoztatása.
Foglalkozási, foglalkozással összefügg´ó megbetegedések:
— foglalkozási megbetegedések definíciója, etiológiája, patogenezise, diagnosztikája, kezelése,
— kóroki tényez´ók fogalma, támadáspontja, panaszok,
korai tünetek,
— foglalkozási megbetegedések prevenciója,
— legfontosabb foglalkozási, foglalkozással összefügg´ó megbetegedések,
— fizikai kóroki tényez´ók által okozott foglalkozási
betegségek:
= sugárzások okozta megbetegedések (ionizáló,
nem ionizáló),
= h´ómunka és hidegben végzett munka ártalmai,
= vibráció (helyi, egésztest),
= zajártalom,
= magas légköri nyomás ártalmai,
— kémiai kóroki tényez´ók által okozott foglalkozási
mérgezések,
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— foglalkozási fert´óz´ó betegségek,
— pszichés, pszichoszociális, ergonómiai kóroki tényez´ók okozta megbetegedések,
— a megel´ózés lehet´óségei:
= m´úszaki védelem,
= egyéni védelem,
= szervezési intézkedések,
= egészségügyi megel´ózés
– munkaalkalmassági vizsgálatok
– véd´óoltás.
Munkahigiénés ismeretek
— munkahigiéné etikai alapelvei,
— általános környezet-egészségügyi kérdések:
= üzemek telepítése, vízellátása,
= szennyvíz elvezetése és tisztítása,
= szemét- és hulladékkezelés,
— a munkahelyek kialakításának egészségügyi szempontjai:
= a munkahelyek elrendezésével kapcsolatos kívánalmak (alapterület, légtér, falazat, padlózat, ajtó-ablakok elhelyezése, közlekedési utak, veszélyes és egészségre ártalmas munkafolyamatok telepítése),
= a természetes és mesterséges szell´ózés kérdései,
= a helyi elszívás,
= a munkahelyi megvilágítás,
= a megfelel´ó klíma biztosítása,
= zajcsökkentés,
— munkahelyek, szociális helyiségek higiénéje (öltöz´ók, mosdók, fürd´ók higiénéje):
= létesítésükkel kapcsolatos el´óírások,
= fert´ózések elleni védelem (lomtalanítás, rágcsálóírtás, fert´ótlenítés),
— személyi higiéné:
= tisztálkodás a munkahelyen,
= a kéz tisztán tartása és ápolása (véd´óken´ócsök,
tisztítószerek, b´órápoló ken´ócsök),
= b´órgombásodás megel´ózése,
= az öltözködés higiénéje (a munkaruha, véd´óruha
tisztán tartása),
— élelmezés-egészségügyi ismeretek:
= f´óz´ókonyhák, tálalókonyhák, étkez´óhelyiségek,
éttermek m´úködtetésének higiénés szabályai,
= ételszállításra vonatkozó el´óírások,
= élelmezés-egészségügyi létesítmények ellen´órzésének szempontjai,
— járványügyi feladatok:
= fert´óz´ó betegek ellátásának szabályai,
= fert´óz´ó betegek környezetének ellen´órzése,
= fert´óz´ó betegek be- és kijelentése,
= véd´óoltások a munkahelyeken.
Foglalkozásélettan, munkalélektan, ergonómia:
— a foglalkozásélettan alapelve,
— a foglalkozásélettan feladata,
— megterhelés, igénybevétel szintjei,
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— energetikai megterhelés,
— információterhelés,
— szervezeti igénybevétel,
— a megterhelés és igénybevétel biológiai jelent´ósége,
— vizsgálati módszerek, eredmények értékelése,
— munkalélektan tárgya, feladata,
— pszichés megterhelés és igénybevétel következményei a munkatevékenység aspektusából,
— elfáradás, monotónia, telít´ódés fogalmai.
Toxikológia:
— toxikológiai alapfogalmak (méreg fogalma),
— a mérgez´ó anyagok felosztása,
— a leggyakrabban el´óforduló mérgezések (tünetek,
terápia),
— a mérgez´ó anyagok emberi szervezetben történ´ó felszívódása, eloszlása, metabolizációja, eliminációja,
— biológiai, környezeti monitor,
— az orvosi segélyt megel´óz´ó els´ósegélynyújtás, foglalkozás-egészségügyi ápolói feladatai,
— kockázatbecslés, kockázatkezelés elmélete,
— kockázatbecslés, kockázatkezelés alkalmazása a
foglalkozás-egészségügyben.
Egészségmeg´órzés, egészségnevelés:
— egészségmeg´órzés fogalma, programjai, módszerei,
— munkahelyi egészségmeg´órzés lehet´óségei,
— tájékoztatás, tanácsadás,
— egészségnevelés módszerei, azok alkalmazási lehet´óségei,
— egészség definíciója,
— az ember mint bioszociális lény szükségletrendszere
(Maslow),
— környezeti tényez´ók hatásai az ember egészségére
(biológiai, ökológiai),
— mentálhigiéné fogalma, tárgya,
— egészséges életmód (egészséges táplálkozás, túlzott
alkoholfogyasztás, dohányzás, drogok kerülése, rendszeres
testmozgás),
— személyi higiéné, munkahigiéné a munkahelyeken.

1999/71. szám

A gyakorlati vizsgán a vizsgázó gyakorlati vizsgafeladatát egyetlen (1—5-ig terjed´ó) osztályzattal kell min´ósíteni.
A gyakorlati vizsga megfigyelési és értékelési szempontjai:
— munkaszervezés,
— a tevékenység kivitelezése,
— az ismeretek alkalmazása (a vizsgázó a tudását integrálta, tevékenységét a feladatokhoz adaptálta, munkáját
ellen´órizte, értékelte),
— dokumentációs tevékenység.
Elégtelen a vizsgázó gyakorlati vizsgája, ha
— a követelményeknek csak nagy hiányossággal képes
eleget tenni,
— elméleti ismereteit a gyakorlatban nem képes alkalmazni,
— önálló tevékenységre nem képes,
— feladatait irányítás mellett sem képes szakszer´úen
ellátni.
A szakmai vizsga el´óz´óekben nem szabályozott egyéb kérdéseiben ,,A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjér´ól’’szóló, módosított 10/1993. (XII. 30.) MüM
rendeletben foglaltak az irányadók.

V. Egyéb tudnivalók
A vizsgakövetelmények megjelenésével egy id´óben érvényét veszti a NM. II. Ápolási és Egészségügyi Szakképzési F´óosztálya által kiadott 20075/96. sz. Üzemi ápolói
(foglalkozás-egészségügyi ápoló) átmeneti központi program.
Az 1995/96. tanévet megel´óz´óen üzemi ápolói szakképesítést szerzett ápolók közül azok, akik a minimum
30 pontot ér´ó foglalkozás-egészségügyi ápoló továbbképz´ó tanfolyamon részt vettek, arról ,,Igazolás’’-sal rendelkeznek — a számítástechnikai gyakorlat letöltése után —
a foglalkozás-egészségügyi szakápoló tanfolyam elvégzése
nélkül záróvizsgát tehetnek.
* * *

5.2. Szakmai gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgát a szakmai vizsgát szervez´ó intézet
által kijelölt helyen kell lebonyolítani.
A gyakorlati vizsga feladatait a szakképesítés szakmai
követelményei III.2. pontjában meghatározottak alapján a
vizsgát szervez´ó intézmény állítja össze.
A vizsgázó — a jóváhagyott vizsgakérdések alapján —
vizsgabizottság el´ótt egy adott feladatot old meg.

A Jegyzék 68. sorszáma szerint kiadott
izotópasszisztens szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szerepl´ó adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5018 07

6. A vizsgázó teljesítményének értékelése
A vizsgázó szakmai elméletb´ól és gyakorlatból kap osztályzatot. A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli
és a szóbeli vizsga jegyeinek átlaga adja. Középérték esetén
a végs´ó eredményjegyet a szóbeli vizsga osztályzata felé
kell kerekíteni.

2. A szakképesítés megnevezése: Izotópasszisztens
3. A képzés formája: iskolarendszer´ú és iskolarendszeren kívüli szakképzés
4. A képzés ideje: 2 tanév
5. Elmélet-gyakorlat aránya: 50-50%
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II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemz´óbben betölthet´ó munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

3232

megnevezése

Szakorvosi asszisztens (izotópasszisztens)

2. A szakképesítéssel betölthet´ó további és rokon munkakörök, foglalkozások

4601

— Gondoskodik az osztály, laboratórium adminisztratív munkájának végzésér´ól.
— Használja a számítógépes adminisztrációt, archiválást, vizsgálat kiértékelést végez.
— A hivatás gyakorlása közben betartja az etikai és
szakmai el´óírásokat.
— A vizsgálatok során kommunikációt folytat.
— Folyamatosan részt vesz továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken.

B) Követelmények

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

megnevezése

—

—

A jelölt a vizsga megkezdésének id´ópontjára legyen
képes
Általános követelmények

3. A munkaterület rövid, jellemz´ó leírása
Az izotópasszisztens egészségügyi intézmények, kórházak, klinikák osztályain, laboratóriumaiban és az egészségügyhöz kapcsolódó intézmények laboratóriumaiban, kisérletes és sugárvédelmi feladatokat lát el, in vivo és in
vitro vizsgálatokat és izotópkezelést végez, illetve segédkezik azok elvégzésében.

III. A szakképesítés szakmai követelményei
A) A foglalkozás során el´óforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
— Gondoskodik a diagnosztikában, terápiában és kutató munkában használt m´úszerek, eszközök üzemképes
állapotáról, a vizsgálatokhoz való el´ókészítésér´ól, ahol
szükséges az eszközök sterilitásáról, a vizsgálat elvégzése
után tisztításáról.
— Gondoskodik a beteg vizsgálat el´ótti el´ókészítésér´ól, felvilágosításáról, ellen´órzi, hogy a beteg a vizsgálattal,
illetve a terápiával kapcsolatos megfelel´ó felvilágosítása
megtörtént-e.
— Gondoskodik a vizsgálatokhoz és kezeléshez szükséges izotópok átvételér´ól, tárolásáról, felhasználásáról, a
keletkezett hulladék kezelésér´ól a sugárvédelmi el´óírásoknak megfelel´óen.
— R észt vesz az orvos és a radiofarmakológiai szakasszisztens által végzett vizsgálatok és terápia kivitelezésében.
— Folyamatosan betegmegfigyelést végez a vizsgálat és
terápia természetének megfelel´óen. Felismeri az orvosi
segítséget igényl´ó állapotot, a szükséges intézkedéseket
megteszi, az els´ósegélynyújtást megkezdi.
— A vizsgálatok meghatározott részét önállóan — az
alábbi ,,B) Speciális követelmények’’-ben meghatározottak szerint — értékeli, az eredményekr´ól jegyz´ókönyvet
készít.

— a szakma és egészségügyi etikai normák betartására,
— a betegekkel megért´ó viselkedésre,
— a munkatársakkal megfelel´ó kommunikációra,
— cselekedeteiért felel´ósség vállalására,
— továbbképzéseken való részvételre,
— az izotópok átvételére, kezelésére, tárolására, a sugárzó hulladék kezelésére,
— a munkafolyamatok során használt készülékek kezelésére, min´óségellen´órzésükre,
— a munka megszervezésére, a vizsgálatra vagy terápiára jelentkez´ó betegek szakszer´ú besorolására,
— a betegek felvilágosítására a vizsgálatról, illetve terápiáról, az el´ózetes orvosi felvilágosítás megtörténtének
az ellen´órzésére,
— a beteggel a vizsgálat menetének részletes ismertetésére,
— a vizsgálatok tartama alatt a beteg folyamatos megfigyelésére.
Speciális követelmények
1. In vitro laboratóriumban
— a betegforgalom irányítására az ezzel kapcsolatos
adminisztrációs feladatok ellátására, adatfelvétel, adattárolás elvégzésére,
— a vizsgálathoz szükséges eszközök el´ókészítésére,
ellen´órzésére,
— vérvételre a sterilitás szabályainak betartásával, a
minta vizsgálatra való el´ókészítésére,
— R IA és alternatív assay-k végzésére,
— a vizsgálatok számítógépes kiértékelésére, archiválására,
— a vizsgálatok higiénés és munkavédelmi el´óírásainak betartására,
— a beteg rosszulléte esetén az orvos értesítésére, az
els´ósegélynyújtás megkezdésére,
— orvosi utasításra injekció beadására (im, sc) iv. injekció beadásánál történ´ó segédkezésre,
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— a vizsgálatoknál használt gyógyszerek mellékhatásainak és szöv´ódményeinek felismerésére és azok elhárításának megkezdésére,
— kromatografia végzésére,
— autoradiografia végzésére,
— folyadékscintillációs mér´óberendezés kezelésére,
— laboratóriumi m´úszerek használatára, min´óség ellen´órzésük elvégzésére.
2. Meleglaboratóriumban
— a vizsgálathoz és terápiához szükséges izotópok átvételére, azokat szakszer´ú tárolására, dokumentálására,
— a higiénés és sugárvédelmi el´óírásoknak megfelel´óen az izotóp generátorok kezelésére,
— a sterilitás és a sugárvédelmi el´óírások betartásával
inaktív anyagok izotóppal történ´ó jelölésére,
— az izotóppal jelzett anyag min´óség-ellen´órzésére,
— az izotóppal jelzett anyagok osztására,
— az aktivitásmér´ó kezelésére,
— a szennyezettségmér´ó kezelésére,
— az üreges mér´óhely használatára,
— szennyezés esetén szakszer´ú decontaminálás elvégezésére,
— a vizsgálatok során keletkezett radioaktiv hulladékok kezelésére, tárolásra.
3. In vivo laboratóriumban
— R ectilineáris scanner használatára, min´óség-ellen´órzés elvégzésére,
— egy- és többmér´ófejes berendezések használatára,
min´óség ellen´órzésük elvégzésére,
— gammakamera, planáris és SPECT használatára és
min´óség-ellen´órzésükre,
— a következ´ó in vivo diagnosztikai és terápiás eljárások elvégzésére:
= perfúziós szívizomszcintigráfia,
= pozitív infarktus szcintigrafia,
= first pass szívvizsgálat, perctérfogat, ejekciós
frakció,
= Shunt-vizsgálat,
= radionuklid angiográfia, radionuklid flebografia,
= radionuklid ventrikulográfia EKG kapuzással,
ejekciós frakció, kamrafal, mozgás,
= agyi véráramlás mérése, agyi receptorok vizsgálata,
= statikus agyi szcintigráfia, liquor keringés vizsgálata,
= myeloszcintigráfia,
= radiorenográfia, veseperfúziós vizsgálat,
= statikus veseszcintigráfia, vese clearence vizsgálatok,
= here szcintigráfia,
= hysterosalpingográfia,
= vizelet reflux izotópos mérése,
= csont és ízületi szcintigráfia, csontdenzitometria,
csontvel´ó szcintigrafia,
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= statikus májszcintigráfia, háromfázisú máj vérpool szcintigráfia, májperfúzió vizsgálata,
= lépszcintigráfia,
= epehólyag, epeutak dinamikus vizsgálata,
= nyálmirigyek vizsgálata, nyel´ócs´ó motilitás,
gasztroezophageális reflux, bélvérzések kimutatása, felszívódási zavarok,
= gyulladás kimutatása (Gallium, jelzett fvs., jelzett immunglobulin)
= limfográfia,
= perfúziós és inhalációs tüd´ószcintigráfia,
= pajzsmirigy uptake mérése, pajzsmirigy szcintigráfia,
= egyéb endokrin szervek vizsgálata (mellékpajzsmirigy, mellékvese, hypofízis),
= haematológiai vizsgálatok,
= immunoszintigráfia és egyéb onkológiai vizsgálatok.
4. Radionuclid terápia során
a) ambuláns részlegen:
— a kezelésre jelentkez´ó beteg el´ókészítésére,
— a beteg megfelel´ó felvilágosítására, a felvilágosítás
megtörténtének ellen´órzésére,
— a beteggel a kezelés menetének ismertetésére,
— a sugárhigiénés szabályok beteg által történ´ó betartásának az ellen´órzésére,
— a beteg izotópkezelésre történ´ó el´ókészítésére,
— a terápiához az izotópok el´ókészítésére,
— a beteg kezelés utáni megfigyelésére,
— rosszullét, szöv´ódmény esetén az orvos értesítésére,
az elhárítás megkezdésére;
b) fekv´óbeteg részlegen:
— a fekv´óbeteg ápolásában, gondozásában való közrem´úködésre,
— izotópkezeléshez a beteg el´ókészítésére,
— az izotópkezelés során az orvosnak és szakasszisztensnek történ´ó asszisztálásra,
— a beteg kezelés utáni önálló megfigyelésére,
— rosszullét, szöv´ódmény esetén az orvos értesítésére
a szöv´ódmény elhárításának megkezdésére,
— a sugárhigiénés szabályok betartására, azok ellen´órzésére,
— a kezelés során keletkezett radioaktiv hulladékok
el´óírásoknak megfelel´ó kezelésére, tárolására,
— gyógyszerelésre,
— injekciók beadásánál és infuziók bekötésénél történ´ó el´ókészítésére és segítésére,
— intramusculáris és subcután injekció beadására,
— a váladékok felfogására és vizsgálatokra küldésére,
— eszméletlen beteg ápolásában való közrem´úködésre,
— a higiénés szabályok betartására,
— a betegekkel megfelel´ó módon történ´ó kommunikációra,
— a betegforgalommal összefügg´ó adminisztrációs és
dokumentációs feladatok elvégezésére.
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IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. Szakmai vizsgára jelentkezés feltételei:
a) iskolai végzettség: középiskolai végzettség (érettségi),
b) a szakképesítés központi programjában meghatározott idej´ú elméleti képzés és szakmai gyakorlatok letöltése
a ,,Gyakorlati igazolás’’ szerint, és azok igazolása,
c) a tanulmányi id´ószak eredményes osztályzattal történ´ó lezárása.

GYAKORLATI

IGAZOLÁS

az izotópasszisztens képzéshez
Név: ............................................................................................
Gyakorlat szakterülete,
id´ótartama

Gyakorlat helye

Dátum

Igazoló
aláírása

Gyakorlat szakterülete,
id´ótartama

4603
Gyakorlat helye

Sugárvédelem
(27+0 óra)

Kijelölt gyakorlati
terület

Számítástechnika
(36+0 óra)

Számítástechnikai
tanterem

Dátum

Igazoló
aláírása

Az iskola által meghatározott, illetve a következ´ókben meghatározott
felszereltséggel rendelkez´ó gyakorlati helyek:
* Dózisteljesítménymér´ó, dózismér´ó (ionizációs kamra, szilárdtest,
film), szennyezettségmér´ó, aktivitásmér´ó, szintjelz´ó, önleolvasó dózismér´ó, egycsatornás analizátor, ratemeter, szcintillációs mér´ófej (in vitro és
in vivo alkalmazásra) sokcsatornás analizátor, egy- vagy kétkarú diagnosztikai állvány, folyadékszcintillációs mér´óberendezés, automata mintaváltó, sokdetektoros mér´óhely, ólomtorony, fecskend´ó- és ampullavéd´ó,
ólomtéglasorozat, fantomok, scanner különféle kollimátorokkal, csonts´úr´úségmér´ó készülékek (SPA, DEXA, pDEXA,) gammakamera (különféle kollimátorokkal, adatfeldolgozók, SPECT, NMR, egésztest számláló).
** Izotópgenerátor, Laminar—AIR —FLOW box, kromatográf, kisállat scanner (szervmegoszlás) vegyi fülke, reaktor, ciklotron.
*** Egycsatornás mér´ófej, rectilineáris scanner, csont denzitométer,
planáris gammakamera, SPECT.
**** Üreges mér´óhelyek, mintaváltó radioaktív minták mérésére,
alternatív assay mér´óberendezések, automatizált RIA vagy alternatív
assay mér´óhely, folyadékscintillátor.

I. tanév
Számítástechnika
(54+54 óra)

Számítástechnikai
tanterem

Els´ósegélynyújtás
(27+0 óra)

Iskolai demonstrációs
terem

Ápolástan
(36+36 óra)

Iskolai demonstrációs
terem és kórházi fekv´óbeteg-osztály

Laboratóriumi isme- Iskolai tanlaboratóretek (36+36 óra)
rium és kórházi központi laboratórium
Biofizika
(18+18 óra)

Iskolai szaktanterem
és kijelölt intézmény

Élettan
(36+36 óra)

Iskolai szaktanterem

Atomfizika
(0+27 óra)

Szaktanterem és kijelölt intézmény

Kommunikáció
(18+18 óra)

Szaktanterem

Ápolás
(160 óra)

Fekv´óbeteg-osztály
(nyári szakmai gyakorlat)

II. tanév
Méréstechnika,
m´úszerismeret*
(54+54 óra)

Kijelölt gyakorlati
terület

R adiofarmakológia**
(36+36 óra)

Kijelölt gyakorlati
terület

In vivo izotóp diagKijelölt gyakorlati
nosztika és terápia***
terület
(72+144 óra)
In vitro izotóp diagKijelölt gyakorlati
nosztika****
terület
(36+54 óra)

2. A szakmai vizsgán számon kérhet´ó feladatok
Azonosak ,,A szakképesítés szakmai követelményei’’
III. pontjában meghatározottakkal.
3. A szakmai vizsga részei
A) Szakmai elmélet (írásbeli és szóbeli vizsga)
B) Szakmai gyakorlat
A szakmai vizsga részeinek sorrendje: írásbeli vizsga,
gyakorlati vizsga, szóbeli vizsga:
Szakmai elmélet tantárgyai:
— Klinikai ismeretek.
— B´óvített sugárvédelemi ismeretek.
— Méréstechnika, m´úszerismeret.
— Biofizika.
— Atomfizika.
— R adiofarmakológia.
— In vivo izotóp diagnosztika és terápia.
— In vitro izotóp diagnosztika.
— Matematika, számítástechnika, biometria.
A szakmai elmélet tantárgyainak témakörei:
Klinikai ismeretek:
1. Mozgásszervi megbetegedések
— Akut és krónikus ízületi megbetegedések
— Degeneratív csontelváltozások
— Gyulladásos csontmegbetegedések
— Csontdaganatok, metastasisok
— A gerinc degeneratív elváltozásai
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— Discus hernia, spondylolisthesis, postoperatív elváltozások
— Gerincmegbetegedések, daganatok
— Csont-ízületrendszer traumás elváltozásai
— A vascularis necrosis
2. Szív és érrendszer betegségei
— Fejl´ódési rendellenességek
— Ischaemiás szívbetegség
— Szívbillenty´ú hibák
— Keringési elégtelenség
— Az érrendszer betegségei
— Aorta aneurysma dissectio
— Arteriosclerosis
— Hypertonia
— Thrombosis, embolia
— A vérképz´órendszer betegségei
— Anaemiák
— Leukémia
— Véralvadási zavarok
3. Légz´órendszer betegségei
— Garat-gége megbetegedések
— Fels´ó légúti gyulladások
— A tüd´ó gyulladásos betegségei
— Tüd´ó tuberculosis
— Tüd´óembolia
— Jó- és rosszindulatú daganatok
— Diffúz tüd´ó megbetegedések
— A pleura megbetegedései
4. Az emészt´órendszer betegségei
— A nyel´ócs´ó betegségei
— A gyomor betegségei
— Gastritis
— Fekélybetegség
— A gyomor daganatai
— Emészt´ótraktus jó- és rosszindulatú daganatai
— Colitis ulcerosa
— Hasmenés, székrekedés
— A máj és az epeutak betegségei
— Májzsugorodás
— Epek´óbetegség
— Májgyulladás (sárgaság)
— Hasnyálmirigy betegségei
— Gyulladások
— Daganatok
5. Akut hasi kórképek
6. Vese és húgyutak betegségei
— Vesek´óbetegség
— Gyulladásos vesebetegségek
— Fejl´ódési rendellenességek
— Veseelégtelenség
— Hólyaggyulladás
— Vesedaganatok
— Gyermekkori urológaiai betegségek
— Prostata megbetegedése

7.
—
—
—
—
—
—

Neuroendocrin betegségek
Pajzsmirigy betegségek
Endocrin ophtalmopathia
Mellékvese betegségek
Mellékpajzsmirigy megbetegedések
Az agyalapi mirigy kóros m´úködése
Diabetes

8.
—
—
—
—
—

Eml´óbetegségek
Az eml´ó rosszindulatú daganatai
Az eml´ó jóindulatú daganatai
Fibrocystás eml´óbetegség
Galactorrhea
Eml´ófájdalom
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9. Gyermekkori betegségek izotópdiagnosztikai vonatkozásai
— Fejl´ódési rendellenességek
— Gyermekkori fert´óz´ó betegségek
— A növekedés és zavarai
— A pubertás és zavarai
— Gyermekkori daganatok
— Gyermekneurológia
— Gyermeksebészeti kórképek
— Gyermekkori csont- és ízületi betegségek
10. Terhesség
— Normális terhesség lefolyása
— Pathológiás terhesség
— Hormonális változások a terhesség alatt
11. N´ógyógyászati betegségek
— Ovarialis daganatok
— Méhdaganatok
— Egyéb megbetegedések
12. Szemészeti kórképek
— Látásromlás
— Katarakta
— Glaucoma
— A szemideg betegségei
— A szem gyulladásai
— A szem és a szemüreg daganatai
— A könnyelválasztás betegségei
— A szem éreredet´ú betegségei
13. Fül-orr-gégészeti megbetegedések
— Középfülgyulladás
— Bels´ófül megbetegedések
— Orr-melléküreg gyulladás
— Daganatos elváltozások
— Tonsillitis
— Nyálmirigyek betegségei
— Traumás elváltozások
14. Központi idegrendszer betegségei
— Térsz´úkít´ó folyamatok
— Agyi vascularis megbetegedések
— Koponyatrauma, commotio, contusio, subduralis
haematoma, epiduralis haematoma
— Fehérállomány elváltozások
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— Epilepszia
— Gyulladásos megbetegedések
— Fejl´ódési rendellenességek
B´óvített sugárvédelmi ismeretek:
1. Sugárfizikai és méréstechnikai alapismeretek
Az
—
—
—

atom felépítése
Atom szerkezete.
Ionizáció. Gerjesztés.
Karakterisztikus és fékezési sugárzás.

Az atommag felépítése
— Mager´ók. Az atommag stabilitása. Maghasadás. Izotópok.
— R adioaktív izotópok el´óállítása.
Az atommag bomlásának módjai
— R adioaktív bomlástörvény. Az aktivitás egységei.
Felezési id´ó.
— Alfa-bomlás, alfa-sugárzás. Béta-bomlás, béta-sugárzás.
— Héjelektron-(K)befogás. Izomér átalakulás.
— A radioaktív izotópok bomlási sémái.
— Fontosabb radioaktív izotópok jellemz´ó adatai.
Ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatásai
— Töltött részek és a közeg kölcsönhatásai.
— Gamma-sugárzás és az anyag kölcsönhatása (fotoeffektus, Compton-effektus és párképzés).
— Gamma-sugárzás abszorpciója.
— R öntgensugárzás abszorpciója.
A sugárzás fogalma és mértékegységei
— Besugárzási dózis. Karma. Elnyelt dózis. R elatív
biológiai hatékonyság.
— Dózisegyenérték. Effektív dózisegyenérték. Lekötött dózisegyenérték. Népességre vonatkozó dózisfogalmak.
A sugárzások mérése
— Detektorok: GM cs´ó, ionizációs kamra, szcintillációs számlálók, félvezetó detektorok.
— A dózisteljesítmény fogalma és mérése. Dózisszintjelz´ók. Dózismér´ók.
2. Sugárvédelmi ismeretek
Sugárzás forrásai
— A sugárzás természetes és mesterséges forrásai.
— Küls´ó és bels´ó sugárterhelések.
Sugárzás legfontosabb biológiai hatásai
— A sugárzás szomatikus hatásai.
— Sugárzás genetikai hatása.
— Sztochasztikus és determinisztikus hatások.
Sugárvédelmi szabályozás alapjai
— A sugárvédelem célja és feladatai.
— A sugárvédelem alapelvei.
— A dóziskorlátozás rendszere.
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Dolgozókra és a népesség tagjaira vonatkozó határértékek
— Els´ódleges, másodlagos és származtatott dózis határértékek.
— Vonatkoztatási szintek.
Munkahelyi sugárvédelem
— Személyi dozimetria. Ionizációs kamrás, film- és szilárdtest személyi dózismér´ók. Dózisszintek mérése. Kalibrálás.
— Küls´ó és bels´ó sugárterhelés mérése.
— Laboratóriumi kibocsátások ellen´órzése.
M´úszaki, egészségügyi sugárvédelem
— Általános alapelvek.
— Küls´ó sugárzások elleni védelem.
— Bels´ó sugárterhelések elleni védekezés.
— Sugárveszélyes munkahelyek osztályozása nyitott és
zárt sugárforrások esetén.
— R adioaktív hulladékok kezelése, ideiglenes és végleges elhelyezésük.
— Egyszer´ú sugárvédelmi számítások.
A bels´ó sugárterhelés meghatározása
— A ,,vonatkoztatási ember’’ fogalmának alkalmazása
bels´ó sugárterhelés számításainál.
— Abszorpciós hányad fogalma.
— Az effektív dózisegyenérték számításának elve a bels´ó sugárterhelésnél.
In vivo terápiás eljárások sugárvédelme
— A betegek és a dolgozók védelme in vivo eljárások
során.
— M´úszerek min´óségi ellen´órzésének szerepe a sugárvédelemben.
Az in vitro izotóplaboratóriumokban dolgozók sugárvédelme
A sugárvédelem szervezete Magyarországon
— Az atomtörvény és végrehajtási rendeletei.
— MSZ szabványok.
— A sugárvédelem fontosabb hazai hatóságai.
— Hatósági el´óírások a sugárvédelemben.
— Engedélyezési eljárás.
— Sugárvédelmi Szolgálat feladatai.
— Sugárvédelmi megbízott, nyilvántartási kötelezettségek.
— Nemzetközi sugárvédelmi szervezetek.
Méréstechnika,

m´úszerismeret:

1. Méréstechnikai alapismeretek
A radioaktivitás mérésének alapfogalmai: relatív mérések, a beütésszám fogalma
A radioaktivitás mérésének statisztikája, a háttérsugárzás mérésének hatása a mérési statisztikára
Minimálisan detektálható izotóp mennyiségének fogalma, jósági tényez´ó
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Radioaktív minták mérése: béta-sugárzás, lágybéta-sugárzás, gamma-sugárzás mérése
A mérési eredményeket befolyásoló tényez´ók: elnyel´ódés, önelnyel´ódés, holtid´ó, geometriák, sugárszóródás
Speciális mérési feladatok: nagytérfogatú és inhomogén
minták mérése
Készülékbeállítás energia szelektív mérésekhez
In vivo méréseket befolyásoló tényez´ók, fantomok szerepe az in vivo mérésekben
Árnyékolás, kollimálás szerepe
Képalkotás gamma-sugarakkal, gammakamerás méréstechnika: analóg és digitális kép
Statikus és dinamikus kép
ROI
Felvételi technikák: id´ó, impulzus és információ s´úr´úség el´óválasztás,. list, frame üzemmódok, kapuzott felvételek, a parametrikus kép fogalma, id´ó aktivitás görbék
fogalma
Az adatfeldolgozó rendszer szerepe kezelése
Planáris leképzés, térbeli leképzés SPECT
Speciális vizsgáló módszerek: pozitronkamerák, PET,
UH és NMR leképzési technikák
Min´óségellen´órzés (QC)
— mér´ókészülékek megbízható m´úködésének ellen´órzése
— gammakamerák ellen´órzése
— munkanaplók vezetése, min´óségellen´órz´ó kártyák
— a m´úszeres min´óségi kontroll elve
— a min´óség-ellen´órzés szabályai
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Biofizika:
1. Orvosi elektronika
Bevezetés
— az anyag szerkezete
— az atom szerkezete
— az atomi energia nívó
— ionizáció, gerjesztés
Alapfogalmak, alaptörvények
— töltéshordozók
— Coulomb-törvény
— elektromos potenciál
— Ohm-törvény
— elektromos munka és teljesítmény
Elektronikus épít´óelemek és alapáramkörök
— félvezet´ók
— félvezet´ó dióda
— tranzisztor
— integrált áramkör
— R C-körök, ratemeter
— megjelenít´ók, regisztrálók
Érintésvédelem
A jelfeldolgozás alapjai
— folyamatos jelek feldolgozása
— impulzusjelek feldolgozása
— diszkriminátorok
— impulzusszámlálók az izotópdiagnosztikában
— a diagnosztikai képalkotó eljárások alapjai
2. Transzportfolyamatok biológiai rendszerekben

2. M´úszerismeret, orvosi nukleáris célm´úszerek
Elektronikus jelfeldolgozás: detektorok, árnyékolás, kollimálás fogalma. Tápegységek, er´ósít´ók, diszkriminátorok,
jelent´óségük a különböz´ó mérési feladatoknál. Analóg és
digitális jelfeldolgozás. Számlálókészülékek, sugárzási átlagmér´ók (felhasználási területeik). Perifériás egységek: hálózati stabilizátor, írószerkezetek, nyomtatók, képi megjelenít´ók,
fotofeltétek adatfeldolgozók, oszcilloszkóp stb.
A m´úszerek telepítésével, bekapcsolásával, üzembe helyezésével kapcsolatos teend´ók
Komplett nukleáris mér´óberendezések: GM csöves
számláló, szcintillációs számláló, egy- és kétcsatornás
energia szelektív számláló, használatuk és felhasználási
területeik, sokcsatornás analizátor
In vitro mérések m´úszerei: üreges mér´óhely, automatikus mintaváltók, többcsatornás detektorok, folyadékszcintillációs mér´óhely, kromatogram kiértékel´ók
In vivo mérések orvosi célkészülékei: egydetektoros mér´óhely ,,uptake’’ méréséhez, egésztest-számlálás
Gammakamerák, SPECT, oszteodozimetria mér´ókészülékei, adatfeldolgozók
Számoló- és számítógépek
A sugárvédelem és dozimetria célm´úszerei: szennyezettségmér´ók, dózis- és dózisteljesítmény mér´ók, aktivitásmér´ók

Folyadékok és gázok áramlása (vérkeringés, légzés)
— alapfogalmak
— Hagen—Poiseuille-törvény
— az áramlást befolyásoló tényez´ók, viszkozitás
— az érfalak rugalmasságának szerepe
— stacionáris és pulzáló áramlás
Ionok, molekulák transzportja
— diffuziós folyamatok
— Fick I.-törvénye
— sejtmembránok szerkezete
— aktív és passzív transzport sejtmembránon keresztül
3. Sugárzások és az él´ó szervezet
A teljes elektromágneses spektrum
— fénysugárzás (látható tartomány) és biológiai hatása
— ultraibolya fény és biológiai hatása
— röntgensugárzás és biológiai hatása
— gamma-sugárzás és biológiai hatása
— a sugárelnyel´ódés törvénye és alkalmazása
Sugárzások alkalmazása az orvosi diagnosztikában és
terápiában
— röntgensugárzás (a CT módszer elvi alapjai)
— radioaktív izotópok mint nyomjelz´ók
— az optimális izotóp megválasztása
— a terápiás alkalmazások biológiai vonatkozásai
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Atomfizika:
1. Az atom felépítése
— Atomok szerkezete, ionizáció, gerjesztés gázokban
— Szilárdtestek szerkezete, töltéskeltés, gerjesztés szilárdtestekben
2. Az atommag felépítése
— Atommagok szerkezete, mager´ók
— Kötési energia, atommagok stabilitása
— Izotópok
— Atomreaktor, izotópok el´óállítása
3. Az atommag bomlásának módjai
— R adioaktivitás, radioaktív izotópok
— Bomlástörvény, felezési id´ó, aktivitás és egysége
— Alfa-bomlás, alfa-sugárzás
— Béta-bomlás, béta-sugárzás
— Héjelektron-(K)befogás
— Gamma-sugárzás
— Izomer átalakulás, izotóp generátorok
— R adioaktív izotópok bomlási sémái, fontosabb radioaktív izotópok jellemz´ó adatai.
4. Ionizáló sugárzás és az anyag kölcsönhatásai
— Töltéssel bíró részecskék és a közeg kölcsönhatásai
— Lineáris ions´úr´úség, LET
— Ionizáció, gerjesztés, Cserenkov-sugárzás
— Gamma-sugárzás és a közeg kölcsönhatásai (fotoelektromos hatás, Compton-szóródás, párképz´ódés)
— Gamma-sugárzás elnyel´ódése, abszorpciós törvény
5. Magsugárzások mérése
— A sugárzások és a detektor anyagának kölcsönhatásai
— Gázionizációs detektorok (ionizációs kamra, GM cs´ó)
— Félvezet´ó detektor
— Szcintillációs detektor
— Cserenkov-számlálás
— Fotokémiai hatáson alapuló detektálás, autoradiográfia
Radiofarmakológia:
1. Az orvosi izotóp alkalmazás rövid története
2. Radiokémiai alapismeretek
3. Az orvostudomány területén alkalmazott legfontosabb radioaktív izotópok el´óállítási módjai
— R eaktorban el´óállított legfontosabb radioizotópok
(dúsított célanyag, neutronfluxus)
Jód-131, Jód-125, Króm-51, Vas-59, Szelén-75
— Ciklotronban el´óállítható közepes felezés´ú idej´ú radionuklidok
Gallium-67, Jód-123, Indium-111, Thallium-201
— Ciklotronban el´óállítható ultrarövid felezési idej´ú
radionuklidok
Szén-11, Nitrogén-13, Oxigén-15, Fluor-18
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— Izotópgenerátorok
99Mo- 99mTc generátor (folyadékoszlopos,
szilárd oszlopú)
A 99m-Tc pertechnetát eluátum min´óségi követelményei
4. A radioaktív gyógyszerek el´óállítása a felhasználás
helyén
— A radioaktív gyógyszerekr´ól általában
— A radioaktív gyógyszerek preparálásának általános
szabályai
— A radioaktív gyógyszerek el´óállítása során alkalmazott technikák
= nyitott el´óállítás
= zárt el´óállítás
= radioaktív gyógyszerek diszpenzálása
5. A radioaktív gyógyszerek min´óség-ellen´órzése
— Fizikokémiai tesztek
= R adiokémiai tisztaság meghatározására alkalmas módszerek
= Precipitáció
= Kromatográfia
= Oldószer extrakció
— Biológiai vizsgálatok
= Sterilitás
= Pyrogén szennyezettség
= Toxikológiai vizsgálatok
= Szervmegoszlás vizsgálata
6. Az izotópdiagnosztikában és -terápiában alkalmazott
legfontosabb radioaktív gyógyszerek
— A központi idegrendszer vizsgálatára alkalmas radiofarmakonok
= Agyszövetbe nem diffundáló radiofarmakonok
= Agyszövetben diffúzióval halmozódó radiofarmakonok
= R eceptorhoz köt´ód´ó radiofarmakonok
— A szív vizsgálatára alkalmas radiofarmakonok
= A perfúzió mérése
= A pumpafunkció mérése
= Az anyagcsere vizsgálata (glukóz, zsírsavak)
= Myocardiális infarctus direkt kimutatása
— A vese és a vizeletelvezet´ó rendszer vizsgálatára
alkalmas radiofarmakonok
= Dinamikus vesevizsgálatra alkalmas radiofarmakonok
= Statikus veseszcintigráfiára alkalmas radiofarmakonok
— A csont-ízületi rendszer és a csontvel´ó vizsgálatára
alkalmas radiofarmakonok
= A csontrendszer vizsgálata foszfátvegyületekkel
= A csontvel´ó vizsgálata kolloidokkal, ellenanyagokkal
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— A tüd´ó vizsgálatára alkalmas radiofarmakonok
= Perfúziós tüd´ószcintigráfia
= Ventillációs tüd´ószcintigráfia (nemesgázok,
aeroszolok)
— Haematologiai vizsgálatokra alkalmas radiofarmakonok
— Az emészt´órendszer vizsgálatára alkalmas radiofarmakonok
= Képalkotással nem járó vizsgálatok radiofarmakonjai (felszívódás)
= Motilitási vizsgálatok
= A máj és eperendszer ábrázolására szolgáló radiofarmakonok
— Az endokrin mirigyek vizsgálatára alkalmas radiofarmakonok
= Pajzsmirigy
= Mellékpajzsmirigy
= Mellékvesekéreg és vel´ó
— Tumoros megbetegedések vizsgálatára alkalmas radiofarmakonok
= Nem specifikusan dúsuló radiogyógyszerek
= Specifikusan dúsuló radiogyógyszerek (ellenanyagok)
— Pozitron-sugárzó izotópokkal jelzett radiofarmakonok
— Terápiás célra alkalmazható radioaktív gyógyszerek
= Jód-131, Jód-131 MIBG, Foszfor-32, Stroncium-89, Szamárium-153-EDTMP, Rhenium186, Yttrium-90
7. Bejelentés radiofarmakon min´óségi hibáiról, nem
várt mellékhatásáról
In vivo izotópdiagnosztika és -terápia:
Általános:
1. Betegek fogadása
— A beutaló és a kísér´ódokumentumok átvétele
— A beteg személyi adatainak felvétele
— Felvilágosítás a végzend´ó vizsgálat lényegér´ól és az
esetleges várható szöv´ódményr´ól
— A szükséges beleegyez´ó nyilatkozat kitöltetése
— A beteg el´ókészítése a vizsgálathoz
— Az izotóp beadása, a vizsgálat végrehajtása
— A szöv´ódmények elhárításához szükséges els´ósegély
megkezdése és az orvos azonnali értesítése
2. Meleglaboratóriumi feladatok
— Izotópok átvétele
— Izotópok tárolása
— Izotópgenerátorok fejése
— Inaktív anyagok izotóppal történ´ó jelölése
— A vér sejtes alkotóelemeinek szeparálása és jelölése
— A jelzett vegyületek osztása, dozirozása, el´ókészítése a beadáshoz
— A jelölés min´óség-ellen´órzése (kromatográfia, jelölési hatásfok)
— Az aktivitásmér´ó kezelése, min´óség-ellen´órzése.
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3. In vivo laboratóriumi feladatok
— Egycsatornás mér´ófej használata és min´óség-ellen´órzése
— R ectilinearis scanner használata és min´óség-ellen´órzése
— Gammakamera (analóg és digitalis) használata és
min´óség-ellen´órzése
= planaris felvételek
= SPECT felvételek
= egésztest felvételek
= statikus és dinamikus vizsgálatok végzése
= terheléssel (farmakológiai, fizikális) összekapcsolt vizsgálatok végzése
— Csontdenzitométer (egy- és kétfotonos) használata
és min´óség-ellen´órzése
— Adatfeldolgozó és hozzákapcsolt periferiák használata
= vizsgálatok rögzítése, feldolgozása (hard copy is)
el´ókészítése az orvosi leletezéshez
= a kész leletek megírása szövegszerkeszt´óvel
= a vizsgálat archiválása
4. Sugárvédelmi feladatok
— Sugárhigiénés tisztaság ellen´órzése, szennyezettségmér´ó kezelése
— Decontaminálás
— R adioaktív hulladékok kezelése és tárolása
5. Adminisztrációs és diszpécseri feladatok
— Betegel´ójegyzés
— A vizsgálatok id´óbeli és gazdaságosság szerinti optimális beosztása (osztályos munkarend)
— Izotóprendeléssel kapcsolatos adminisztráció elvégzése
— Izotópnyilvántartó könyv vezetése
— Az elvégzett vizsgálatok elszámolása a társadalombiztosítás felé, számla kiállítása magánbetegeknek
Részletes:
1. Bevezetés a klinikai izotópdiagnosztikába
— Az izotópdiagnosztika mint alkalmazott molekulárbiológia és élettan
— Az izotópdiagnosztika kapcsolata más diagnosztikai
szakmákkal
— Az izotópdiagnosztikai laboratórium munkaszervezése
2. Bels´ó elválasztású mirigyek diagnosztikája
— Pajzsmirigy
= Jódanyagcsere, a m´úködés szabályozása
= A pajzsmirigy m´úködés in vivo vizsgálata
– R adiojód tárolási próba
– Technécium felvétel
– Pajzsmirigy szcintigráfia
— Mellékpajzsmirigy
= Thallium—Tc-pertechnetát subtractios szcintigráfia
= Tc-99m MIBI mellékpajzsmirigy szcintigráfia
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— Mellékvese
= Mellékvesekéreg
= Mellékvesevel´ó
= Neuroblastoma és egyéb apudomák
3. Központi idegrendszer
— Az agyi keringés vizsgálata
= R adionuklid angiográfia
= Az agyi keringés vizsgálata Tc-99m HMPAO-val
= Az agyi véráramlás mérése egyéb nyomjelz´ókkel
= Az agyi vértartalom mérése
— Agyszcintigráfia
— R eceptorok kimutatása az agyban gamma-sugárzókkal
— Pozitron-sugárzók az agy betegségeiben
— Liquor keringés
= Hydrocephalus
= Liquorcsorgás
= Myeloszcintigráfia
4. Szív és keringés
— A szív pumpa funkciójának izotóp vizsgálata
= First pass vagyis els´ó keringési kör módszer
– Perctérfogat
– Izotóp ventriculográfia first pass eljárással
– Intracardialis shunt
= EKG-val kapuzott equilibriumban végzett radionuklid ventriculográfia (MUGA)
— A szívizom perfúzió vizsgálata
= A terhelés módja
= Thallium-201 perfúziós szívizom szcintigráfia
= Tc-99m MIBI perfúziós szívizom szcintigráfia
= Tc-99m Teboroxime perfúziós szcintigráfia
= Tc-99m Tetrofosmin perfúziós szcintigráfia
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— Gyomor-bélrendszeri vérzés kimutatása
— Meckel diverticulum
— Felszívódási zavarok
= Exsudativ gastro-enteropathia
= Epesavak felszívódása
= Z sírfelszívódás
= Egyéb felszivódási vizsgálatok
— A máj
= Szcintigráfia kolloiddal
= A máj háromfázisú vérpool szcintigráfiája
= A máj térsz´úkít´ó képleteinek szcintigráfiás jellemz´ói
= Májkeringés
= A transzplantált máj vizsgálata
— Epeutak és epehólyag
= Akut és krónikus epehólyaggyulladás
= Az epeelfolyás akadályozottsága
= Epés reflux a gyomorba és a nyel´ócs´óbe
— Vizeleti és nemi szervek
= Clearence
– Glomerularis filtráció mérése (GFR )
– Effektív vese vérátáramlás (ER PF)
= R adiorenográfia
– R enovascularis hypertonia
= A transzplantált vese vizsgálata
= Statikus veseszintigráfia feln´ótt és gyermekkorban
= Vesicouretralis reflux, ureter dinamika
= Hereszcintigráfia
= Hiszterosalpingográfia
= Vízterek
= Kicserélhet´ó kálium-, nátrium-, magnéziumtartalom

— Nyálmirigyek

7. Csontok és ízületek
— A csontszcintigráfiáról általában
= Háromfázisú csontszcintigráfia
= Egésztest és SPECT vizsgálat
— A csontszcintigráfia javallatai
= Els´ódleges csont-, porc- és csontvel´ódaganatok
= Csontáttétek keresése
= Trauma
= Metabolikus csontbetegségek
= Gyulladás
— Extraossealis halmozás
— Osteodenzitometria
= Egyfotonos abszorpciometria
= Kétfotonos abszorpciometria
— Ízületi szcintigráfia
= R heumatoid arthritis
= Sacroileitis
= Ízületi protézis kilazulása

— Motilitási vizsgálatok
= Nyel´ócs´ó motilitás
= A gyomor ürülése

8. A vér és a nyirokrendszer
— Csontvel´ószcintigráfia
— Lépszcintigráfia

— Szívizom szcintigráfia a necrosis igazolására
= Tc-99m pirofoszfát szcintigráfia
= Szcintigráfia myosin elleni antitesttel
—
—
—
—

Szívizom anyagcsere vizsgálata jelzett zsírsavakkal
Szívizom beidegzés és ingerületátvitel vizsgálata
Pozitronsugárzó izotópok kardiológiai alkalmazása
A végtag keringés vizsgálata

5. A tüd´ó
— A tüd´ó keringésének vizsgálata
= Perfúziós szcintigráfia
— A légzés izotópvizsgálata
= Vizsgálat gázokkal, vizsgálat aerosolokkal
— Kombinált inhalációs-perfúziós tüd´ószcintigráfia
6. Emészt´órendszer és máj
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— Izotóp lymphográfia
= A nyirokkeringés dinamikus vizsgálata
— Vértérfogat meghatározás
— B12-vitamin forgalom
— Vasforgalom
— Vörösvérsejt és thrombocyta élettartam mérése
— A thrombosis izotópdiagnosztikája
= R adionuklid phlebográfia
9. Gyulladás
—
—
—
—

Gallium szcintigráfia a gyulladásban
Jelzett leukocyták
Jelzett immunglobulinok
Jelzett ellenanyagok

10. Daganatok
— Immunoszcintigráfia
— Nem specifikus tumorszcintigráfia
= Gallium tumorszcintigráfia
= Tc-99m MIBI tumorszcintigráfia
= Egyéb nem specifikus tumorszcintigráfiák
— R eceptor szcintigráfia gamma-sugárzókkal
= Octreotide szcintigráfia
— Pozitronsugárzók onkológiai felhasználása
Izotópterápia:
Terápiás célra alkalmas radioizotópok
— alfa-sugárzók, béta-sugárzók
A terápiához szükséges aktivitások kiszámolása
Az izotopterápia szöv´ódményei
Ambuláns és fekv´óbeteg terápia
Jóindulatú pajzsmirigybetegségek radiojód kezelése
— hyperthyreosis
— normofunkcios struma
Pajzsmirigyrák radiojód kezelése
— maradék pajzsmirigyszövet ablációja
— áttétek kezelése
— ellen´órz´ó vizsgálatok egésztest szcintigráfiával
Csontmetastázisok izotópkezelése
— stroncium-89 terápia
— samarium-153-EDTMP terápia
— rhenium-186 HEDP terápia
Ízületi terápia
— kisízületek kezelése
— nagyízületek kezelése
Foszfor-32 terápia
Jód-131 MIBEG terápia
Radioimmun terápia
Üregi terápia
Endolymphaticus terápia
Intraarteriális izotópterápia.
— májdaganatok 131-jód Lipiodol kezelése
Intratumorális izotópterápia
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In vitro izotópdiagnosztika:
Az immunoassayról általában
Az immunoassay elve
Kompetitív immunoassay
Immunometrikus assay
Az immunoassay alkotórészei
Antigén
Ellenanyag
Antigén vagy ellenanyag radioaktív és nem radioaktív
jelzése
Az immunoassay kivitelezésének lépései
Szeparálási eljárások
A minta koncentrációjának kiszámítása
Az immunoassay megbízhatóságának vizsgálata
A klinikai diagnosztikában leggyakrabban használt immunoassay-k
Pajzsmirigybetegségek in vitro diagnosztikája
N´ógyógyászati hormonok
Gyógyszerszint mérés
Vírusok
Tumormarkerek
In vitro izotópdiagnosztika a kutatásban
Matematika, számítástechnika, biometria:
Elemi matematikai függvények
Statisztikai alapfogalmak
Differenciál és integrál számítás elemei
Differenciál egyenlet fogalma
Számítástechnikai alapfogalmak
Növekv´ó és csökken´ó exponenciális függvények
Normálás és függvény transzformáció fogalma
Hibaszámítás: eloszlási függvény fogalma átlag és szórás, medián statisztikus és szisztémás hiba fogalama, statisztikai próbák, korelláció számítás
Százalékszámítás, hármasszabály valamint keverékszámítás
Alapvet´ó számítástechnikai feladatok elvégzése (formattálás, archiválás, dezarchiválás)
Grafikus ábrázolás: lineáris, szemilogaritmikus, log-log,
és egyéb speciális (logit-log) koordináta rendszerekbe
Interpoláslás, extrapolálás
Felhasználói programok futtatása
A) .1. Írásbeli vizsga tantárgyai:
— Biofizika.
— Atomfizika.
— R adiofarmakológia.
— In vivo izotópdiagnosztika.
— In vitro izotópdiagnosztika.
— Izotópterápia.
— Matematika, számítástechnika.
A vizsgázó a felsorolt tantárgyak el´óz´óekben meghatározott témaköreib´ól összeállított komplex tételeket old meg,
melyet az Egészségügyi Minisztérium központilag ad ki.
A tételek egy írásbeli vizsgán használhatók fel.
A vizsga ideje 180 perc.
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A) .2. Szóbeli vizsga tantárgyai:
— Klinikai ismeretek
— B´óvített sugárvédelmi ismeretek
— Méréstechnika, m´úszerismeret
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a felsorolt tantárgyak témaköreib´ól összeállított tételek alapján felel. A szóbeli vizsga
tételeit tantárgyanként az Egészségügyi Minisztérium központilag határozza meg és adja ki.
B) Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga olyan intézményekben szervezhet´ó,
melyekben a képzési id´ó alatt is folyamatosan biztosított
volt a tanulók gyakorlata, és az intézmény rendelkezik a
nukleáris medicina területén a gyakorlati vizsgához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
A vizsgázó a szakmai gyakorlati vizsgán a vizsgabizottság jelenlétében — a szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményének III. B.1—4. pontjában meghatározott
két gyakorlati feladatot old meg, melyb´ól egyik a 2. pontban meghatározott feladatok valamelyike.
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eltérni a központi programban el´óírt tantárgyaktól, elméleti tantárgyi vizsgáktól, valamint a kötelez´óen el´óírt gyakorlatoktól.
2. Az izotópasszisztens képzésben csak 18 éven felüli
személy vehet részt. A képzés során be kell tartani a 7/1988.
(VII. 20.) SZEM rendeletben foglaltakat.
3. Az izotópasszisztens szakképesítés központi programjának megjelenésével egyidej´úleg érvényét veszti az
Egészségügyi Minisztérium által kiadott izotóplaboratóriumi asszisztens szakra 1972-ben és 1982-ben kiadott tanterv, valamint az 1987-ben kiadott kísérleti tanterv.
4. Az egészségügyi miniszter a szakképzésr´ól szóló, módosított 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szakképzés intézményein túl a szakmai vizsga megszervezésére feljogosítja az Egészségügyi
Szakképz´ó és Továbbképz´ó Intézetet.

4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A szakmai vizsgán a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjér´ól szóló, módosított 10/1993.
(XII. 30.) MüM rendeletben foglaltakon túl felmentés nem
adható.
5. A vizsgázó teljesítményének értékelése
A) Szakmai elmélet
A vizsgázó szakmai elmélet osztályzatát a szóbeli és írásbeli vizsga érdemjegyének átlaga adja, …,5 érték esetén az
osztályzatot a szóbeli vizsga eredménye felé kell kerekíteni.
A szóbeli vizsga érdemjegyét a szóbeli vizsga tantárgyainak érdemjegyei alapján átlaggal kell megállapítani.
B) Szakmai gyakorlat
A vizsgázó gyakorlati munkáját a két gyakorlati terület
mindegyikén külön érdemjeggyel kell értékelni, és végs´ó
osztályzatát a részjegyek átlaga alapján kell megállapítani.
Ha a részjegyek valamelyike elégtelen, a vizsgázó végs´ó
gyakorlati osztályzata is elégtelen. Javítóvizsgán az egész
gyakorlati vizsgát meg kell ismételni.
A gyakorlati vizsga értékelési szempontjai:
— a kijelölt feladatok elvégzése, dokumentálása, az
eredmény értékelése,
— az el´óírt sugárvédelmi és munkavédelmi higiénés
szabályok betartása,
— a tevékenység elméleti alapjainak alkalmazása.

V. Egyéb tudnivalók
1. Az iskolarendszer´ú képzésben a Egészségügyi Minisztérium által kiadott központi oktatási program használata
kötelez´ó. Az iskolarendszeren kívüli képzésben nem lehet

Az egészségügyi miniszter
36/1999. (VIII. 13.) EüM
rendelete
az egészségügyi fels´ófokú szakirányú szakképzésr´ól és
továbbképzésr´ól szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet
módosításáról
Az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a
(2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következ´óket rendelem el:
1. §
Az egészségügyi fels´ófokú szakirányú szakképzésr´ól és
továbbképzésr´ól szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R .) 3. §-a a következ´ó (4)—(7) bekezdésekkel egészül ki:
,,(4) A (3) bekezdés b) pontja szerint akkreditáció a
fels´óoktatási intézményhez benyújtott pályázat alapján
történik.
(5) A szakképzési akkreditáció feltételeit a melléklet
tartalmazza.
(6) Az akkreditáció 2 évre szól, az ez id´ó alatt a személyi
és a tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról a képz´óhelynek a fels´óoktatási intézményt 15 napon belül értesítenie kell. Az akkreditáció további fenntartásáról vagy
megszüntetésér´ól a fels´óoktatási intézmény 30 napon belül dönt.
(7) Az akkreditációval kapcsolatos döntés elleni észrevétellel az ESZTT elnökéhez lehet fordulni, aki az ESZTT
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2. §
(1) Az R. 5. §-a a következ´ó (1) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a jelenlegi (1)—(3) bekezdések számozása
(2)—(4) bekezdésre módosul:
,,(1) A szakképzés törzsképzési és szakgyakorlati id´ób´ól
áll. A törzsképzési id´ót a fels´óoktatási intézménnyel határozott id´óre létesített közalkalmazotti jogviszonyban, a
szakgyakorlati id´ót akkreditált képz´óhelyen, teljes munkaidej´ú munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szakmai felügyelet alatt végzett tevékenységgel kell eltölteni.’’
(2) Az R. 5. §-a a következ´ó (5)—(9) bekezdésekkel
egészül ki:
,,(5) A szakgyakorlati id´ó a tíz éven aluli gyermek ápolása, gondozása miatt munkavégzési kötelezettséggel nem
járó id´ószak, a sorkatonai vagy polgári szolgálat id´ótartamára megszakad.
(6) A sorkatonai vagy polgári szolgálat szakgyakorlati
id´ónek min´ósül, ha azt a jelölt a választott szakképesítésnek megfelel´ó, akkreditált képz´óhelyen töltötte.
(7) A szakgyakorlati id´óbe legfeljebb három hónap keres´óképtelen állományban töltött id´ó számítható be.
(8) Ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges
szakgyakorlati id´óbe beszámítás nem lehetséges.
(9) Külföldön töltött szakgyakorlati id´ó beszámításáról
a fels´óoktatási intézmény dönt.’’

3. §
(1) Az R. 6. §-ának helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. § (1) A jelölt szakvizsgára az ESZTT Hivatalánál
jelentkezik. A jelentkezés személyesen vagy postán nyújtható be. A jelentkezéshez mellékelni kell
a) az 5. § (2) bekezdés szerinti leckekönyvet,
b) a szakvizsgára bocsátási javaslatot,
c) a vizsgadíj befizetésér´ól szóló igazolást.
(2) A jelentkezéskor a jelölt megjelölheti azt a fels´óoktatási intézményt, amelyben szakvizsgát kíván tenni. A
jelölt erre vonatkozó nyilatkozata hiányában ´ót a munkahelyéhez legközelebb m´úköd´ó szakvizsga bizottsághoz kell
beosztani.
(3) Az Elnök a jelöltet szakvizsgára bocsátja, és kijelöli
a szakvizsga id´ópontját és helyét.
(4) A szakvizsga gyakorlati és elméleti részb´ól áll. A
gyakorlati vizsga az Elnök által kijelölt intézményben történik. A szakvizsga elméleti része nyilvános.
(5) A gyakorlati vizsga id´ótartama legfeljebb öt munkanap.’’

1999/71. szám
4. §

Az R. 7. §-a a következ´ó (6)—(10) bekezdésekkel egészül ki:
,,(6) Ismétl´óvizsgára történ´ó jelentkezéskor a sikertelen
vizsga alkalmával meghatározott szakképzési feltételek
teljesítését a 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell
igazolni.
(7) Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a
szakvizsgára történ´ó jelentkezés között több mint öt év telt
el, a jelöltnek igazolnia kell, hogy a vizsgára jelentkezéskor
és azt közvetlenül megel´óz´óen
a) els´ó szakképesítés esetén tizenkét hónap,
b) ráépített szakképesítés esetén hat hónap
szakgyakorlatot folytatott a megszerezni kívánt szakképesítés területén.
(8) Ha szakképzés követelményeinek teljesítése és a
szakvizsgára történ´ó jelentkezés között több mint tíz év
telt el, a szakképzés teljes id´ótartamát és tartalmát meg
kell ismételni.
(9) A jelölt az ESZTT Hivatalánál kérheti az engedélyezett szakvizsga elhalasztását. A halasztás indokoltsága és a
vizsgadíj újbóli megfizetése kérdésében az Elnök határoz.
(10) Halasztás esetén a jelöltnek jelentkezését meg kell
ismételnie. Szakvizsgát legfeljebb három alkalommal lehet
elhalasztani.’’

5. §
Az R. 8. §-ának (2) bekezdése a következ´ó szövegrésszel
egészül ki:
,,Amennyiben a felkért szakvizsgáztató a vizsgáztatást
nem vállalja vagy a felkérésnek nem tud eleget tenni, az új
vizsgáztató kijelölése az Elnök feladata. Ha erre az id´ó
rövidsége miatt nem kerülhet sor, akkor új vizsgaid´ópontot kell kijelölni.’’

6. §
Az R. 9. §-ának (1) bekezdése a következ´ó szövegrésszel
egészül ki:
,,A vizsgalapon fel kell tüntetni az elméleti vizsgán elhangzott kérdéseket. A vizsgalap vezetésér´ól a vizsgabizottság elnöke gondoskodik, és azt a vizsgáztató bizottság
minden tagja aláírásával hitelesíti.’’

7. §
Az R. 10. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,10. § (1) A szakvizsga eredményének megállapítása
zárt ülésen, kihirdetése nyilvánosan történik. A szakvizsga
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eredményét a vizsgabizottság elnöke az elméleti vizsgát
követ´óen közli.
(2) A szakvizsga bizonyítványt a Bizottság Elnöke, a
vizsgabizottság elnöke és a képz´ó intézmény képvisel´óje
írja alá.
(3) A jelölt a bizonyítvány kézhezvételét követ´óen jogosult a szakképesítésnek megfelel´ó megnevezés használatára. Szakvizsga letétele nélkül a szakképzettségre utaló
megnevezés nem használható. A bizonyítvány kiadásáról
az ESZTT Hivatala értesíti az alap- és a m´úködési nyilvántartás vezet´ójét.
(4) A vizsgabizottság elnöke a vizsga iratait az elméleti
vizsgát követ´ó 8 napon belül megküldi az ESZTT Hivatalának.
(5) Az iratok kézbesítésére a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok az irányadók.
(6) Elveszett vagy megsemmisült oklevél (bizonyítvány)
pótlására az eredeti oklevél (bizonyítvány) elvesztésének
az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában történt
közzététele után — a szakvizsgáról készített vizsgalap
alapján — az ESZTT Hivatal másodlatot állít ki. A másodlat kiállításának díja 2000 Ft.
(7) A bizonyítvány jogszabályban, alkalmazási el´óírásban fels´ófokú szakirányú szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére, foglalkozás (tevékenység) gyakorlására
jogosít, így egyetemi szint´ú alapképesítés esetén megfelel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 61. §-a (1) bekezdésének i) pontjában írt szakvizsgának.’’
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R .
3. §-ának (1) bekezdésében a ,,hat év’’ szövegrész helyébe
,,hét év’’ szövegrész, 5. §-ának e rendelet 2. §-ával átszámozott (2) bekezdésében a ,,képzésre’’ szövegrész helyébe a
,,szakképzésre’’ szövegrész, 5. §-ának e rendelet 2. §-ával
átszámozott (4) bekezdésében a ,,képzési’’ szövegrész helyébe a ,,szakképzési’’ szövegrész lép.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R .
8. §-ának (1) bekezdéséb´ól a ,,legalább’’ szövegrész hatályát veszti.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzésér´ól és
a képesítésr´ól, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzésér´ól szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM
rendelet
a) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete,
b) 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete,
c) 7. számú melléklete fog- és szájbetegségek része helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
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(5) Szakképzési akkreditáció iránti pályázat els´ó alkalommal 1999. szeptember 10. napjáig nyújtható be a fels´óoktatási intézményhez, melyr´ól az 1999. október 1. napjáig
dönt.
Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelethez
[Melléklet
a 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelethez]
A szakképzési akkreditáció feltételei
A szakképzést végz´ó fels´óoktatási intézmény az alábbiak figyelembevételével jogosult szakképz´óhelyként akkreditálni az egészségügyi szolgáltatást végz´ó intézményeket azok osztályait vagy részlegeit:
I. A szakképzés egész id´ótartamára és valamennyi elemének teljesítésére megfelel´ó képz´óhely:
1. ahol a szakképzést vezet´ó oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos min´ósítéssel, a szakképzést végz´ó oktató az adott szakterületen legalább
5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
2. amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok
alapján alkalmas teljes szakképzési program (de
legalább a 75%) oktatására. A fennmaradt 25%
oktatása a fels´óoktatási intézmény által kijelölt
más akkreditált képz´óhelyen történik;
3. ahol a szükséges kapcsolódó szakterületek és
diagnosztikai részlegek elérhet´ósége és együttm´úködése biztosított;
4. amely rendelkezik a szakmai minimumfeltételek
alapján kiadott m´úködési engedéllyel;
5. amely rendelkezik bels´ó min´óségbiztosítási
rendszerrel;
6. ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és
nemzetközi irodalom, valamint a szükséges oktatási infrastruktúra rendelkezésre áll;
7. ahol rendszeres tudományos tevékenységet végeznek.
II. A szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelel´ó
képz´óhely:
a) Gyógyintézeti osztály, illetve kutatóintézet esetén:
1. ahol a szakképzést vezet´ó oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos min´ósítéssel rendelkezik;
2. amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok
alapján alkalmas a szakképzési program egyes
elemeinek oktatására;
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3. ahol a szakma m´úveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az
oktatott terület kívánalmainak megfelel´óen rendelkezésre állnak;
4. amely rendelkezik bels´ó min´óségbiztosítási
rendszerrel;
5. ahol az adott szakmára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint az oktatási infrastruktúra rendelkezésre áll.

b) Egyéni praxisban történ´ó részképzés feltételei:
1. ahol a szakképzést vezet´ó oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos min´ósítéssel rendelkezik;
2. amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok
alapján alkalmas a szakképzési program egyes
elemeinek oktatására;
3. amely rendelkezik bels´ó min´óségbiztosítási
rendszerrel;
4. ahol az oktató és a fels´óoktatási intézmény között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.

2. számú melléklet
a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelethez
[1. számú melléklet
a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez]
Általános orvosi oklevéllel rendelkez´ó orvosok által
megszerezhet´ó szakképesítések
1.
2.*
3.
4.*
5.*
6.*
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.*
15.
16.*
17.
18.
19.
20.

Addiktológia
Aneszteziológia és intenzív terápia
Audiológia
Belgyógyászat
B´órgyógyászat
Csecsem´ó- és gyermekgyógyászat
Csecsem´ó fül-orr-gégegyógyászat
Csecsem´ó- és gyermekkardiológia
Endokrinológia
Érsebészet
Fizioterápia
Foglalkozásorvostan
Foniátria
Fül-orr-gégegyógyászat
Gasztroenterológia
Geriátria
Gyermekneurológia
Gyermekn´ógyógyászat
Gyermekpszichiátria
Gyermeksebészet

21.
22.
23.
24.
25.*
26.*
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.*
37.
38.
39.
40.
41.*
42.*
43.*
44.*
45.
46.*
47.*
48.
49.*
50.
51.*
52.
53.
54.*
55.
56.
57.
58.
59.*
60.
61.*
62.*
63.
64.
65.
66.*
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Gyermektüd´ógyógyászat
Hematológia
Háziorvostan
Honvédorvostan, katasztrófaorvostan
Idegsebészet
Igazságügyi orvostan
Igazságügyi elmeorvostan
Infektológia
Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem
Izotópdiagnosztika
Kardiológia
Kézsebészet
Klinikai farmakológia
Klinikai immunológia és allergológia
Klinikai onkológia
Megel´óz´ó orvostan és népegészségtan
Mellkassebészet
Mozgásszervi rehabilitáció
Neonatológia
Nefrológia
Neurológia
Nukleáris medicina
Ortopédia
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Orvosi mikrobiológia
Oxiológia
Patológia
Plasztikai (égési) sebészet
Pszichiátria
Pszichoterápia
Radiológia
Repül´óorvostan
Reumatológia
Sebészet
Sportorvostan
Sugárbiológia-sugáregészségügy
Sugárterápia
Szájsebészet
Szemészet
Szívsebészet
Szülészet-n´ógyógyászat
Transzfúziológia
Traumatológia
Trópusi betegségek
Tüd´ógyógyászat
Urológia

* Csak alapszakképesítésként megszerezhet´ó szakmák.
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3. számú melléklet a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelethez
[5. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez]
Az általános orvosi oklevéllel rendelkez´ó orvosok által megszerezhet´ó
els´ó szakképesítések

Szakma

Szakképzési id´ó

Szakképzési id´ón belül végzend´ó
minimális kötelez´ó kiegészít´ó szakgyakorlat és tanfolyam

1. Aneszteziológia és intenzív terápia

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
3 hónap belgyógyászati (kardiológiai) törzsképzési
gyakorlat
3 hónap sebészeti tárgykör´ú törzsképzési gyakorlat
12 hónap aneszteziológiai és intenzív terápiás alapképzés (benne alapfokú aneszteziológiai és reanimációs tanfolyam)
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzési program, ezen belül:
18 hónap aneszteziológiai képzés
18 hónap intenzív terápiás képzés

2. Belgyógyászat

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
6 hónap belgyógyászati törzsképzési gyakorlat
12 hónap belgyógyászati alapgyakorlat
14 hét kardiopulmonológia
10 hét gasztroenterológia, hepatológia
8 hét endokrinológiai, anyagcsere-betegségek
6 hét nefrológia, immunológia
6 hét hematoonkológia
4 hét reumatológia, rehabilitáció
4 hét infektológia
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzési program, ezen belül:
33 hónap belgyógyászati osztályos gyakorlat
2 hónap háziorvosi gyakorlat
1 hónap szakvizsga-el´ókészít´ó tanfolyam

3. B´órgyógyászat

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
6 hónap belgyógyászati törzsképzési gyakorlat
3 hónap STD rendelés (ebb´ól 2 hét AIDS osztály)
1 hónap fototerápiás és foto-diagnosztikai gyakorlat
1 hónap mikológiai laboratóriumi gyakorlat
2 hónap dermato-hisztopatológiai laboratórium
3 hónap b´órgyógyászati sebészeti gyakorlat
2 hónap b´órgyógyászati járóbeteg-rendelési gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzési program
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4. Csecsem´ó- és gyermekgyógyászat

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási gyakorlat
12 hónap alapképzés csecsem´ó- és gyermekosztályon
1,5 hónap klinikai kémiai laboratóriumi diagnosztikai
gyakorlat
1,5 hónap képalkotó diagnosztikai gyakorlat
3 hónap egészséges és patológiás újszülött osztályos
gyakorlat (PIC, NIC)
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzés, ezen belül:
3 hónap egészséges és patológiás újszülött osztály
(PIC, NIC) (folyt.)
3 hónap gyermek-kardiológiai gyakorlat
3 hónap gyermek-pulmonológiai, és allergológiai gyakorlat
3 hónap gyermek-neurológiai gyakorlat
3 hónap gyermek-nefrológiai gyakorlat
3 hónap gyermek-hematoonkológiai gyakorlat
3 hónap gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat
3 hónap gyermek-endokrinológiai gyakkorlat
3 hónap házi gyermekorvosi gyakorlat
3 hónap gyermek-infektológiai és immunológiai gyakorlat
3 hónap gyermeksebészeti és intenzív osztályos gyakorlat
3 hónap anyagcsere-betegségek és genetikai gyakorlat

5. Foglalkozás-orvostan

50 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási gyakorlat
18 hónap foglalkozás-orvostani törzsképzés, ezen belül:
6 hónap belgyógyászati és foglalkozás belgyógyászati gyakorlat
2 hónap egyéb foglalkozási betegségek klinikai
gyakorlat, ezen belül:
6 hét járóbeteg-szakrendelés
2 hét fert´óz´ó osztályos tevékenység
5 hónap munkahigiénes és egyéb foglalkozásorvostani alapismeretek
5 hónap legjelent´ósebb hazai foglalkozási ágazatok foglalkozás-egészségügyének megismerése
törzsképzési tanfolyamok
24 hónap speciális foglalkozás-egészségügyi tevékenység/gyakorlat meghatározott képz´óhelyeken

6. Fül-orr-gégegyógyászat

74 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási gyakorlat (ezen belül
3 hónap intenzív osztályon)
12 hónap sebészeti törzsképzési gyakorlat (ezen belül
6 hónap általános sebészeti gyakorlat
2 hónap idegsebészeti gyakorlat
2 hónap szájsebészeti gyakorlat
2 hónap traumatológiai gyakorlat)
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3 hónap patológiai gyakorlat
3 hónap fül-orr-gégészeti propodeutikai gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
48 hónap szakmai képzés, ezen belül:
1 hét audiológiai tanfolyam
1 hét allergológia-immunológia tanfolyam
4 hét szakvizsga-el´ókészít´ó tanfolyam
az el´óírt m´útéti lista teljesítése
7. Geriátria

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási gyakorlat
6 hónap belgyógyászati törzsgyakorlat
12 hónap általános belgyógyászati gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzési program, ezen belül:
2 hónap infektológia
2 hónap neurológia
2 hónap háziorvosi gyakorlat
2 hónap pszichiátria
1 hónap reumatológia
2 hónap tüd´ógyógyászat
2 hónap onkológia
4 hónap id´óseket ellátó osztályos gyakorlat
2 hónap rehabilitáció
2 hónap kardiológia
1 hónap traumatológia
6 hónap tudományos munka
1 hónap elméleti szakvizsga-el´ókészít´ó tanfolyam
1 hónap gyakorlati tanfolyam

8. Gyermeksebészet

74 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
6 hónap sebészi típusú törzsképzés
6 hónap általános (feln´ótt) sebészet
6 hónap gyermeksebészet
törzsképzési tanfolyamok
48 hónap speciális képzési program, ezen belül:
3 hónap PIC gyakorlat
3 hónap gyermek-intenzívosztályos gyakorlat
12 hónap általános gyermeksebészet
6 hónap feln´ótt traumatológiai gyakorlat
24 hónap speciális gyermeksebészeti gyakorlat
el´óírt számú és típusú m´útéti beavatkozás

9. Háziorvostan

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
8 hónap belgyógyászat
4 hónap gyermekgyógyászat
10 hét sebészet
6 hét szülészet-n´ógyógyászat
1 hónap neurológia
1 hónap pszichiátria
4 hónap háziorvosi alapgyakorlat
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a felsorolt szakmák képzési idejébe az illeszked´ó sürg´ósségi betegellátási program is teljesítend´ó, az oxiológiai gyakorlat a belgyógyászat keretében történik
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzés
háziorvosi körzetben, mentor irányítása mellett
10. Honvédorvostan, katasztrófaorvostan

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátás
3 hónap sebészeti típusú törzsképzés
3 hónap belgyógyászati típusú törzsképzés
6 hónap ellen´órz´ó csapatorvosi gyakorlat
1 hónap közegészségügyi-járványügyi gyakorlat
1 hónap megel´óz´ó orvostan tanfolyam
5 hét kötelez´ó törzsanyag tanfolyam
2 hét transzfúziós tanfolyam
2 hét EKG tanfolyam
36 hó speciális képzési program, ezen belül:
6 hónap sebészet
6 hónap belgyógyászat
4 hónap aneszteziológiai és intenzív terápia
1 hónap radiológia
1 hónap klinikai laboratóriumi gyakorlat
1 hónap közegészségtani és járványtani gyakorlat
1 hónap foglalkozás-egészségügyi gyakorlat
2 hónap hader´ószer´ú alkalmassági vizsgálat
2 hónap m´úködtetési gyakorlat
kötelez´ó tanfolyamok
6 hét sebészeti tanfolyam
6 hét belgyógyászati ismeretek
4 hét katonai és logisztikai tanfolyam
4 hét közegészségtani és járványtan tanfolyam
2 hét egészségügyi vezetési, irányítási, szervezési tanfolyam
1 hét neurológia és mentál-egészségügy

11. Idegsebészet

74 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
6 hónap sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat
1 hónap neuroanatómia és neuropatológia, m´útéttan
3 hónap neurológia és neurofiziológia
3 hónap neuro-intenzív gyakorlat
2 hónap neuroradiológiai program
3 hónap általános idegsebészeti gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
48 hónap speciális képzés
meghatározott számú és típusú m´útét elvégzése

12. Igazságügyi orvostan

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
12 hónap igazságügyi patológiai és hisztológiai törzsképzés
12 hónap speciális képzési formák
törzsképzési tanfolyamok
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36 hónap speciális képzés, ezen belül:
3 hónap belgyógyászati osztályos gyakorlat
3 hónap pszichiátriai osztályos gyakorlat
3 hónap traumatológiai gyakorlat
1 hónapos gyakorlat munkaképesség csökkentés megállapítására
2 hét toxikológiai gyakorlat
2 hét helyszíni és fogdaorvosi gyakorlat
25 hónap igazságügyi szakért´ói feladatok
13. Infektológia

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
3 hónap belgyógyászati gyakorlat
3 hónap gyermekgyógyászati gyakorlat
1 hónap háziorvosi gyakorlat
1 hónap mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
10 hónap infektológiai alapképzés
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzés akkreditált infektológiai osztályon:
2 hónap mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
1 hónap háziorvosi gyakorlat
2 hónap ÁNTSZ járványügyi osztály
1 hónap kórház-higiénés osztály
általános infektológiai tanfolyam

14. Megel´óz´ó orvostan és népegészségtan

50 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap betegellátási törzsgyakorlat, benne:
2 hónap belgyógyászati osztályos gyakorlat
2 hónap fert´óz´ó osztályos gyakorlat
2 hónap sürg´ósségi betegellátási gyakorlat
6 hónap megel´óz´ó orvostani és népegészségtani tudományos képzési program
12 hónap megel´óz´ó orvostani és népegészségtani
törzsképzés
törzsképzési tanfolyamok
24 hónap népegészségügyi tevékenység/gyakorlat, ezen belül:
2 hónap klinikai laboratóriumi gyakorlat
2 hónap mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
1 hónap tanfolyam a megel´óz´ó hatósági és szakhatósági eljárásokról

15. Neurológia

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási gyakorlat, benne:
1 hónap neuro-intenzív gyakorlat
6 hónap belgyógyászati törzsképzési program
12 hónap neurológiai alapképzés akkreditált osztályon
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális neurológiai képzés, ezen belül:
2 hónap klinikai elektrofiziológia
2 hónap epileptológia
1 hónap neuroradiológia
2 hónap cerebrovascularis betegségek, neuroszonológia
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1
2
1
2
2
1
6

hónap neuropatológia, liquor-diagnosztika
hónap pszichiátria
hónap idegsebészet
hét neuro-infektológia
hét gyermek-neurológia
hét neuro-rehabilitáció
hónap neurológiai ambulancia

16. Nukleáris medicina

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási gyakorlat
9 hónap belgyógyászati gyakorlat
6 hónap radiológiai gyakorlat
3 hónap onkológiai gyakorlat
átfogó sugárvédelmi tanfolyam
izotóptechnikai tanfolyam
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális szakképzési gyakorlat, benne:
meghatározott számú izotópdiagnosztikai beavatkozás elvégzése
meghatározott számú terápiás beavatkozás teljesítése

17. Ortopédia

74 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
6 hónap sebészeti típusú törzsképzés
12 hónap traumatológiai gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
48 hónap speciális képzési program, ezen belül:
36 hónap ortopédiai képzés, ezen belül:
6 hónap gyermek-ortopédia
6 hónap ortopédia határterületei
reumatológia, fizioterápia, mozgásszervi
rehabilitáció, szeptikus csontsebészet,
idegsebészet
12 hónap végtag-traumatológia el´óírt m´útéti és aszszisztálási szám

18. Orvosi laboratóriumi diagnosztika

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap belgyógyászati törzsképzés (benne sürg´ósségi
labor. gyakorlat)
6 hónap molekuláris biopatológiai gyakorlat
12 hónap klinikai biokémia, benne:
6 hónap klinikai kémia
2 hónap gyógyszerszint meghatározás, toxikológia
2 hónap kromatográfia
2 hónap endokrinológiai diagnosztika
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzési program, ezen belül:
6 hónap hematológia, hemosztazeológia, transzfuziológia
6 hónap klinikai mikrobiológia
4 hónap immunológiai gyakorlat
12 hónap tudományos képzési program
5 hónap elektív speciális képzés
3 hónap tanfolyamok és egyéb programok számára

1999/71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakma

Szakképzési id´ó
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19. Orvosi mikrobiológia

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
12 hónap klinikai gyakorlat
5 hónap belgyógyászat, onkohematológia, infektológia
3 hónap gyermekgyógyászat (PIC)
3 hónap intenzív osztály (belgyógyászat, sebészet), sürg´ósségi ambulancia
1 hónap STD ambulancia
6 hónap laboratóriumi medicina, ezen belül:
2 hónap molekuláris biopatológia
6 hónap mikrobiológiai alapképzés
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap mikrobiológiai gyakorlat akkrediált képz´óhelyen,
ezen belül:
5 hónap járványügyi bakteriológia és tipizáló
laborgyakorlat
4 hónap virológia, virológiai immunológia
1 hónap parazitológia, parazitológiai immunológia
1 hónap mikológia
1 hónap mikobakterium-diagnosztika
1 hónap mikrobiológiai molekuláris biológiai
módszerek
1 hónap táptalajkonyhai gyakorlat
6 hét kötelez´ó tanfolyamok

20. Oxiológia

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási programon belül:
3 hónap intenzív osztályos gyakorlat,
3 hónap sürg´ósségi osztály, ambulancia
18 hónap törzsképzési programon belül:
2 hónap belgyógyászati gyakorlat
2 hónap sebészeti gyakorlat
2 hónap csecsem´ó- és gyermekosztályos gyakorlat
2 hónap PIC gyakorlat
2 hónap szülészet-n´ógyógyászat gyakorlat
2 hónap traumatológiai gyakorlat
1 hónap neonatológiai rohamkocsi gyakorlat
1 hónap neourológia
2 hónap interaktív tanfolyamok (ezen belül
EKG és oxiológiai tanfolyam)
2 hónap ellen´órzött kivonuló ment´óorvosi gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzés, ezen belül:
18 hónap önálló ment´óorvosi munka (rohamkocsin)
18 hónap speciális képzés, benne
3 hónap képalkotói diagnosztika
3 hónap aneszteziológiai és intenzív terápiás
gyakorlat
7 hónap sürg´ósségi osztályos gyakorlat (ezen
belül: katasztrófamedicina tanfolyam)
4 hónap orvosi ügyelet
1 hónap pszichiátriai gyakorlat
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21. Patológia

62 hónap

26 hónap törzsképzési program
36 hónap speciális patológiai szakképzés, ezen belül:
azokról a helyekr´ól, ahol a felsorolt specialitások nem képezik a rutinmunka tárgyát, a megadott id´ótartamú szakgyakorlat akkreditált képz´óhelyen teljesítend´ó
4 hét n´ógyógyászati patológia
4 hét diagnosztikus cytológia
4 hét vesepatológia
4 hét májpatológia
4 hét haematopatológia
3 hét mozgásszervi patológia
2 hét urológiai patológia
2 hét tüd´ópatológia
2 hét fül-orr-gégepatológia
2 hét neuropatológia
2 hét b´órgyógyászati patológia
3 hónap fekv´óbeteg-ellátásban eltöltött
gyakorlat megadott program szerint
el´óírt számú és típusú autopsziás, hisztopatológiai és citopatológiai tevékenység; speciális technikák elsajátítása

22. Pszichiátria

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program, benne:
3 hónap belgyógyászati gyakorlat
6 hónap pszichiátriai járóbeteg-rendelés, ezen belül:
3 hónap közösségi pszichiátriai gyakorlat
12 hónap felvételes pszichiátriai osztályos gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzési program, ezen belül:
3 hónap neurológiai osztályos gyakorlat
3 hónap gyermek- és ifjúság-pszichiátriai osztályos és
ambuláns gyakorlat
3 hónap id´óskori pszichiátriai rehabilitációs gyakorlat
3 hónap pszichoterápiás gyakorlat
3 hónap alkohol/drog osztályos gyakorlat
6 hónap egyetemi klinikán eltöltend´ó gyakorlat
12 hónap elektív gyakorlat
3 hónap elméleti képzés meghatározott témakörökb´ól
és a pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisa

23. R adiológia

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
3 hónap sebészeti típusú törzsképzési program
3 hónap belgyógyászati típusú törzsképzési program
12 hónap radiológiai alapképzési program
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzés, ezen belül:
3 hónap sugárterápiás gyakorlat

24. R epül´óorvostan

50 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátás, ezen belül:
1 hónap kutatóment´ó, illetve ment´óhelikopter
szolgálat
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5 hónap belgyógyászati típusú törzsképzési program
6 hónap repül´óorvosi klinikai vizsgálatok (sebészet,
belgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, fogászat)
3 hónap speciális repül´óorvosi funkcionális diagnosztikai és pszichológiai vizsgálatok
8 hét repül´óorvosi alaptanfolyam
8 hét repül´ószakorvosi tanfolyam
24 hónap repül´ótéri orvosi szolgálat
25. R eumatológia

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
12 hónap belgyógyászati törzsképzési program
2 hónap ortopédiai osztályos gyakorlat
2 hónap neurológiai osztályos gyakorlat
2 hónap rehabilitációs osztályos gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális szakképzési program
30 hónap speciális képzés akkreditált reumatológiai
osztályon
6 hónap reumatológiai járóbeteg-rendelési gyakorlat

26. Sebészet

74 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
6 hónap traumatológiai gyakorlat
3 hónap sebészeti alapdiszciplínák (anatómia, m´útéttan stb.)
9 hónap sebészeti sürg´ósségi betegellátás, ambuláns
sebészet, járóbeteg-ellátás
törzsképzési tanfolyamok
48 hónap speciális szakképzési program, ezen belül:
3 hónap érsebészeti gyakorlat
2 hónap tüd´ó- és mellkassebészeti osztályos gyakorlat
1 hónap gyermeksebészeti gyakorlat
42 hónap általános sebészeti osztályos gyakorlat
(ezen belül legfeljebb 6-6 hónapos fakultatívan
választható az alábbi társszakmák egyike: urológia, szülészet, kézsebészet, idegsebészet,
plasztikai sebészet, szívsebészet, endoszkópos
sebészet, oxiológia)
megadott számú és típusú m´útét elvégzése

27. Sugárterápia

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
12 hónap képalkotói diagnosztikai gyakorlat
6
2
2
1
1

hónap CT
hónap MRI
hónap izotópdiagnosztika
hónap ultrahang-diagnosztika
hónap radiológia
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12 hónap klinikai gyakorlat
2 hónap belgyógyászat
2 hónap sebészet
2 hónap gyermekgyógyászat
2 hónap fül-orr-gégegyógyászat
2 hónap n´ógyógyászat
1 hónap ideggyógyászat
1 hónap b´órgyógyászat
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap speciális képzési program
28. Szemészet

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátás, ezen belül:
1 hónap ment´óorvosi gyakorlat
2 hónap intenzív terápia
2 hónap aneszteziológiai gyakorlat
1 hónap tanfolyamok
6 hónap sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat, ezen
belül:
1 hónap idegsebészet
5 hónap szemészeti mikrosebészet
12 hónap szemészeti gyakorlat egyetemi klinikán
törzsképzési tanfolyamok
36 hónap általános képzés

29. Szívsebészet

84 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátás
6 hónap általános sebészeti törzsképzés
2 hónap traumatológiai képzés
1 hónap plasztikai sebészet
1 hónap urológia
1 hónap idegsebészet
2 hónap mellkassebészet
1 hónap érsebészet
4 hónap aneszteziológiai és intenzív terápia
törzsképzési tanfolyam
58 hónap szívsebészeti speciális képzés, benne:
6 hónap hemodinamikai laboratóriumi gyakorlat
el´óírt számú és típusú m´útét teljesítése

30. Szülészet-n´ógyógyászat

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
6 hónap sebészeti törzsképzési program
6 hónap általános n´ógyógyászati képzés
6 hónap általános szülészeti képzés, ezen belül:
szül´ószobai gyakorlat
terhespatológia
gyermekágyas gyakorlat
neonatológiai gyakorlat
terhesgondozói gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
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36 hónap speciális képzés, ezen belül:
12 hónap szülészeti képzés
10 hónap n´ógyógyászati képzés
5 hónap n´ógyógyászati onkológia
3 hónap n´ógyógyászat-endokrinológia és asszisztált reprodukció
3 hónap ultrahang-diagnosztika
2 hónap szülészeti aenszteziológia
1 hónap urológia
kötelez´ó tanfolyamok:
kolposzkópia
neonatológia
endoszkópia
ultrahang-diagnosztika
posztmenopauzális hormonpótlás
pszichoszomatika a szülészet-n´ógyógyászatban
meghatározott számú és típusú m´útét elvégzése
31. Transzfúziológia

50 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
6 hónap belgyógyászati törzsképzési gyakorlat
(alternatívaként gyermekgyógyászati vagy klinikai laboratóriumi gyakorlat szerepelhet)
9 hónap transzfúziológiai alapképzés
3 hónap kötelez´ó tanfolyamok, ezen belül:
immunológia és hematológiai tanfolyamok
törzsképzési tanfolyamok
24 hónap speciális traszfúziológiai képzés

32. Traumatológia

74 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
3 hónap aneszteziológia és intenzív terápia
3 hónap oxiológia
1 hónap idegsebészet
4 hónap traumatológia
2 hónap sürg´ósségi betegellátás
7 hónap sebészet
1 hónap mellkassebészet
1 hónap érsebészet
2 hónap tanfolyamok, benne:
törzsképzési tanfolyamok
48 hónap speciális képzés ezen belül:
33 hónap traumatológia képzés
3 hónap gyermeksebészet
3 hónap kézsebészet
4 hónap ortopédia
2 hónap mellkassebészet
3 hónap fakultatív programok (égési és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, mikrosebészet, gerincsebészet)
meghatározott számú és típusú beavatkozás
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33. Tüd´ógyógyászat

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási gyakorlat, ezen belül:
2 hónap légzési intenzív osztály
6 hónap belgyógyászati törzsképzés, benne:
2 hét kardiológia
2 hét pulmológia
2 hét gasztroenterológia
1 hét endokrinológia
1 hét anyagcsere-betegségek és diabetes
1 hét nefrológia
1 hét hematológia
1 hét immunológia
2 hét onkológia és sugárterápia
1 hét reumatológia
1 hét rehabilitáció
1 hét infektológia
1 hét képalkotó diagnosztika
1 hét klinikai kémiai laboratóriumi gyakorlat
2 hét neurológia
2 hét pszichiátria
1 hét b´órgyógyászat
1 hét geriátria
2 hét háziorvostan
6 hónap belgyógyászati gyakorlaton belül:
3 hét diabetológia
1 hónap gasztroenterológia
3 hét hematológia
1 hónap nefrológia
2 hónap kardiológia
2 hét reumatológia
6 hónap pulmonológiai gyakorlat, benne:
1 hónap pulmonológiai onkológia
1 hónap légúti allergológia
6 hét légúti infektológia
2 hónap háziorvosi rendel´ó
6 hét tanfolyamok céljára
törzsképzési tanfolyamok
34 hónap speciális képzés

34. Urológia

74 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap sürg´ósségi betegellátási program
14 hónap sebészeti törzsképzési gyakorlat
2 hónap traumatológiai gyakorlat
2 hónap érsebészeti gyakorlat
törzsképzési tanfolyamok
48 hónap speciális képzés, ezen belül:
4 hónap gyakorlat urológiai ambulancián vagy szakrendelésen
1 hónap urológiai ultrahangos gyakorlat
3 hónap gyermekurológia
2 hónap andrológia
1 hónap n´ógyógyászat
37 hónap speciális urológiai szakképzési program, ezen belül:
ultrahangos alapismeretek tanfolyam
megadott számú és típusú m´útét
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4. számú melléklet a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelethez
[7. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez]
Fogorvosi oklevéllel rendelkez´ók által megszerezhet´ó els´ó szakképesítés
[Szakma

Szakképzési id ´ó (év)

,,Fog- és szájbetegségek

26 hónap

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
66/1999. (VIII. 13.) FVM
rendelete
az építészeti örökség helyi védelmének
szakmai szabályairól
Az épített környezet alakításáról és védelmér´ól szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §
(2) bekezdése l) pontjának felhatalmazása alapján — az
érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket
rendelem el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya az építészeti örökség mindazon
elemére kiterjed, amely külön jogszabályok alapján nem
áll védelem alatt, és amelyet önkormányzati rendelet helyi
települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képz´ó- vagy
iparm´úvészeti, ipartörténeti, régészeti értékként védetté
nyilvánít (a továbbiakban: helyi védelem).
(2) A helyi védelem célja a településnek és környezetének,
valamint az ott található értékes építészeti, táji, valamint az
épített környezettel összefügg´ó természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének meg´órzése.

Szakképzésen belül kötelez´ó kiegészít´ó gyakorlatok]

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
6 hónap alapkurzus, benne:
sürg´ósségi betegellátási gyakorlat
18 hónap fogászati gyakorlat’’

(2) A helyi területi védelem
a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet,
beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelent´ós zöldterület vagy növényzet),
b) a településkép (küls´ó településkép, bels´ó településkép, utcakép),
c) a település táji környezete (a település megjelenése
a tájban, hagyományos m´úvelési mód, növényzet és természetes környezet),
d) településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen)
védelmére terjed ki.
(3) A helyi területi védelem a m´úemléki környezetet
(MK) közvetlenül határoló terület, valamint a m´úemléki
jelent´óség´ú terület (MJT) közvetlen környezetére is kiterjeszthet´ó.
(4) A helyi egyedi védelem
a) az építmény (épület és m´útárgy) vagy ezek együttese
egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),
b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
c) szobor, képz´óm´úvészeti alkotás, utcabútor védelmére,
d) egyedi tájérték védelmére
terjedhet ki.

A helyi építészeti örökség védelmének önkormányzati
szabályozása
A helyi védelem fajtái
3. §
2. §
(1) A helyi védelem — az Étv. 57. §-a (1) bekezdésének
figyelembevételével — a település és környezetének egészére vagy összefügg´ó részére (a továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, ezek részleteire (a továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjedhet ki.

(1) Az Étv. 57. §-ának (3) bekezdése szerinti rendeletalkotási jogkörében a települési (f´óvárosban a kerületi)
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályait és az
Étv. 13. §-a szerinti helyi építési szabályzatban vagy külön
rendeletben is megállapíthatja.
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(2) A helyi védetté nyilvánítás szakmai el´ókészítése az
Étv. 6. §-ának (6) bekezdése értelmében az önkormányzati
f´óépítész feladata.

Az építészeti örökség helyi védelmének
általános szabályai
4. §
Az önkormányzat az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályai keretén belül — az Étv. 29. §-ával,
valamint 55. §-ának (2) bekezdésével összhangban — szabályozhatja különösen:
a) a helyi területi és egyedi védelem alá helyezés, illetve a
védelem megszüntetésének általános rendjét és feltételeit,
b) a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, illetve az ingatlan rendeltetésszer´ú használatához
szükséges mértéket meghaladó költségeinek megtérítését,
c) a kedvezmények mértékét és módját,
d) reklám, hirdet´óberendezés vagy más, az építményen
vagy attól különállóan megjelen´ó berendezés vagy tárgy
elhelyezésére, valamint a védett területekre és a védett
építményekre vonatkozó tiltást, korlátozást, feltételeket.

A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés
elrendelése, illetve megszüntetése
5. §
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kialakítása vagy telekátalakítás során a védett településszerkezet megtartását,
b) azt a követelményt, hogy az új építményeket a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet egységes megjelenését biztosító módon kell építeni,
illetve a meglév´ót fenntartani, b´óvíteni, átalakítani,
c) a településre jellemz´ó, hagyományos kerítés- és kapuformák, építményfajták, valamint növényzet megtartását,
d) azt a követelményt, hogy a közterületek burkolatát,
az utcabútorokat, a hirdet´ó berendezéseket az utcakép
jellegzetességének megtartásával kell elhelyezni,
e) a hagyományos és jellegzetes növényzet pótlását.
(2) A helyi egyedi védelem alá helyezésr´ól szóló önkormányzati rendelet az értékvizsgálat alapján el´óírhatja különösen:
a) a védelem alapját jelent´ó tömeg, tet´óforma, homlokzati jelleg megtartását (homlokzati nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok stb.),
b) a védelem alapját jelent´ó bels´ó kialakítás, illetve a
használati mód változásának feltételeit,
c) b´óvítés, átalakítás, felújítás esetén az utcakép és településszerkezet védett értékeivel való összhang követelményét,
d) egyes építmények, építményrészek b´óvítése, átalakítása során a védelem alapját képez´ó részek megtartását.

7. §

(1) Az Étv. 57. §-ának (3) bekezdése szerinti rendeletalkotási jogkörében az önkormányzat a helyi védelem alá
helyezést, vagy annak megszüntetését a helyi területi és a
helyi egyedi védelemre terjesztheti ki.

(1) A helyi védelem alatt álló építészeti érték meg´órzése
érdekében törekedni kell az eredeti (vagy ahhoz közelálló)
rendeltetésnek megfelel´ó használatára, ha ez nem lehetséges, közcélú hasznosításra.

(2) A helyi védelem alá helyezésr´ól szóló önkormányzati rendelet szakmai megalapozására a szabályozási
terv (rendezési terv) értékvizsgálati munkarésze szolgál
alapul. Az értékvizsgálatot — rendezési terv hiányában,
vagy amennyiben a korábbi rendezési tervhez nem készült — a helyi védelem céljából el kell készíteni.

(2) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt
csak a helyi védettség megszüntetését követ´óen lehet lebontani.

(3) Az önkormányzat a területi és egyedi védelem alá
helyezésr´ól szóló rendeletében az adott területre és építményre vonatkozó építési követelményeket olyan részletességgel állapíthatja meg, hogy azok az építésügyi hatóság
számára egyértelm´úek legyenek.

6. §
(1) A helyi területi védelem alá helyezésr´ól szóló önkormányzati rendelet az értékvizsgálat alapján el´óírhatja különösen:
a) a település jellegzetes szerkezetének, telekosztásának, utcavonal-vezetésének meg´órzését, illetve új telek

(3) A helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie.

8. §
(1) A helyi védelem alatt álló értékr´ól — az építésügy
körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és m´úködésének feltételeir´ól szóló 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelettel összhangban — nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
a) a védelem szakszer´ú, rövid indokolását,
b) fotódokumentációt,
c) a helyi védelem 2. § (2)—(4) bekezdés szerinti védettségi kategóriáját,
d) a helyrajzi számot.
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(2) Egyedi védettség esetén az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül a nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi
szám),
b) helyszínrajzot,
c) a védett érték rendeltetését és használatának módját.

veszélyes állattá nyilvánítja, mely határozat azonnali végrehajtásának van helye az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 63. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján.

(3) Területi védelem esetén az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül a nyilvántartásnak tartalmazni kell a terület
méretét´ól függ´óen az áttekintéshez szükséges lépték´ú, a
szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát
egyértelm´úen rögzít´ó helyszínrajzot.

2. §

(4) A nyilvántartás céljára készült helyszínrajzot olyan
méretarányban kell elkészíteni, hogy a helyi védelemmel
kapcsolatos megállapítások az egyes telkekre, építési területekre és közterületekre egyértelm´úen értelmezhet´óek
legyenek.

9. §
E z a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A környezetvédelmi miniszter,
a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, a nemzeti kulturális örökség
minisztere és a belügyminiszter
8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együttes rendelete
a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének
részletes szabályairól
Az állatok védelmér´ól és kíméletér´ól szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. §-a (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:
1. §

(1) Veszélyes állat tartására engedélyt az a természetes
személy kaphat, aki
a) cselekv´óképes és büntetlen el´óélet´ú,
b) rendelkezik a 3. §-ban megjelölt szakirányú tartási
ismereteket igazoló, legalább középfokú szakképesítéssel
és szakmai gyakorlattal,
c) ha a b) pontban el´óírt feltételekkel személyesen nem
rendelkezik, az azoknak megfelel´ó személyt alkalmaz,
d) rendelkezik a tartási hely közvetlen szomszédainak
beleegyez´ó nyilatkozatával,
e) biztosítja a 3. számú mellékletben — méreggel öl´ó
állatfajok tartása esetében a 2—3. számú mellékletekben —
el´óírt feltételeket,
f) teljesíti a biztonsági el´óírásokat.
(2) Veszélyes állat tartására engedélyt gazdálkodó szervezet akkor kaphat, ha az állat gondozására az (1) bekezdés
a) —b) pontjaiban meghatározott feltétellel rendelkez´ó
alkalmazottja van, és a d)—f) pontokban el´óírt feltételeket
biztosítja.
(3) Állatkertek és állatotthonok (állatpanzió és állatmenhely) esetében a veszélyes állatok tartása akkor engedélyezhet´ó, ha az intézménynek az (1) bekezdés a) —b)
pontjaiban meghatározott feltétellel rendelkez´ó alkalmazottja van, biztosítja a d)—f) pontokban el´óírt feltételeket
— amennyiben külön jogszabály ezekt´ól eltér´óen nem
rendelkezik —, továbbá rendelkezik a m´úködéshez szükséges engedéllyel.
(4) Az 1. § (2) bekezdése alapján veszélyes állattá nyilvánított egyedek tartási feltételeit és a tartás biztonsági
el´óírásait az eljáró hatóság — a veszélyes állattá nyilvánítással egyidej´úleg — egyedileg határozza meg. Amennyiben a tartáshoz szakképesítés indokolt a 3. § rendelkezését
kell alkalmazni. Ha a tartás biztonsági feltételei nem felelnek meg a mellékletben el´óírtaknak az Átv. 23. §-ának
rendelkezése szerint kell eljárni.
(5) A 3. számú mellékletben foglaltak a cirkuszi állatokra csak abban az esetben alkalmazhatók, ha külön jogszabály eltér´óen nem rendelkezik.

(1) Veszélyes állatnak min´ósülnek az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt fajok egyedei.

3. §

(2) Az 1. számú mellékletben nem szerepl´ó fajok egyedeit, amennyiben egyedi tulajdonságaik ezt indokolják, az
Átv. 20—21. §-ainak rendelkezései alapján a veszélyes állat
tartásának engedélyezésére hatáskörrel rendelkez´ó hatóság — a megjelölt szakhatóságok hozzájárulása alapján —

A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt szakirányú
szakmai végzettségnek kell tekinteni az állatkerti állatgondozó, az állattenyészt´ó, a vadász-vadtenyészt´ó, valamint az
állattenyészt´ó és állategészségügyi szakképesítéseket, illetve a felsoroltakkal egyenérték´ú korábbi középfokú
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szakmai végzettségeket, továbbá az ennél magasabb szint´ú
biológus, zoológus, az agrár és állatorvos végzettségeket,
feltéve, hogy az illet´ó legkevesebb 3 év szakmai gyakorlatot
igazol megfelel´ó szakintézményben (pl. állatkert, vadaspark, cirkusz) teljesített munkaviszony (egyéb munkavégzésre irányuló tartós jogviszony) keretében.
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6. §

A veszélyes állatok tartására vonatkozó feltételek megszegése esetén az eljáró hatóság az Átv.-ben meghatározott kötelezettségei mellett az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott bírságot szab ki.

4. §
(1) Az e rendelet hatálybalépése el´ótt megkezdett veszélyes állattartás esetén a tartó az Átv.-ben meghatározott
engedélyez´ó hatóságnál, az e rendelet hatálybalépését´ól
számított 60 napon belül, a tartás engedélyezése iránt
kérelem benyújtására köteles.
(2) A települési önkormányzat jegyz´óje nyilvántartásba
vételre [245/1998. (XII. 31.) Korm. r. 6. §] és ellen´órzésre
köteles. Amennyiben a tartás körülményei az e rendeletben el´óírt feltételeknek megfelelnek, a hatóság — az Átv.ben meghatározott szakhatóságok hozzájárulásával — a
tartást engedélyezi. Amennyiben a tartás biztonsági feltételei nem felelnek meg a mellékletekben el´óírtaknak, az
illetékes jegyz´ó az Átv. 23. §-ában foglaltak szerint jár el.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor m´úköd´ó állatkertek
— a biztonsági feltételek kivételével — a tartási feltételeket az e rendelet hatálybalépését´ól számított 2 éven belül
kötelesek biztosítani.
5. §
A 4. § (1) bekezdés szerinti tartások eseteiben, ha a
tartó természetes személy, 5 év folyamatos tartás alapján a
3. §-ban meghatározott képesítések hiányában is az engedélyez´ó hatóságnak a szakismeretet biztosítottnak kell tekintenie a tartott egyedek tekintetében. Gazdálkodó szervezet esetében a 2. § (2) bekezdésének rendelkezését kell
alkalmazni.

7. §
E rendelet 1. számú mellékletében felsorolt veszélyes
állatok köréb´ól a pit bull terrier és keverékei, valamint a
veszélyesnek nyilvánított eb tartására az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerej´ú rendelet, valamint a veszélyes és veszélyesnek min´ósített eb tartásáról
és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997.
(II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.
8. §
A veszélyes állatok közül a tengeri kígyókra tartási engedély nem adható.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lev´ó ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Pepó Pál s. k.,

Dr. Torgyán József s. k.,

környezetvédelmi miniszter

földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Hámori József s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

nemzeti kulturális örökség minisztere

belügyminiszter

1. számú melléklet a 8/1999. (VIII. 13.) KöM—FVM—NKÖM—BM együttes rendelethez
A veszélyes állatok köre
MAMMALIA — EML ´ÓSÖK
Diprotodontia — Kevés fogú erszényesek
Macropidae
Kengurufélék

Vörös óriáskenguru (Macropus rufus)
Keleti szürke óriáskenguru (Macropus giganteus)
Nyugati szürke óriáskenguru (Macropus fuliginosus)
Primates — F´óeml´ósök

Cebidae
Csuklyásmajomfélék

Valamennyi faj (Cebidae spp.)
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Cercopithecidae
Cerkóffélék

Valamennyi faj (Cercopithecidae spp.)

Hylobatidae
Gibbonfélék

Valamennyi faj (Hylobatidae spp.)

Hominidae
Emberfélék
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Gorilla (Gorilla gorilla)
Orángután (Pongo pygmaeus)
Csimpánz (Pan troglodytes)
Törpecsimpánz (Pan paniscus)

Carnivora — Ragadozók
Canidae
Kutyafélék

Farkas (Canis lupus)
Pit bull terrier, valamint annak valamennyi egyede és keveréke,
melyet veszélyes ebnek min´ósítettek

Ursidae
Medvefélék

Valamennyi faj (Ursidae spp.)

Mustelidae
Menyétfélék

Rozsomák (Gulo gulo)

Hyaenidae
Hiénafélék

Valamennyi faj (Hyaenidae spp.)

Felidae
Macskafélék

Oroszlán (Panthera leo)
Tigris (Panthera tigris)
Jaguár (Panthera onca)
Leopárd (Panthera pardus)
Hópárduc (Uncia uncia)
Ködfoltos párduc (Neofelis nebulosus)
Gepárd (Acionyx jubatus)
Hiúz (Lynx lynx)
Karakál (Caracal caracal)

Probosciea — Ormányosok
Elaphantidae
Elefántfélék

Afrikai elefánt (Loxodonta africana)
Ázsiai elefánt (Elephas maximus)

Perissodactyla — Páratlanujjú patások
Rhinocerotidae
Orrszarvúfélék

Valamennyi faj (Rhinocerotidae spp.)

Equidae
Lófélék

Valamennyi faj (Equidae spp.), kivéve a háziasítottakat

Artiodactyla — Párosujjú patások
Hippopotamidae
Vízilófélék

Nílusi víziló (Hippopotamus amphibius)
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Vízibivaly (Bubalus bubalis)
Mindoro-bivaly (Bubalus mindorensis)
Anoák összes faja (Anos spp.)
Kafferbivaly (Syncerus caffer)
Banteng (Bos javanicus)
Gaur (Bos gaurus)
Kouprey (Bos sauvelii)
Vad jak (Bos mutus)
Amerikai bölény (Bison bison)
Európai bölény (Bison bonasus)

AVES — MADARAK
Struthioniformes — Stuccalkatúak
Struthionidae
Struccfélék

Strucc (Struthio camelus)

Casuaridae
Kazuárfélék

Valamennyi faj (Casuaridae spp.)

Dromaiidae
Emufélék

Emu (Dromaius novaehollandiae)
Falconiformes — Sólyomalkatúak

Cathartidae
Újvilági kesely´úk
Accipitridae
Vágómadárfélék

Valamennyi faj (Cathartidae spp.)
Hárpia (Harpia harpyia)
Majomev´ó sas (Pithecophaga jefferyi)
Rétisasok (Haliaetus spp.)
Valódi sasok (Aquila spp.)
Strigiformes — Bagolyalkatúak

Strigidae
Bagolyfélék

Uhuk összes faja (Bubo spp.)
Hóbagoly (Nyctea scandiaca)
Szakállas bagoly (Strix nebularia)
Urali bagoly (Strix uralensis)

REPTILIA — HÜLL ´ÓK
Testudinata — Tekn´ósök
Chelidridae
Aligátortekn´ós-félék

Aligátortekn´ós (Chelydra serpentina)
Kesely´útekn´ós (Macroclemys temmincki)
Crocodylia — Krokodilok
Valamennyi faj (Crocodylia spp.)
Squamata — Pikkelyes hüll´ók

Helodermatidae
Mérgesgyík-félék

Valamennyi faj (Helodermatidae spp.)
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Boidae
Óriáskígyók

Colubridae
Siklófélék
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Komodói varánusz (Varanus komodoensis)
Bengálvaránusz (Varanus bengalensis)
Óriásvaránusz (Varanus giganteus)
Nílusi varánusz (Varanus niloticus)
Pápua-varánusz (Varanus salvadorii)
Szalagos varánusz (Varanus salvator)
Boa (Boa constrictor)
Anakonda (Eunectes murinus)
Tigrispiton (Python molurus)
Kockáspiton (Python reticulatus)
Sziklapiton (Python sebae)
Ametiszt kígyó (Liasis amethistinus)
Atractaspis spp. (valamennyi faj)
Balanophis spp. (valamennyi faj)
Dispholidus spp. (valamennyi faj)
Rabdophis spp. (valamennyi faj)
Thelotornis spp. nemek összes faja(i)

Elapidae
Mérgessikló-félék

Valamennyi faj (Elapidae spp.)

Hydrophiidae
Tengerikígyó-félék

Valamennyi faj (Hydrophiidae spp.)

Laticaudidae
Laposfarkú tengerikígyó-félék

Valamennyi faj (Laticaudidae spp.)

Viperidae
Viperafélék

Valamennyi faj (Viperidae spp.)

Crotaliidae
Csörg´ókígyófélék

Valamennyi faj (Crotaliidae spp.)

CHELICERATA — CSÁPRÁGÓSOK
Arachnida — Pókok
Theridiidae
Gömbhasú pókok

Latrodectus nem összes faja (Latrodectus spp.)

Ctenidae
Fés´úspók-félék

Valamennyi faj (Ctenidae spp.)
Scorpiones — Skorpiók
Valamennyi faj (Scorpiones spp.)

MYRIAPODA — SOKLÁBÚAK
Chilopoda — Százlábúak
Scolopendridae
Valódi szkolopendra-félék

Valamennyi faj (Scolopendridae spp.)
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2. számú melléklet
a 8/1999. (VIII. 13.) KöM—FVM—NKÖM—BM
együttes rendelethez
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Gerincesek

Hüll´ók
Tekn´ósök

A méreggel öl´ó állatok tartására vonatkozó
speciális el´óírások
1. Csak olyan faj, illetve egyed(ek) tartható, amely marása ellen hatásos szérum rendelkezésre áll.
2. A szérum tárolása, cseréje a használati utasításban
el´óírtaknak megfelel´ó.
3. A méreggel öl´ó állatot tartó az állat tartásához szükséges ismeretekkel — beleértve az els´ósegélynyújtást és az
ellenszérum használatát — rendelkezik.
4. Az állat nem kívánt kijutásának elkerülése érdekében
az inszektáriumot, terráriumot biztonsági üveg felhasználásával jól zárhatóan kell elkészíteni.
5. Az inszektáriumon, terráriumon jól láthatóan fel kell
tüntetni a méreggel öl´ó állat veszélyét jelz´ó figyelmeztetést.
6. A méreggel öl´ó állat tartóhelye nem maradhat a
3. pontban leírt feltételekkel rendelkez´ó személy felügyelete nélkül idegenek jelenlétében.
7. A méreggel öl´ó állatokkal kapcsolatos bármilyen közvetlen beavatkozást (takarítás, etetés, itatás, áthelyezés) a
beavatkozásra jogosult is csak egy másik személy jelenlétében végezhet.
8. Méreggel öl´ó állat harapása, marása esetén az állat
biztonságos elzárása után a marás utáni teend´óket kell a
megfelel´ó sorrendben elvégezni.
9. A méreggel öl´ó állatokat tartalmazó inszektáriumokat, terráriumokat csak olyan jól zárható helyiségekben
szabad elhelyezni, ahonnan véletlen szökés esetén sem
tudnak más köz- vagy magánterületre kijutni, illetve ahová
illetéktelen személy bejutása akadályozott.
10. Az egyéb tartási feltételek a veszélyes állatokra vonatkozó általános tartási feltételeknek megfelel´óek.

Az akvárium alapterülete:
— hosszúság: 4× a tekn´ós hátpáncél hossza
— szélesség: 2× a tekn´ós hátpáncél hossza
— vízmélység: 2× a tekn´ós hátpáncél hossza
egyedi elhelyezésnél.
További egyed: az akvárium alapterülete 30%-kal növelend´ó.
Gyíkok
A terrárium alapterülete:
— hosszúság: 2,5× a teljes testhossz
— szélesség: 1,5× a teljes testhossz
— magasság: 1× a teljes testhossz
egyedi elhelyezésnél.
További egyed: a terrárium alapterülete 20%-kal növelend´ó.
A terrárium jól zárható legyen.
Kígyók
A terrárium alapterülete:
— hosszúság: 1× a teljes testhossz
— szélesség: 0,5× a teljes testhossz
— magasság: 1× a teljes testhossz, max. 2 m
egyedi elhelyezésnél.
További egyed: a terrárium alapterülete 20%-kal növelend´ó.
A terrárium jól zárható legyen.
Megjegyzés: a biztonsági el´óírások a méreggel öl´ó állatfajokra vonatkozó speciális el´óírásoknál találhatók.
Krokodilok

3. számú melléklet
a 8/1999. (VIII. 13.) KöM—FVM—NKÖM—BM
együttes rendelethez
A veszélyes állatokra vonatkozó tartási feltételek
és biztonsági el´óírások*
Gerinctelenek
Az összes fajra vonatkozóan: 30× 30× 30 cm-es jól zárható inszektárium egyedi elhelyezésnél.
További egyed: az alapterület 20%-kal növelend´ó.

* A megadott méretek a minimális feltételeket jelölik.

Kistest´ú fajok (1,5 m testhossz alatt)
— medence terület: 1× a testhossz (m 2)
— vízmélység: 0,5× a testhossz (m 2)
— szárazföld: 2× a testhossz (m 2)
Nagytest´ú fajok (1,5 m testhossz felett)
— medence terület: 2× a testhossz (m 2)
— vízmélység: 0,5× a testhossz (m 2)
— szárazföld: 4× a testhossz (m 2)
egyedi elhelyezésnél.
További egyedek: a medence és a szárazföld területe
20%-kal növelend´ó. A medence/szárazföld arány mind a
bels´ó helyen, mind a küls´ó kifutóban 1/2.
A kifutót határoló anyag magassága, ha rács: 1× a
testhossz, ha üveg vagy egyéb kapaszkodásra alkalmatlan
anyag: 2/3× a testhossz.
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Madarak
Strucc
(3 egyedre)
további egyed
Kazuár
(2 egyed)
Emu
(2 egyed)
további egyed

Küls´ó kifutó

Bels´ó hely

250 m2
+50 m2

6 m2/egyed

250 m2

6 m2/egyed

200 m2
+100 m2

4 m2/egyed

Kerítésmagasság: 2 m
Rúgás és csípésveszélyes fajok.
Röpde
terület

magasság

30 m2
+10 m2

4m

24 m2
+4—6 m2

2,5—3 m

Küls´ó ketrec

Bels´ó ketrec

Megjegyzés

200 m2
+15 m2

20 m2
+4 m2

8 m2/2 m
10 m2/2,5 m
16 m2/3 m

8 m2/2 m
10 m2/2,5 m
16 m2/3 m

25 m2/2,5 m
+2 m2

10 m2/2 m
+1,5 m2

Kesely´úk, nagytest´ú sasok
(2 egyed)
további egyed
Kistest´ú sasok, nagytest´ú sólymok, nagytest´ú baglyok
(2 egyed)
további egyed terület
Cs´órvágás és lábfogás veszélyes fajok.

Eml´ósök
Nagytest´ú kenguruk
(6 egyed)
további egyed
Majmok (pár, család, csapat)
Halálfejes majom, Tamarin
Saki, Uakari, B´óg´ómajom
Csuklyásmajom, Gyapjasmajom

Cerkófok
(5 egyed)
további egyed
Huszármajmok
(5 egyed)
további
Mangábék
(5 egyed)
Makákók
(5 egyed)
Páviánok
(5 egyed)

szárazárok:
3,5 m mély, 3,5 m széles
vizesárok:
1 m mély, 3,5 m széles
1 m-es sima fallal a vizesárok küls´ó falánál

vizesárok: 4 m széles

30 m2
ua. mint a cerkófok
ua. mint a cerkófok
ua. mint a cerkófok

ua. mint a huszármajmok

1,2 m-es sima fallal a vizesárok küls´ó falánál
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Küls´ó ketrec

Mandrill
(5 egyed)
Gerezák
(5 egyed)
Langúrok
(5 egyed)
Hulmán
Karcsú majmok
(5 egyed)
Emberfélék
(2 egyed)
további egyed
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Bels´ó ketrec

ua. mint a huszármajmok

3m
ua. mint a huszármajmok

Megjegyzés

1,2 m-es sima fallal a vizesárok küls´ó falánál
3m

ua. mint a cerkófok
ua. mint a huszármajmok
20 m2/3 m

20 m2/3 m

25 m2/4 m
+10 m2

25 m2/4 m
+10 m2

ketrec vagy biztonsági
üveg; száraz vagy vizesárok csak egyéb biztonsági rendszerekkel együtt alkalmazható

Farkasok, hiénák
Kifutóterület: 100 m2/pár, további egyedenként 10 m2. Az állatoknak kell´ó számú alvó- és búvóhely biztosítandó. Mivel
szívesen ásnak, a kerítésalapot legalább 2 m mélyre a talajszint alá kell vinni. A kerítésmagasság szintén 2 m.
Menyétfélék
Küls´ó kifutó

Rozsomák
(1 pár)
további egyed

80 m2
+20 m2

Macskafélék
Oroszlán, tigris
(1 pár)
további egyed
Leopárd, jaguár, puma, hópárduc, ködfoltos párduc
(1 pár)
Gepárd
(1 hím+2 n´óstény)
további egyed
Hiúz, karakál
(1 pár)
további egyedek

Küls´ó kifutó

Bels´ó ketrec

40 m2
+10 m2

25 m2
+4 m2

30 m2

15 m2

80 m2
+10 m2

20 m2+5 m2 box
+5 m2+5 m2 box

20 m2/2 m
+10 m2

10 m2
+5 m2

Az állandóan szabadkifutóban tartott állatoknak egy 3 m2-es alvóbox szükséges. A hidegt´úr´ó fajoknak, illetve
alfajoknak csak egy csapadék- és huzatmentes alvóhely kell. A melegebb helyeken él´óknek a bels´ó helyiség h´ómérséklete min. 15 ˚C.
Tigris, jaguár fürd´ómedence mérete: min. 2 m2/egyed
Biztonsági feltételek:
Oroszlán, tigris: sima fal vagy rács, 1 m-es befelé hajló rácsmagasítással vagy villanypásztorral. Rácsmagasság: min. 4 m.
Gepárd: ua. Rácsmagasság: min. 2 m.
Oroszlán, tigris, gepárd: megfelel egy 6 m széles, 4 m mély szárazárok.
Oroszlán, gepárd: megfelel egy 6 m széles, 2 m mély vizesárok.
A többi faj biztonságos tartásához teljesen zárt ketrec szükséges. A ketrecek, kifutók ajtajait lakattal, kulccsal
kell zárni.
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Medvék
Jegesmedve
(1 pár)
további egyed

Küls´ó kifutó

Bels´ó ketrec

200 m2
50 m2
fürd´ómedence mélység:
1,5 m
felület: 60 m2

6 m2/3 m belmagasság
egyedenként

150 m2
+20 m2

6 m2/3 m belmagasság
egyedenként

100 m2

4 m2/2 m

60 m2
+10 m2

4 m2/2 m belmagasság
egyedenként

Barnamedvék, ajakos medve pápaszemes medve
(1 pár)
további egyed
Örvösmedve
(1 pár)
Malájmedve
(1 pár)
további egyed

F´úteni csak a maláj-, ajakos-, pápaszemes medvék bels´ó helyiségében kell. H´ómérséklet: min. 12 ˚C.
Biztonsági feltételek:
A jeges-, grizzli-, kodiakmedvéket nem zárt kifutóban tartva a kerítés magassága min. 3 m, valamint e fölött egy
1 m-es befelé hajló rács. A többi fajnál a kerítésmagasság min. 2,5 m és egy 1 m-es befelé hajló rács.
Az ajtókat lakat és csavarmenetes zár mellett egyéb pl. hidraulikus zárral is meg kell er´ósíteni.
Elefántok
Kifutóterület 2 vagy 3 elefánttehén részére: 500 m2
1 elefántbika részére: 150 m 2
Éjjelre lekötözve 15 m2/egyed
Éjjelre lekötözés nélkül 30 m2/egyed
Éjjelre lekötözés nélkül (bika) 50 m2
Bels´ó helyiség h´ómérséklete min. 15 ˚C.
Fürdés, illetve fürdetési lehet´óség szükséges.
Biztonsági feltételek:
A küls´ó, illetve a bels´ó kifutó kerítése rendkívül er´ós anyagból készüljön.
Magassága teheneknél min. 1,8 m
bikáknál min. 2,5 m.
Szárazárkos tartásnál az árok szélessége megegyezik egy feln´ótt elefánt testhosszával, mélysége min. 2 m.
Orrszarvúak
Kifutóterület: 500 m2/1 pár
Éjszakai elhelyezés: 20 m2/egyed. (Csak a szélesszájú orrszarvút lehet elkülönítés nélkül tartani a bels´ó kifutóban.)
A bels´ó helyiség h´ómérséklete min. 18 ˚C. Fürdési lehet´óség a páncélos- és a szumátrai orrszarvúnak kell.
Biztonsági feltételek:
Kifutóhatároló 2 m magas masszív anyagból. Lehetséges száraz- vagy vizesárok is, amely 2 m széles és 2 m mély.

Nílusi víziló
(1 pár)
további egyed
Medence a teljes küls´ó és bels´ó kifutó 2/3-a, vízmélység 1,5 m.
Lófélék, marhafélék
(6 egyed)
további egyed

Küls´ó kifutó

Bels´ó ketrec

100 m2
+50 m2

30 m2
+15 m2

500 m2
+60 m2

8 m2/egyed istállózandó
fajoknál
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A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
23/1999. (VIII. 13.) KHVM
rendelete
a polgári repülés hajózó személyzete
repülési idejének szabályozásáról szóló
19/1992. (VII. 16.) KHVM rendelet módosításáról
A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
52. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a honvédelmi miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
A polgári repülés hajózó személyzete repülési idejének
szabályozásáról szóló 19/1992. (VII. 16.) KHVM rendelet
3. §-ának (1) bekezdése a következ´ó d) ponttal egészül ki:
,,d) két légijárm´ú-vezet´ó és egy fedélzeti mérnök van,
hajózó személyzeti tagonként:
da) egy napon (24 órán belül)
9 óra
db) egy hónapon belül
100 óra
dc) egy negyedéven belül 250 óra, de egy
naptári évben egy alkalommal három
egymást követ´ó hónapban
285 óra
dd) egy éven belül
700 óra’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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(2) Az Lt. 71. §-ának 19. pontjában említett, a légijárm´úvek fel- és leszállására és felszíni mozgására szolgáló
vízi területen (ideértve a helikopterállomást is) kialakított
repül´ótér üzemben tartási engedélyét a légiközlekedési
hatóság a hajózási hatóság és a környezetvédelmi hatóság
— természeti és védett természeti területen a természetvédelmi hatóság — szakhatósági hozzájárulása alapján adja
meg.

2. §
(1) Az üzemben tartási engedély határozatlan id´ótartamra szól.
(2) Az üzemben tartási engedélyekr´ól a légiközlekedési
hatóság nyilvántartást vezet.

3. §
(1) A repül´ótér üzemben tartását és az üzemben tartási
engedélyben foglaltak megtartását a légiközlekedési hatóság az érintett hatóságok közrem´úködésével rendszeresen
ellen´órzi (a továbbiakban együtt: repül´ótér szemle). A
repül´ótér szemlét legalább évente egyszer meg kell tartani.
(2) A repül´ótér szemle alapján — jogszabálysértés vagy
az üzemben tartási engedélyben foglaltak megsértése esetén — a légiközlekedési hatóság az üzemben tartási engedélyt
a) módosíthatja,
b) felfüggesztheti (határid´ó megjelölése mellett),
c) visszavonhatja.

Manninger Jen´ó s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi
politikai államtitkár

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.

A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
24/1999. (VIII. 13.) KHVM
rendelete
a repül´ótér üzemben tartási engedélyér´ól
A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 19. §-ának (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

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

Az oktatási miniszter
31/1999. (VIII. 13.) OM
rendelete
az ifjúsági véd´ón´ó szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeir´ól

1. §
(1) A repül´ótér üzemben tartása iránti engedélyt a légiközlekedési hatóság kérelemre adja ki.

A fels´óoktatásról szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXX. törvény 74. §-a (1) bekezdésének e) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
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1. §

E rendelet melléklete a fels´óoktatási intézményekben a
szakirányú továbbképzésként folyó ifjúsági véd´ón´ó szak
képesítési követelményeit tartalmazza.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Szilágyiné dr. Szemke´ó Judit s. k.,
oktatási minisztériumi közigazgatási államtitkár

Melléklet
a 31/1999. (VIII. 13.) OM rendelethez
Az ifjúsági véd´ón´ó szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményei
1. A képzési cél
Ifjúsági véd´ón´ók képzése, akik alkalmasak a véd´ón´óképzés során elsajátított ismeretanyagra, szakmai kézségekre és megel´óz´ó (preventív) szemléletre alapozva a közés fels´óoktatásban, a szakképzési rendszerben, a feln´óttoktatás keretei között, valamint általában a fiatalok körében az önálló és felel´ósségteljes egészségfejleszt´ó tevékenységre, az iskolai egészségnevelésben történ´ó aktív
közrem´úködésre. Ezen túlmen´óen alkalmasak az ifjúságegészségügyi gondozás speciális tennivalóinak ellátására.
A képzés feladata
Az ifjúsági véd´ón´ó ismerje:
— a megel´óz´ó módszereket és azok intézményi hátterét,
— az ifjúság egészséges életmódjára, valamint egészséges környezetének megteremtésére vonatkozó tudnivalókat,
— a stresszhelyzetek megel´ózésének, megoldásának és
konfliktusok kezelésének életkorspecifikus módszereit,
— a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi
érintkezés útján terjed´ó betegségek megel´ózésével kapcsolatos tudnivalókat,
— a szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait és a
rászokás elkerülésének módjait,
— a hivatásukkal kapcsolatos közalkalmazotti, egészségügyi, szociális és a közoktatási, valamint a gyermek
jogáról szóló törvényeket, jogszabályokat,
— m´úködésüknek kompetenciakörét,
— a fiatalok általános fizikai teherbíró-képességével
kapcsolatos kívánalmakat,
— a könnyített és gyógytestnevelés besorolási rendjét,
— az iskolai teljesítmény sajátos zavarait.
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Legyen jártas:
— a testi, szellemi fejl´ódés ellen´órzésében és regisztrálásában,
— a sz´úr´óvizsgálatok végzésében, elváltozás esetén
szakellátásra irányításban és utógondozásban,
— krónikus beteg gyermekek életvitelének segítésében, iskolai és családon belüli környezetben,
— az iskolai (ifjúságvédelmi) mentálhigiénés, szexuális, pályaválasztási stb. tanácsadás végzésében,
— balesetmegel´ózésben és els´ósegélynyújtásban,
— a közösségben mutatkozó fert´óz´ó betegségek jeleinek felismerésében és a megel´óz´ó intézkedések megtételében,
— magatartási és emocionális zavarokkal küzd´ó gyermekek segítésében,
— egészségtani ismeretek elméleti és gyakorlati feldolgozása során való közrem´úködésben,
— a fiatalok egészségkultúrájának és egészségmegtartásának alakításában,
— különféle tanfolyamok (els´ósegélynyújtó, csecsem´ógondozó stb.), vetélked´ók szervezésében,
— a fiatalok egészségmegtartásával kapcsolatos szül´ói
értekezleteken való közrem´úködésben,
— az intézmények közegészségügyi helyzetének javítására vonatkozó javaslatok megtételében,
— a véd´óoltással kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában, az iskola-egészségügyi adminisztráció végzésében,
— a fiatalok egészségmegtartásával kapcsolatos szül´ói
tanácsadásban.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakirányú szakképzettség megnevezése
Ifjúsági véd´ón´ó.
3. A képzésben való részvétel el´ófeltétele
Véd´ón´ói oklevél.
4. A képzési id´ó
4 félév, 120 kredit, 3600 óra hallgatói tanulmányi munkaid´ó.
5. A képzés f´óbb tanulmányi területei és azok arányai
Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek
(20%):
— iskolaegészségügy története, iskolahigiéné, iskolavéd´ón´ói joggyakorlat, iskolapszichológia, nevelésszociológia, iskolaszociológiai, iskolaszervezéstan, óvodapedagógia.
Szaktudományi elméleti ismeretek és gyakorlati készségek (80%):
— egészségtan, didaktika, egészségpedagógia, iskolavéd´ón´ói módszertan, tanácsadás módszertana és lélektana,
családvédelmi tanácsadás módszertana, az els´ósegélynyújtás oktatása, a csecsem´ógondozás oktatása stb.

4640

MAGYAR KÖZLÖNY

6. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ellen´órzés rendszere az intézményi tantervben el´óírt
gyakorlati jegyek megszerzéséb´ól, kollokviumi vizsgákból,
a szakdolgozat elkészítéséb´ól és a záróvizsga letételéb´ól
tev´ódik össze.
Gyakorlati jegyet: tanácsadás módszertana, els´ósegélynyújtás oktatása és csecsem´ógondozás oktatás tárgyakból
kell szerezni.
Kollokviumi vizsgát: iskolahigiéné története, iskolapszichológia, nevelésszociológia, óvodapedagógia, didaktika és egészségpedagógia, iskolavéd´ón´ói módszertan, családvédelmi tanácsadás módszertana, addiktológia és szül´ói
hatékonyság fejlesztés tárgyakból kell letenni.
6.1. Szakdolgozat
A szakdolgozat önálló írásbeli munka, amellyel a hallgatónak tanúsítani kell, hogy tanulmányaira alapozva, a
szakirodalom feldolgozásával képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, önálló munkavégzés
keretében.
Az elfogadott szakdolgozat kreditértéke: 20 pont.
6.2. Záróvizsga
6.2.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:
— az el´óírt tanulmányi kötelezettségek (kreditértékek) teljesítése,
— a szakdolgozat benyújtása és elfogadása.
6.2.2. A záróvizsga részei:
— szakdolgozat megvédése,
— komplex szóbeli vizsga az ifjúsági véd´ón´ói szakismeretekb´ól,
— gyakorlati esetmegoldás.
6.2.3. A záróvizsga eredménye
A záróvizsga eredményét a szakdolgozat, a komplex
vizsga és az esetmegoldás érdemjegyeinek egyszer´ú számtani átlagértéke adja.

III. rész

HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1091/1999. (VIII. 13.) Korm.
határozata
az 1999. júniusi és júliusi rendkívüli es´ózés és vihar
miatti védekezési költségekr´ól és kárenyhítésr´ól,
továbbá a szükséges jogszabályok módosításáról
A Kormány
1. tudomásul veszi az érintett minisztériumok által készített felmérések eredményét, mely szerint az es´ózés és
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vihar miatti védekezési költségek összege 2678 M Ft, a
károk helyreállításának költsége 30 502 M Ft, mindösszesen 33 180 M Ft;
2. tudomásul veszi, hogy a Belügyminisztérium fejezetének önkormányzati vis maior tartalékában — a már folyósított el´óleget is figyelembe véve — 2612 M Ft, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezetében
495 M Ft áll rendelkezésre védekezésre és kárenyhítésre;
3. a) nyugtázza a biztosítótársaságok felajánlását
5 Mrd Ft érték´ú kötvény jegyzésére, mely a kárt szenvedettek segélykeretének növelését szolgálja;
b) felkéri a pénzügyminisztert, hogy alakítsa ki az államkötvény kibocsátási feltételeit, valamint határozza meg a
helyreállítási és újjáépítési feladatokra külön döntés alapján
kijelölt kormányzati szerv részére történ´ó átadás módját;
Felel´ós: pénzügyminiszter
Határid´ó: azonnal
4. elrendeli, hogy a központi költségvetésb´ól az egyes
védekezési és kárenyhítési feladatok finanszírozása a következ´ók szerint történjék:
a) az es´ózés és a vihar miatt az önkormányzatoknál
felmerült, indokolt védekezési kiadások teljes megtérítéséhez 1553 M Ft,
az önkormányzati tulajdonban lév´ó, kötelez´ó feladatokhoz kapcsolódó építményekben keletkezett — biztosításból és egyéb módon meg nem térül´ó — károk teljes helyreállításához legfeljebb 2759 M Ft,
az önkormányzati utakban, hidakban és kapcsolódó m´útárgyakban keletkezett károk helyreállításához a helyreállítási költség 50%-a, legfeljebb 3217 M Ft,
a személyi tulajdonban lév´ó lakásokban keletkezett —
biztosításból és egyéb módon meg nem térül´ó — károk
enyhítését szolgáló szociális és lakáscélú támogatási formákra legfeljebb 4000 M Ft,
az el´óz´óekben szerepl´ó — önkormányzati feladatkörben
kezelend´ó — helyreállítási támogatás összege együttesen
11 529 M Ft. Ebb´ól a vis maior tartalékkeretben — a már
folyósított el´óleget is figyelembe véve — rendelkezésre áll
2612 M Ft, a nettó támogatási igény 8917 M Ft;
b) a mez´ógazdaságban felmerült védekezési költségek
megtérítésére 260 M Ft,
a mez´ógazdasági károk 30%-os enyhítésére legfeljebb
3089 M Ft,
az el´óz´óekben szerepl´ó, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetet érint´ó feladatoknál a kárenyhítésre együttesen felmerült támogatási igény 3349 M Ft;
c) az állami kezelésben lév´ó vízkárelhárítási létesítményeknél felmerült védekezési és kárenyhítési költségekre
1690 M Ft,
a közúthálózatban keletkezett károk helyreállítására
2600 M Ft,
a vasúthálózatban keletkezett károk helyreállítására,
valamint a többletkiadások megtérítésére 550 M Ft,
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a vasúthálózat ár- és belvíz okozta kárainak beruházási
jelleg´ú rekonstrukciójára 700 M Ft,
a vízkárelhárítás állami tulajdonban lév´ó els´órend´ú árvízvédelmi m´úveinek fejlesztésére és rekonstrukciójára
181 M Ft,
a sík- és dombvidéki vízrendezésre 96 M Ft,
az el´óz´óekben szerepl´ó, a Közlekedési, Hírközlési és
Vízügyi Minisztérium fejezetet érint´ó feladatoknál felmerült támogatási igény együttesen 5817 M Ft, ebb´ól rendelkezésre áll 495 M Ft, a nettó támogatási igény 5322 M Ft;
d) a nettó támogatási igény együttesen 17 588 M Ft;
e) a d) pont szerinti támogatás forrását — a 3. pont
szerinti kötvénykibocsátásból származó bevételen túl —
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
46. §-ának (2) bekezdése alapján, a fejezetek közötti
arányos átcsoportosítással, a melléklet szerint kell biztosítani;
Felel´ós:

az a) —e) pont tekintetében:
pénzügyminiszter
érintett miniszterek
Határid´ó: azonnal

5. felhatalmazza a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
minisztert, valamint a belügyminisztert, vizsgálja meg,
hogy új lakások építése esetén milyen lehet´óség van szerényebb igényszint´ú, illetve az építésügyi hatóságok által
kidolgozandó ajánlott terveken, típusterveken alapuló
építkezések megvalósítására;
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határid´ó: azonnal
6. felhatalmazza a szociális és családügyi minisztert,
hogy tegyen javaslatot az es´ózés és vihar okozta károk
helyreállítását és újjáépítését segít´ó közhasznú munkavégzés kiemelt támogatására.
Felel´ós: szociális és családügyi miniszter
Határid´ó: azonnal
7. A Kormány köszönetet mond a természeti csapásokat
elszenvedett települések lakosságának a helytállásáért, a
károk enyhítésében tanúsított magatartásáért. Messzemen´ó elismerését fejezi ki az önkormányzatok képvisel´ó-testületei, tisztségvisel´ói és köztisztvisel´ói, a vízügyi és vasúti
szervek dolgozói, a védelmi bizottság tagjai, a rendvédelmi
szervek, a honvédség és a ment´ószolgálatok személyi állományának összehangolt er´ófeszítéséért. Nagyra értékeli az
ország polgárainak az összefogását a bajbajutottak megsegítésében. Külön is megköszöni a helyi önkormányzatok,
a biztosítók, a karitatív szervezetek, az egyházak, a társadalmi szervek és más szervezetek segítségnyújtását.
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Melléklet
az 1091/1999. (VIII. 13.) Korm. határozathoz
Az 1999. évi júniusi és júliusi rendkívüli es´ózés és vihar
miatti kiadások forrásához a fejezetenkénti hozzájárulás
Millió forintban
Fejezetszám

Megnevezés

I. Országgy´úlés
I. Közbeszerzések Tanácsa
I. Közszolgálati m´úsorszolgáltatás
I. Társadalmi önszervez´ódések támogatása
II. Köztársasági Elnökség

Összesen
(0,979%)

64,2
0,3
101,7
28,4
3,5

III. Alkotmánybíróság

6,4

IV. Országgy´úlési Biztosok Hivatala

5,5

V. Állami Számvev´ószék
VI. Bíróságok
VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

22,9
276,9
108,9

X. Miniszterelnöki Hivatal

98,4

X. Biztonsági szolgálatok

189,5

X. Kormányzati Ellen´órz´ó Iroda
XI. Belügyminisztérium
XII. Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Vállalkozások folyó támogatása

3,2
1641,6
727,1
942,6

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1292,4

XIV. Igazságügyi Minisztérium

198,2

XV. Gazdasági Minisztérium

411,1

XVI. Környezetvédelmi Minisztérium
XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium
Kormányzati rendkívüli kiadások
XVIII. Külügyminisztérium
XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium
XX. Oktatási Minisztérium
XXI. Egészségügyi Minisztérium

175,0
1234,9
46,1
244,3
247,5
1259,9
516,6

XXII. Pénzügyminisztérium
Gazdálkodó szervezetek támogatása
Egyéb költségvetési kiadás
Kormányzati rendkívüli kiadások
Állam által vállalt kezesség

849,8
581,0
61,7
134,7
206,5

XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Kormányzati rendkívüli kiadások

498,9
48,0

XXIV. Ifjúsági és Sportminisztérium

114,0

XXX. Gazdasági Versenyhivatal
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XXXIV. Történeti Hivatal

5,0
68,9
168,4
4,1

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Összesen:

12 588,0
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A Kormány
1092/1999. (VIII. 13.) Korm.
határozata

g) kezdeményezi az építési hatóságoknál az építési engedélyek soron kívüli kiadását, illetve az önkormányzatok
képvisel´ó-testületeinél a településrendezési tervek szükséges módosítását.

a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottság
és megyei bizottságok létrehozásáról

5. Azokat a felajánlásokat, amelyeknél az adományozó
adócsökkentést kíván érvényesíteni, a karitatív szervek
fogadják. Minden egyéb helyreállítási, újjáépítési célú
pénzeszköz fogadására a Magyar Államkincstár 1003200000282606-00000000 számú számlája szolgál. A számlára
befolyó pénzeszközök felhasználása a 4. pont c) alpontja
szerint történik.

1. A Kormány az 1999. év rendkívüli id´ójárása következtében kialakult ár- és belvízhelyzetre tekintettel Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
A Bizottság elnöke: dr. Bakondi György határ´ór vezér´órnagy.
2. A Bizottság tagjai a Miniszterelnöki Hivatal, valamint
az alábbi minisztériumok állásfoglalásra jogosult képvisel´ói:
— Belügyminisztérium,
— Honvédelmi Minisztérium,
— Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium,
— Pénzügyminisztérium,
— Szociális és Családügyi Minisztérium.
3. A Kormány felhatalmazza a belügyminisztert a Bizottság tevékenységének felügyeletére. A közlekedési és
vízügyi károk helyreállításának kérdéseiben a belügyminiszter jogkörét a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gyakorolja.
4. A Bizottság feladatai:
a) összehangolja a Belügyminisztérium, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium újjáépítési
feladatait, ennek érdekében a tárcáktól adatszolgáltatás
kérésére jogosult;
b) megszervezi az 1999. év júniusi és júliusi rendkívüli
es´ózés és vihar miatti védekezési költségekr´ól és kárenyhítésr´ól szóló kormányhatározat végrehajtását;
c) javaslatot tesz a Kormány döntése alapján az újjáépítésre, helyreállításra biztosított költségvetési el´óírások felhasználására, amelyet a 3. pont szerint felügyeletet gyakorló miniszter hagy jóvá. A pénzfelhasználással kapcsolatos költségvetési tervezési, végrehajtási, számviteli, beszámolási és elszámolási feladatokat a Belügyminisztérium közigazgatási szervezete végzi;
d) megyei és országos újjáépítési terv alapján irányítja
az újjáépítési tevékenységet, ennek érdekében a tervezésre
és kivitelezésre közbeszerzési eljárást írhat ki, illet´óleg
kezdeményezhet. A közbeszerzésekr´ól szóló 1995. évi XL.
törvény 70. §-ának d) pontja alapján a Bizottság gyorsított
tárgyalásos eljárást folytat valamennyi közpénzfelhasználás során. A Bizottság ajánlati felhívásait közzéteszi a Közbeszerzési Értesít´óben;
e) a feladatok ellátása érdekében az újjáépítési és helyreállítási munkálatokba bevonja a karitatív, a társadalmi,
a gazdálkodó szervezeteket, valamint az állampolgárokat;
f) segíti és ellen´órzi a megyei helyreállítási és újjáépítési bizottságok munkáját;

6. A Bizottság tevékenységét és a m´úködtetését a belügyminiszter által elfogadott ügyrend szerint végzi.
7. A Bizottság m´úködési költségeit a Belügyminisztérium fedezi.
8. A Kormány felkéri az érintett megyei közgy´úlések
elnökeit, hogy az ár- és belvízvédelem területi feladatainak
végrehajtására a megyei Polgári Védelem Parancsnokságok bázisain, a megyei közigazgatási hivatalok vezet´óinek,
valamint az illetékes központi közigazgatási szervek területi szervei képvisel´óinek bevonásával hozzák létre a megyei helyreállítási és újjáépítési bizottságokat.
9. A helyreállítási és újjáépítési munkákat úgy kell szervezni, hogy az önkormányzati kötelez´ó feladatokat szolgáló építmények lehet´óség szerint, 1999. szeptember 30-ig,
a lakóházak november hónapban helyreállításra, illetve
felépítésre kerüljenek.
10. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatal
közl emén ye
a Kormány 1999. II. félévi jogalkotási tervér´ól
A Miniszterelnöki Hivatal a Kormány ügyrendjér´ól szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat 4. pontja alapján
a Kormány munkatervén alapuló jogalkotási feladatok
tervét az alábbiakban teszi közzé:
A)

TÖRVÉNYJAVASLATOK

1. Törvényjavaslat az általános birtokrendezésr´ól és a
Nemzeti Földalapról
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1999/71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2. Törvényjavaslat a szerencsejáték törvény módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

4. Törvényjavaslat az adókra és a járulékokra, valamint
egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

5. Törvényjavaslat a társadalmi szervezetek által használt, állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésér´ól szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter

6. Törvényjavaslat egyes törvények módosításáról (a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felel´ósségér´ól
szóló tv., a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló tv., a
bányászatról szóló tv., a mérésügyr´ól szóló tv., az államtitokról
és a szolgálati titokról szóló tv., a Magyar Köztársaság kitüntetéseir´ól szóló tv., az ingatlan-nyilvántartásról szóló tv.)
Felel´ós:

igazságügy-miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
belügyminiszter
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
gazdasági miniszter

7. Törvényjavaslat egyes gazdasági jelleg´ú törvények
módosításáról (a villamos energia termelésér´ól, szállításáról és szolgáltatásáról szóló tv., az állam tulajdonában lév´ó
vállalkozói vagyon értékesítésér´ól szóló tv.)
Felel´ós:

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

9. Törvényjavaslat a tervez´ó és szakért´ó mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII.
törvény módosításáról
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

10. Törvényjavaslat az épített környezet alakításáról és
védelmér´ól szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
Felel´ós:

Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

14. Törvényjavaslat az Észak-atlanti Szerz´ódés tagállamai
közötti, fegyveres er´óik jogállásáról szóló Megállapodáshoz
történ´ó csatlakozásról és a Megállapodás kihirdetésér´ól, valamint egyes pénzügyi jogszabályok módosításáról
Felel´ós:

honvédelmi miniszter

15. Törvényjavaslat a HM és az MH HVK összevonásával érintett egyes törvények módosításáról
Felel´ós:

honvédelmi miniszter

16. Törvényjavaslat a filmtörvényr´ól
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

17. Törvényjavaslat a társadalombiztosítás igazgatásának változásával kapcsolatos törvénymódosításokról (beépül más törvényjavaslatba)
Felel´ós:

pénzügyminiszter
szociális és családügyi miniszter
egészségügyi miniszter

18. Törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény módosításáról (beépül a költségvetési törvénybe)
Felel´ós:

honvédelmi miniszter
pénzügyminiszter

19. Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2000. évi központi költségvetésér´ól, valamint a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésér´ól
Felel´ós:

pénzügyminiszter

20. Törvényjavaslat a foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosításáról (beépül a költségvetési törvénybe)
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter
pénzügyminiszter

21. Törvényjavaslat a szövetkezetekr´ól szóló 1992. évi I.
törvény módosításáról
Felel´ós:

11. Törvényjavaslat a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény módosításáról
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

13. Törvényjavaslat az Észak-atlanti Szerz´ódés szervezetével aláírt ,,Békepartnerség’’ Program keretdokumentumának törvénybe iktatásáról és annak a Magyar Köztársaság által történ´ó végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII.
törvény módosításáról

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
gazdasági miniszter

8. Törvényjavaslat a 2001. évi népszámlálásról, valamint
a statisztikáról szóló törvény módosításáról
Felel´ós:

12. Törvényjavaslat a növényvédelemr´ól

pénzügyminiszter

3. Törvényjavaslat a vámjogról, a vámeljárásról, valamint
a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról
Felel´ós:
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földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

22. Törvényjavaslat a vízi közlekedésr´ól
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
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23. Törvényjavaslat a munkaügyi ellen´órzésr´ól szóló
1996. évi LXXV. törvény módosításáról
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter

37. Törvényjavaslat az egyes szellemi tulajdonjogokat
sért´ó termékek közérdek´ú célra történ´ó felhasználásának
lehet´óvé tételér´ól
Felel´ós:

24. Törvényjavaslat a helyi önkormányzati képvisel´ók
jogállásának egyes kérdéseir´ól
Felel´ós:

belügyminiszter

25. Törvényjavaslat a Büntet´ó Törvénykönyv módosításáról
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

26. Törvényjavaslat a kémiai biztonságról
Felel´ós:

egészségügyi miniszter

27. Törvényjavaslat a NATO-tagsággal összefüggésben
szükséges törvénymódosításokról
Felel´ós:

honvédelmi miniszter

28. Törvényjavaslat a hulladékgazdálkodásról
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

29. Törvényjavaslat az államalapítás 1000. évfordulójáról és a Szent Koronáról
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
igazságügy-miniszter

31. Törvényjavaslat a sportról szóló 1996. évi LXIV.
törvény módosításáról
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

33. Törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény módosításáról
Felel´ós:

belügyminiszter

34. Törvényjavaslat a helyi önkormányzatok gazdaságipénzügyi ellen´órzésér´ól
Felel´ós:

belügyminiszter

35. Törvényjavaslat a Balaton Kiemelt Üdül´ókörzetr´ól
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

36. Törvényjavaslat a sz´ól´ótermesztésr´ól és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról
Felel´ós:

38. Törvényjavaslat a kábeltelevíziózásról
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

39. Törvényjavaslat az egészségügyi dolgozók és intézmények jogállásáról
Felel´ós:

egészségügyi miniszter

40. Törvényjavaslat a környezetterhelési díjakról
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

41. Törvényjavaslat a környezetvédelmi termékdíjról
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

42. Törvényjavaslat a külföldre utazásról szóló 1998. évi
XII. törvény módosításáról (a MALÉV szolgálati útlevelekkel kapcsolatos szabályozás)
Felel´ós:

belügyminiszter
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

43. Törvényjavaslat a kulturális javak védelmér´ól és a
muzeális intézményekr´ól, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közm´úvel´ódésr´ól szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

44. Törvényjavaslat a m´úemlékvédelemr´ól szóló 1997.
évi LIV. törvény módosításáról
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

ifjúsági és sportminiszter

32. Törvényjavaslat a köztársasági elnök juttatásairól
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

nemzeti kulturális örökség minisztere

30. Törvényjavaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény módosításáról
Felel´ós:
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földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

45. Törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és
a magánlevéltári anyag védelmér´ól szóló 1995. évi LXVI.
törvény módosításáról
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

46. Törvényjavaslat az állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény módosításáról
Felel´ós:

belügyminiszter

47. Törvényjavaslat az Országos Területrendezési Tervr´ól
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

48. Törvényjavaslat a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról
Felel´ós:

polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító tárca nélküli miniszter
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KORMÁNYRENDELETEK

1. Kormányrendelet az okmányirodák illetékességi területér´ól
Felel´ós:

belügyminiszter

3. Kormányrendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról
Felel´ós:

belügyminiszter

4. Kormányrendelet a temet´ókr´ól és a temetkezésr´ól
szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról
Felel´ós:

belügyminiszter

5. Kormányrendelet a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

ifjúsági és sportminiszter

6. Kormányrendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefügg´ó egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségér´ól szóló 172/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

7. Kormányrendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjér´ól szóló 86/1996. Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító tárca nélküli miniszter

8. Kormányrendelet a létesítményi t´úzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.)
Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

belügyminiszter

9. Kormányrendelet az önkéntes t´úzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.)
Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

12. Kormányrendelet a felvonók és mozgólépcs´ók építésügyi hatósági engedélyezésér´ól, üzemeltetésér´ól, ellen´órzésér´ól és az ellen´órökr´ól szóló 113/1998. (VI. 10.)
Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

13. Kormányrendelet a tervezési-statisztikai régiók
döntési körébe utalandó vidékfejlesztési célel´óirányzat régiók közötti felosztásáról
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

14. Kormányrendelet a néz´ótéri er´ószak megfékezésével és megel´ózésével kapcsolatos intézkedésekr´ól
Felel´ós:

ifjúsági és sportminiszter

15. Kormányrendelet a természetvédelmi ´órszolgálatról, valamint a nemzeti park igazgatóságok részér´ól eljáró
hatósági személyekr´ól
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

16. Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálatról
szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

17. Kormányrendelet a veszélyes hulladékokról szóló
102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

18. Kormányrendelet az egyes távközlési szolgáltatások
engedélyezésér´ól szóló 48/1997. (III.14.) Korm. rendelet
módosításáról
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

19. Kormányrendelet a m´úemléki lakóépületek helyreállítására nyújtott állami támogatások szabályairól
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

20. Kormányrendelet a külföldi magyar kulturális intézetekr´ól szóló 101/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

belügyminiszter

10. Kormányrendelet a hivatásos önkormányzati t´úzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjér´ól szóló 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

11. Kormányrendelet az országos településrendezési és
építési követelményekr´ól szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet módosításáról

belügyminiszter

2. Kormányrendelet a közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási
szabályairól
Felel´ós:
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belügyminiszter

21. Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésr´ól, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvev´ók juttatásairól és a kedvezményekr´ól szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

oktatási miniszter
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22. Kormányrendelet a készülék üzembentartási díj beszedésének részletes szabályairól szóló 122/1997. (VII. 17.)
Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

23. Kormányrendelet a természeti értékek védelmét
szolgáló állami támogatásokról
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

24. Kormányrendelet a védett természeti területeken elrendelt korlátozásokkal összefügg´ó kártalanítási eljárásról
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

32. Kormányrendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi F´óigazgatóság hatósági, szakhatósági és szakért´ói feladatairól, hatáskörér´ól
Felel´ós:

Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

26. Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a m´úvészeti, a közm´úvel´ódési és a közgy´újteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg´ó
egyes kérdések rendezésére irányuló 150/1992. (XI. 22.)
Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

Felel´ós:

Felel´ós:

oktatási miniszter

28. Kormányrendelet a lakáscélú támogatásokról szóló
106/1988. (XII. 26.) MT rendelet módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

29. Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter

30. Kormányrendelet a helyi önkormányzat címzett és céltámogatásainak, céljelleg´ú decentralizált támogatásának
igénybejelentési, döntés-el´ókészítési és elszámolási rendjér´ól, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellen´órzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

belügyminiszter
pénzügyminiszter

31. Kormányrendelet a helyi önkormányzat címzett és
céltámogatásának igénybevételéhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelési rendjér´ól
szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

belügyminiszter

belügyminiszter

34. Kormányrendelet az Országgy´úlés által az éves költségvetésben a nemzetközi segítségnyújtásra jóváhagyott
el´óirányzat felhasználásának rendjér´ól
belügyminiszter

35. Kormányrendelet a veszélyes anyagok és ipari tevékenységek körér´ól
Felel´ós:

belügyminiszter

36. Kormányrendelet a katasztrófák elleni védekezésben a
lakossági tájékoztatással kapcsolatos követelményekr´ól
Felel´ós:

belügyminiszter

37. Kormányrendelet a katasztrófák elleni védekezésben résztvev´ók költségei megtérítésének szabályairól
Felel´ós:

27. Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

belügyminiszter

33. Kormányrendelet a katasztrófa sújtotta területté nyilvánításnak és a katasztrófasegély nyújtásának szabályairól

Felel´ós:
25. Kormányrendelet a távközlési szolgáltatások m´úködéséhez szükséges szám- és címtartományokkal való gazdálkodás szabályairól
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belügyminiszter

38. Kormányrendelet az országos nukleáris balesetelhárítási rendszer, a vizek kártételei elleni védekezés szabályainak a katasztrófavédelmi törvénnyel összhangban történ´ó módosításáról
Felel´ós:

belügyminiszter

39. Kormányrendelet a katasztrófák elleni védekezés
megszervezését, irányítását, a végrehajtás összehangolását, a felkészülés, a megel´ózés és a végrehajtás feladatainak
tárcaközi koordinációját végz´ó bizottságról
Felel´ós:

belügyminiszter

40. Kormányrendelet a Kormány tagjainak és a katasztrófák elleni védekezésben érintett állami szerveknek a felkészüléssel és a védekezéssel kapcsolatos részletes feladatairól
Felel´ós:

belügyminiszter

41. Kormányrendelet a védelmi bizottság elnökének és
a polgármesternek a katasztrófavédelemmel összefügg´ó
részletes feladatairól
Felel´ós:

belügyminiszter

42. Kormányrendelet az építészeti-m´úszaki tervezési jogosultság általános szabályairól szóló 157/1997. (IX. 26.)
Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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43. Kormányrendelet a Nemzeti Lakás Célel´óirányzat
felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
Felel´ós:

gazdasági miniszter

ge mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeir´ól és a biztosítási eseményekr´ól szóló
84/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

44. Kormányrendelet az önálló kereskedelmi ügynök
tárgykörében született irányelvnek teljesen megfelel´ó szabályozás kialakításáról
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

45. Kormányrendelet a közúti árutovábbítási szerz´ódésekr´ól szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet módosításáról
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

46. Kormányrendelet a vízügyi hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

47. Kormányrendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 204/1997.
(XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

oktatási miniszter

49. Kormányrendelet a fels´óoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 25/1995. (III. 8.) Korm. rendelet
módosításáról
Felel´ós:

oktatási miniszter

50. Kormányrendelet a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér´ól szóló törvény végrehajtásáról rendelkez´ó
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

54. Az adótörvények végrehajtási rendeleteinek az aktuális törvénymódosításokkal összefügg´ó módosításai
Felel´ós:

pénzügyminiszter

55. Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények m´úködésének engedélyezésér´ól
szóló 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter

56. Kormányrendelet a kötelez´ó egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter

57. Kormányrendelet a nyugdíjszer´ú rendszeres szociális ellátások 2000. január 1-jei emelésér´ól
Felel´ós:

48. Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról
szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:
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szociális és családügyi miniszter
pénzügyminiszter

58. Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történ´ó finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint a magyar állampolgárok külföldi gyógykezelésével kapcsolatos egyes kérdésekr´ól szóló 200/1996.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

egészségügyi miniszter

59. Kormányrendelet a szennyvíziszapok term´óföldön
történ´ó elhelyezésér´ól
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

pénzügyminiszter
60. Kormányrendelet a vadászíj-tartás szabályairól

51. Az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal egyes feladatairól szóló 1998. évi XCIII. törvény végrehajtási rendeleteinek módosításai
Felel´ós:

pénzügyminiszter

52. Kormányrendelet a társadalombiztosítási járulékot
beszed´ó egyes szervezetek 2000. január 1-jét´ól megvalósuló teljes integrációja miatt az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatalról szóló 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendelet
módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

53. Kormányrendelet a Magyar Exporthitel Biztosító
Rt. által vállalható biztosítások tárgyáról, valamint a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizet´ó kezessé-

Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

61. Az új szerz´ói jogi törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

62. Kormányrendelet a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Hivatalról szóló 34/1990. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

63. A közbeszerzési törvény módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek
Felel´ós:

igazságügy-miniszter
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64. Kormányrendelet a felszíni és a felszín alatti vizek
védelmér´ól
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter
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71. Kormányrendelet az egységes árutovábbítási eljárásokról szóló 83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

65. Kormányrendelet a leveg´ó védelmér´ól
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

72. Kormányrendelet a 2000. évi egyedi támogatásokról

66. Kormányrendelet a tartós környezetkárosodások megel´ózésének egyes kérdéseir´ól, továbbá a kármentesítésr´ól
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

68. Kormányrendelet a védett kulturális javak külföldre
viteléhez, valamint a muzeális intézmények alapításához
szükséges biztosítékokról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

pénzügyminiszter

74. Kormányrendelet az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

75. Kormányrendelet a költségvetés alapján gazdálkodó
szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségér´ól
szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

70. Kormányrendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtására kiadott 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

69. Kormányrendelet az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felel´ós:

pénzügyminiszter

73. Kormányrendelet a devizatörvény végrehajtásáról
szóló 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

környezetvédelmi miniszter

67. Kormányrendelet a bányászati tevékenység következtében létrejött bányatavakkal kapcsolatos feladatokról
Felel´ós:

Felel´ós:

pénzügyminiszter

pénzügyminiszter

76. Kormányrendelet a statisztikai szakképesítések
szakmai követelményeir´ól szóló 77/1996. (V. 30.) Korm.
rendelet módosításáról
Felel´ós:

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

A Gazdasági Minisztérium
közleménye
az elektromágneses összeférhet´óségr´ól szóló 31/1999. (VI. 11.) GM—KHVM együttes rendelet
4. § (2) bekezdésében hivatkozott honosított harmonizált szabványok jegyzékér´ól

Az európai szabvány

A nemzeti szabvány

A nemzeti szabvány címe

hivatkozási száma

EN 50065—1:1991
+A1:1992,
+A2:1995,
+A3:1996

MSZ EN 50065—1:1999

Kisfeszültség´ú villamos rendszerek használata 3 kHz-t´ól
148,5 kHz-es jelek továbbítására

EN 50081—1:1992

MSZ EN 50081—1:1993

Elektromágneses összeférhet´óség. Általános zavarkibocsátási szabvány. 1. rész: Lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari
környezet

EN 50081—2:1993

MSZ EN 50081—2:1994

Elektromágneses összeférhet´óség. Általános zavarkibocsátási szabvány. 2. rész: Ipari környzet
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EN 50082—1:1992

MSZ EN 50082—1:1993

Elektromágneses összeférhet´óség. Általános zavart´úrési
szabvány. 1. rész: Lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezet

EN 50082—1:1997

MSZ EN 50082—1:1998

Elektromágneses összeférhet´óség. Általános zavart´úrési
szabvány. 1. rész: Lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezet

EN 50082—2:1995

MSZ EN 50082—2:1997

Elektromágneses összeférhet´óség (EMC). Általános zavart´úrési szabvány. 2. rész: Ipari környezet

EN 50083—2:1995

MSZ EN 50083—2:1997

Kábeles kép- és hangjelelosztó rendszerek. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhet´ósége

EN 50090—2—2:1996

MSZ EN 50090—2—2:1998

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES).
2-2. rész: Rendszeráttekintés. Általános m´úszaki követelmények

EN 50091—2:1995

MSZ EN 50091—2:1998

Szünetmentes villamosenergia-ellátórendszerek (UPS).
2. rész: EMC-követelmények

EN 50130—4:1995
+A1:1998

MSZ EN 50130—4:1999

Riasztórendszerek. 4. rész: EMC-termékcsaládszabvány:
T´úzjelz´ó, behatolásjelz´ó és közösségi riasztórendszerek alkatrészeinek zavart´úrési követelményei

EN 50148:1995

MSZ EN 50148:1998

Elektronikus

EN 50199:1995

MSZ EN 50199:1999

Elektromágneses összeférhet´óség (EMC). Termékszabvány
ívhegeszt´ó berendezésekre

EN 50227:1997

MSZ EN 50227:1998

Vezérl´óáramköri készülékek és kapcsolóelemes közelítésérzékel´ók, egyenáramú interfész közelítésérzékel´ókhöz és
kapcsolóer´ósít´ókhöz (NAMUR)

EN 55011:1991

MSZ EN 55011:1994

Ipari, tudományos és orvosi (ISM) nagyfrekvenciás berendezések által keltett rádiózavarok határértékei és mérési
módszerei

EN 55013:1990

MSZ EN 55013:1994

M´úsorvev´ó készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések által keltett rádiózavarok határértékei és mérési módszerei

EN 55014:1993
(EN 55014—1:1993)

MSZ EN 55014:1997

Motoros és h´ótechnikai háztartási és hasonló jelleg´ú villamos
készülékek, villamos szerszámok és hasonló villamos berendezések rádiózavarainak határértékei és mérési módszerei

EN 55014—2:1997

MSZ EN 55014—2:1998

Elektromágneses összeférhet´óség. Háztartási készülékek,
villamos szerszámok és hasonló készülékek. 2. rész: Védettség. Termékcsalád-szabvány

EN 55015:1996
+A1:1997

MSZ EN 55015:1998

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemz´óinek határértékei és mérési módszerei

EN 55020:1994
+A11:1996

MSZ EN 55020:1999

M´úsorvev´ó készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések rádiózavart´úrése

EN 55022:1994

MSZ EN 55022:1997

Információtechnológiai berendezések rádiózavar-jellemz´óinek határértékei és mérési módszerei

EN 55103—1:1996

MSZ EN 55103—1:1998

Elektromágneses összeférhet´óség. Termékcsaládszabvány
professzionális célú hangfrekvenciás, video-, audiovizuális
és szórakoztató világításszabályozó készülékekre.
1. rész: Zavarkibocsátás

taxaméterek
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A nemzeti szabvány címe

hivatkozási száma

EN 55103—2:1996

MSZ EN 55103—2:1998

Elektromágneses összeférhet´óség. Termékcsaládszabvány
professzionális célú hangfrekvenciás, video-, audiovizuális
és szórakoztató világításszabályozó készülékekre.
2. rész: Zavart´úrés

EN 60439—1:1994
+A11:1996

MSZ EN 60439—1:1995
+A11:1998

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´óberendezések.
1. rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések

EN 60555—2:1987

MSZ EN 60555—2:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek által keltett hálózati zavarok. 2. rész: Harmonikusok

EN 60555—3:1987
+A1:1991

MSZ EN 60555—3:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek által keltett hálózati zavarok. 3. rész: Feszültségingadozások

EN 60669—2—1:1996
+A11:1997

MSZ EN 60669—2—1:1998

Kapcsolók háztartási és hasonló jelleg´ú, rögzített villamos
szerelések számára. 2. rész: Egyedi követelmények. 1. f´ófejezet: Elektronikus kapcsolók

EN 60669—2—2:1997

MSZ EN 60669—2—2:1998

Kapcsolók háztartási és hasonló jelleg´ú, rögzített villamos
szerelések számára. 2. rész: Egyedi követelmények. 2. f´ófejezet: Távvezérlés´ú kapcsolók

EN 60669—2—3:1996

MSZ EN 60669—2—3:1998

Kapcsolók háztartási és hasonló jelleg´ú, rögzített villamos
szerelések számára. 2. rész: Egyedi követelmények. 3. f´ófejezet: Id´ókésleltetéses kapcsolók

EN 60687:1992

MSZ EN 60687:1998

0,2 S és 0,5 S osztályú váltakozó áramú elektronikus fogyasztásmér´ók aktív energia mérésére

EN 60730—1:1995
+A11:1996

MSZ EN 60730—1:1998

Automatikus villamos szabályozó- és vezérl´ókészülékek
háztartási és hasonló jelleg´ú alkalmazásra. 1. rész: Általános
követelmények

EN 60730—2—5:1995

MSZ EN 60730—2—5:1998

Automatikus villamos szabályozó- és vezérl´ókészülékek
háztartási és hasonló jelleg´ú alkalmazásra. 2. rész: Automatikus villamos égésszabályozó-rendszerek egyedi el´óírásai

EN 60730—2—6:1995
+A1:1997

MSZ EN 60730—2—6:1998

Automatikus villamos szabályozó- és vezérl´ókészülékek
háztartási és hasonló jelleg´ú alkalmazásra. 2. rész: Automatikus, villamos nyomásérzékel´ó szabályozó- és vezérl´ókészülékek egyedi el´óírásai, a mechanikai követelmények figyelembevételével

EN 60730—2—7:1991
+A1:1997

MSZ EN 60730—2—7:1998

Automatikus villamos szabályozó- és vezérl´ókészülékek
háztartási és hasonló jelleg´ú alkalmazásra. 2. rész: Id´ózít´ókészülékek és kapcsolóórák egyedi el´óírásai

EN 60730—2—8:1995
+A1:1997
+A2:1997

MSZ EN 60730—2—8:1998

Automatikus villamos szabályozó- és vezérl´ókészülékek
háztartási és hasonló jelleg´ú alkalmazásra. 2. rész: Villamos
m´úködtetés´ú vízszelepek egyedi el´óírásai a mechanikai követelmények figyelembevételével

EN 60730—2—9:1995
+A1:1996
+A2:1997

MSZ EN 60730—2—9:1999

Automatikus villamos szabályozó- és vezérl´ókészülékek
háztartási és hasonló jelleg´ú alkalmazásra. 2. rész: H´ómérséklet-szabályozók egyedi el´óírásai

EN 60730—2—11:1993
+A1:1997

MSZ EN 60730—2—11:1999 Automatikus villamos szabályozó- és vezérl´ókészülékek
háztartási és hasonló jelleg´ú alkalmazásra. 2. rész: Energiaszabályozók egyedi el´óírásai

1999/71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Az európai szabvány

A nemzeti szabvány

4651

A nemzeti szabvány címe

hivatkozási száma

EN 60870—2—1:1996

MSZ EN 60870—2—1:1998

Távvezérl´ó berendezések és rendszerek. 2. rész: M´úködési
feltételek. Els´ó f´ófejezet: Energiaellátás és elektromágneses
összeférhet´óség

EN 60945:1997

MSZ EN 60945:1998

Tengeri navigációs és rádiótávközl´ó berendezések és rendszerek. Általános követelmények. Vizsgálati módszerek és
követelmények

EN 60947—1:1997

MSZ EN 60947—1:1998

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. Általános
el´óírások

EN 60947—2:1996
+A1:1997

MSZ EN 60947—2:1997
+A1:1999

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 2. rész: Megszakítók

EN 60947—3:1992
+A1:1995

MSZ EN 60947—3:1994
+A1:1997

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk

EN 60947—4—1:1992
+A2:1997

MSZ EN 60947—4—1:1992
+A2:1998

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. Els´ó f´ófejezet: Kontaktorok és motorvéd´ó kapcsolók. 4. rész: Elektromechanikus kontaktorok és motorvéd´ó kapcsolók

EN 60947—4—2:1996

MSZ EN 60947—4—2:1998

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 4. rész: Kontaktorok és motorvéd´ó kapcsolók. Második f´ófejezet: Váltakozó áramú, félvezet´ós motorindítók és motorvéd´ó kapcsolók

EN 60947—5—1:1991
+A12:1997

MSZ EN 60947—5—1:1994
+A12:1998

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 5. rész: Vezérl´óáramköri készülékek és kapcsolóelemek. Els´ó f´ófejezet: Elektromechanikus vezérl´óáramköri készülékek

EN 60947—5—2:1997

MSZ EN 60947—5—2:1998

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 5. rész: Vezérl´óáramköri készülékek és kapcsolóelemek. Második f´ófejezet: Közelítéskapcsolók

EN 60947—6—1:1991
+A2:1997

MSZ EN 60947—6—1:1995
+A2:1999

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 6. rész:
Többfunkciós berendezések. Els´ó f´ófejezet: Automatikus
átkapcsolású kapcsoló berendezések

EN 60947—6—2:1993
+A1:1997

MSZ EN 60947—6—2:1995
+A1:1999

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 6. rész:
Többfunkciós berendezések. Második f´ófejezet: Vezérl´ó és
védelmi kapcsolókészülékek (vagy berendezések) (CPS)

EN 61000—3—2:1995

MSZ EN 61000—3—2:1997

Elektromágneses összeférhet´óség (EMC). 3. rész: Határértékek. Második f´ófejezet: Felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonkénti 16 A bemen´ó áramer´ósséget
meg nem haladó+D93 berendezésre)

EN 61000—3—3:1995

MSZ EN 61000—3—3:1997

Elektromágneses összeférhet´óség (EMC). 3. rész: Határértékek. Harmadik f´ófejezet: A feszültségingadozások és a
villogás (flicker) határértékei kisfeszültség´ú táphálózatokon a legfeljebb 16 A névleges áramer´ósség´ú berendezések
esetén

EN 61008—1:1994
+A2:1995

MSZ EN 61008—1:1998

Maradékáram-m´úködtetés´ú megszakítók egybeépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló használatra
(RCCB-k). 1. rész: Általános szabályok

EN 61009—1:1994
+A1:1995

MSZ EN 61009—1:1998

Maradékáram-m´úködtetés´ú megszakítók egybeépített túláramvédelemmel, háztartási és hasonló használatra
(RCBO-k). 1. rész: Általános szabályok
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EN 61036:1996

MSZ EN 61036:1998

1. és 2. osztályú váltakozó áramú elektronikus fogyasztásmér´ók aktív energia mérésére

EN 61037:1992

MSZ IEC 1037:1993

Elektronikus vev´ókészülékek központi hangfrekvenciás árszabás- és terhelésvezérléshez

EN 61038:1992

MSZ IEC 1038:1992

Kapcsolóórák tarifa és terhelés szabályozására

EN 61131—2:1994
+A11:1996

MSZ EN 61131—2:1998

Programozható vezérl´ók. 2. rész: A készülékek követelményei és vizsgálatai

EN 61543:1995

MSZ EN 61543:1997

Háztartási és hasonló jelleg´ú, érintésvédelmi célú áram-véd´ókészülékek. Elektromágneses összeférhet´óség

EN 61547:1995

MSZ EN 61547:1999

Általános világítástechnikai készülékek. EMC védettségi
követelmények

EN 61800—3:1996

MSZ EN 61800—3:1999

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek.
3. rész: Egyedi vizsgálati módszereket tartalmazó EMC-termékszabvány

ETS 300 086/A2:1997

MSZ ETS 300 086/A2:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgócsoport. Els´ósorban analóg beszéd céljára szánt, RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések m´úszaki jellemz´ói és vizsgálati feltételei

ETS 300 113/A1:1997

MSZ ETS 300 113:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Antennacsatlakozóval ellátott adat- és beszédátviteli célú rádióberendezések m´úszaki jellemz´ói és vizsgálati
feltételei

ETS 300 135/A1:1997

MSZ ETS 300 135/A1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Szögmodulált
(CEPT PR27) CB rádióberendezések. M´úszaki jellemz´ók és
mérési módszerek

ETS 300 162:1996

MSZ ETS 300 162:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). VHF sávokban m´úköd´ó, tengeri mozgószolgálati
rádiótelefon adók és vev´ók. M´úszaki jellemz´ók és mérési
módszerek

EN 300 197/A2:1997

MSZ EN 300 197:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Digitális rádiórelé rendszerek
(DRRS). 38 GHz-en m´úköd´ó, digitális jelek és analóg videojelek átvitelére szolgáló DRRS-ek paraméterei

EN 300 198/A1:1997

MSZ EN 300 198:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Digitális rádiórelé rendszerek
(DRRS). 23 GHz-en m´úköd´ó, digitális jelek és analóg videojelek átvitelére szolgáló DRRS-ek paraméterei

EN 300 220—1:1997

MSZ EN 300 220—1:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). Rövid hatótávolságú eszközök. A 25—1000 MHz
közötti frekvenciatartományban használatos, legfeljebb
500 mW teljesítményszint´ú rádióberendezések m´úszaki jellemz´ói és vizsgálati módszerei. 1. rész: Szabályozás céljára
szánt paraméterek

ETS 300 224:1998

MSZ ETS 300 224:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). Helyszíni személyhívó szolgálat. Helyszíni személyhívó rendszerek m´úszaki és funkcionális jellemz´ói, beleértve a vizsgálati módszereket is
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ETS 300 279/A1:1997

MSZ ETS 300 279:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a magáncélú, földi
mobil rádiókészülékekre (PMR) és segédkészülékekre (beszéd és/vagy nem-beszéd)

ETS 300 296/A1:1997

MSZ ETS 300 296:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, els´ósorban analóg
beszéd céljára szánt rádióberendezések m´úszaki jellemz´ói
és vizsgálati feltételei

ETS 300 328/A1:1997

MSZ ETS 300 328/A1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Szélessávú adatátviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM sávban m´úköd´ó, szórt
spektrumú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések
m´úszaki jellemz´ói és vizsgálati feltételei

ETS 300 329:1997

MSZ ETS 300 329:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközl´óberendezésekre (DECT)

ETS 300 340/A1:1997

MSZ ETS 300 340:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány az európai rádióüzenet-közvetít´ó rendszer (ERMES) személyhívó vev´ókészülékeire

ETS 340 341/A1:1997

MSZ ETS 300 341:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, a vev´óben meghatározott választ kiváltó jeleket sugárzó rádióberendezések
m´úszaki jellemz´ói és vizsgálati feltételei

ETS 300 384/A1:1997

MSZ ETS 300 384:1999

Rádió- m´úsorszóró rendszerek. Ultrarövid hullámú (VHF),
frekvenciamodulált rádióm´úsorszóró adók

ETS 300 385/A1:1997

MSZ ETS 300 385:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a legalább 2 Mbit/s
adatátviteli sebesség´ú digitális, helyhez kötött rádiókapcsolatokra és segédkészülékeikre

ETS 300 386—2:1997

MSZ ETS 300 386—2:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). Távközl´óhálózati berendezések. Elektromágneses
összeférhet´óségi (EMC) követelmények. 2. rész: Termékcsalád-szabvány

ETS 300 390/A1:1997

MSZ ETS 300 390:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, adat- és beszédátviteli célú rádióberendezések m´úszaki jellemz´ói és vizsgálati
feltételei

ETS 300 433/A2:1997

MSZ ETS 300 433:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Kétoldalsávos
(DSB) és/vagy egyoldalsávos (SSB), amplitúdómodulált CB
rádióberendezések. M´úszaki jellemz´ók és mérési módszerek

ETS 300 445/A1:1997

MSZ ETS 300 445:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a zsinór nélküli mikrofonokra és a hasonló, rádiófrekvenciás hangátviteli készülékekre
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ETS 300 446:1997

MSZ ETS 300 446:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a 864,1—868,1 MHz
közötti frekvenciasávban m´úköd´ó második generációs zsinór nélküli távbeszél´ó készülékekre (CT 2), beleértve a
nyilvános hozzáférési szolgálatokat is

ETS 300 447:1997

MSZ ETS 300 447:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány az URH—FM m´úsorszóró adóberendezésekre

ETS 300 454/A1:1997

MSZ ETS 300 454:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Szélessávú
hangfrekvenciás kapcsolatok. M´úszaki jellemz´ók és vizsgálati módszerek

ETS 300 460/A1:1997

MSZ ETS 300 460:1999

M´úholdas földi állomások és rendszerek (SES). A globális
tengeri vészjelz´ó- és biztonsági rendszer (GMDSS) 1,5/1,6
GHz-es sávban üzemel´ó, kis bitsebesség´ú adatközlést ellátó
(LBRDC) tengeri mobil állomásai (MMES). M´úszaki jellemz´ók és mérési módszerek

ETS 300 487/A1:1997

MSZ ETS 300 487/A1:1999

M´úholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5
GHz-es sávban m´úköd´ó, adatközlést ellátó, csak vételre
szolgáló mobil földi állomások (ROMES). Rádiófrekvenciás (RF) el´óírások

ETS 300 673:1997

MSZ ETS 300 673:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a 4/6 GHz-es és a
11/12/14 GHz-es, igen kis apertúrájú végberendezésekre
(VSAT) és a m´úholdas hírgy´újtés (SNG) 11/12/13/14
GHz-es, hordozható földi állomásainak (TES) berendezéseire

ETS 300 680—1:1997

MSZ ETS 300 680—1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a polgári sávú (CB)
rádiókészülékekre és segédkészülékeikre (beszéd és/vagy
nem-beszéd). 1. rész: Fázismoduláció

ETS 300 680—2:1997

MSZ ETS 300 680—2:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a polgári sávú (CB)
rádiókészülékekre és segédkészülékeikre (beszéd és/vagy
nem-beszéd). 2. rész: Kétoldalsávos (DSB) és/vagy egyoldalsávos (SSB) moduláció

ETS 300 682:1997

MSZ ETS 300 682:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a helyszíni személyhívó készülékekre

ETS 300 683:1997

MSZ ETS 300 683:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a 9 kHz—25 GHz
közötti frekvenciákon m´úköd´ó, kis távolságú (SRD) készülékekre

ETS 300 684:1997

MSZ ETS 300 684:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a kereskedelemben
kapható amat´ór rádiókészülékekre
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ETS 300 719—1:1997

MSZ ETS 300 719—1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Nagyhatósugarú,
magán személyhívó szolgálat 1. rész: A nagyhatósugarú magán személyhívó rendszerek m´úszaki jellemz´ói

ETS 300 741:1998

MSZ ETS 300 741:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). Elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabvány a nagy lefedési terület´ú személyhívó berendezésekhez

ETS 300 826:1997

MSZ ETS 300 826:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). 2,4 GHz-es, széles sávú átviteli rendszerek és különleges min´óség´ú helyi rádióhálózatok (HIPERLAN) berendezéseinek elektromágneses összeférhet´óségi (EMC)
szabványa

EN 300 827:1998

MSZ EN 300 827:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). Földi nyalábolt rádió (TETRA) és segédberendezései elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabványa

EN 300 828:1998

MSZ EN 300 828:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF sávokban m´úköd´ó
rádiótelefon adóinak és vev´óinek elektromágneses összeférhet´óségi (EMC) szabványa

EN 300 829:1998

MSZ EN 300 829:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). A globális tengeri vészjelz´ó- és biztonsági rendszer
(GMDSS) 1,5/1,6 GHz-es sávban üzemel´ó, kis sebesség´ú
adatközlést ellátó (LBRDC) tengeri mobil állomásainak
(MMES) elektromágneses összeférhet´ósége (EMC)

EN 300 831:1998

MSZ EN 300 831:1999

Elektromágneses összeférhet´óségi és rádióspektrum ügyek
(ERM). Az 1,6/2,4 GHz-es és a 2 GHz-es frekvenciasávokban üzemel´ó m´úholdas személyi távközl´ó hálózatokban
(S—PCN) használt mobil földi állomások (MES) elektromágneses összeférhet´ósége (EMC)

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
Alapító Okirata*
A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvénykönyvr´ól szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/G. §-ának
(1) bekezdése, valamint a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenl´óségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény (Fet.) 20. §-a alapján, a 21. §-ában megfogalmazott
közfeladatok végrehajtásában történ´ó közrem´úködés érdekében, a fogyatékos személyek rehabilitációjának biztosítása céljából és esélyegyenl´óségük el´ósegítése érdekében
határozatlan id´óre
Közalapítványt

I. A Közalapítvány neve
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány).
II. A Közalapítvány székhelye
1066 Budapest, Mozsár u. 14.
III. A Közalapítvány alapítója
A Magyar Köztársaság Kormánya,
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3.

hozz létre.
IV. A Közalapítvány jellege
* A F´óvárosi Bíróság 13.Pk.60469/1999/4. számú végzésével a Közalapítványt nyilvántartásba vette, és kiemelked´óen közhasznú szervezetté
min´ósítette.

A Közalapítvány jogi személy, amely jogi személyiségét
a nyilvántartásba vétellel nyeri el.
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A Közalapítvány a közhasznú szervezetekr´ól szóló 1997.
évi CLVI. törvény (Khtv.) 5. §-ában megjelölt kiemelked´óen közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a
Fet. 21. §-ában meghatározott közfeladatot látja el.
A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjának 11. alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az
alábbit folytatja:
,,hátrányos helyzet´ú társadalmi csoportok társadalmi
esélyegyenl´óségének el´ósegítése’’.
A Közalapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

V. A Közalapítvány célja
1. A Közalapítvány célja a fogyatékos személyek esélyegyenl´óségének, társadalmi integrációjának el´ósegítése, a
rehabilitációjukban
közrem´úköd´ók
tevékenységének
összehangolása és e tevékenységek megismertetése, a rehabilitációs célú átképzések támogatása, szervezése.
2. A Közalapítvány az 1. pontban meghatározott célok
elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
a) A fogyatékos személyek meglév´ó, illetve fejleszthet´ó
képességeinek megfelel´ó programtervezetek kidolgozásához olyan szempontrendszer kiadása, amelyik magában
foglalja a rehabilitációs folyamat során elért képességfejl´ódés rendszeres felmérését, és lehet´óvé teszi a rehabilitációs program szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését. Ennek érdekében együttm´úködik a szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és egyéb területeken rehabilitációs tevékenységet végz´ó intézményekkel, így különösen a módszertani intézményekkel és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelmér´ól és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a fels´óoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben, illetve a
foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben megjelölt intézményekkel és az Országos Fogyatékosügyi Tanácsal. Figyelemmel kíséri ezen szervek tevékenységét, kidolgozza a
velük való együttm´úködés formáit, a tapasztalatok és vélemények kicserélése végett szakmai fórumot m´úködtet, közös programokat dolgoz ki a rehabilitációs tevékenység
fejlesztése érdekében.
b) A rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés megszervezése során
— a fogyatékos személyekkel való foglalkozó szervezetek regionális, illetve területi koordinációjának biztosítása;
— a tanácsadó szolgálat m´úködtetése a fogyatékos személyek számára a rehabilitációs szolgáltatások és ellátások
elérhet´óségér´ól, feltételeir´ól;
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— a rehabilitációra szoruló személyek képzését és átképzését folytató szervezetek pályázat keretében történ´ó
anyagi és módszertani támogatása;
— a rehabilitáció, a társadalmi beillesztés folyamatát
el´ósegít´ó kiadványok, folyóiratok, útmutatók megjelentetése, illetve megjelenésük támogatása.
c) A segédeszköz, valamint a segédeszköz ellátás-fejlesztés irányainak kidolgozása.
d) A segít´ó (támogató) szolgálatok és azok hálózatának kialakításánál figyelembe veend´ó szempontok kidolgozása, figyelemmel az Európai Közösség fogyatékos személyekre vonatkozó politikájára, külön tekintettel a rehabilitációs tevékenységekre vonatkozó politikára, új innovatív programok kidolgozásának pályázati rendszerben
történ´ó támogatása.
e) A rehabilitációs folyamatban összegy´újtött tapasztalatok alapján szakmai-módszertani ajánlások kidolgozása,
felhasználva és adaptálva a külföldi tapasztalatokat.
f) A szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk
nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok és információk gy´újtése a fogyatékos személyek, családtagjaik és segít´óik tájékozatása érdekében.

VI. A Közalapítvány kezel´ó szerve és képviselete
1. A Közalapítvány kezel´óje, ügyintéz´ó, ügydönt´ó és
képvisel´ó szerve a 9 tagból álló Kuratórium. A Kuratórium
tagjait az alapító kéri fel írásban.
2. A Kuratórium elnökét és alelnökét az alapító kéri fel
e tisztség ellátására a Kuratórium tagjai közül.
3.
a)
b)
c)
d)

A kuratóriumi tagság megsz´únik:
a tag halálával,
a tag lemondásával,
a tag visszahívásával [Ptk. 74/C. § (6) bekezdés],
a Közalapítvány megsz´únésével.

4. A kuratóriumi tagok visszahívására az alapító jogosult.
5. A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke —
akadályoztatása esetén — alelnöke látja el.
A Közalapítvány bankszámlájáról való rendelkezéshez
az elnök — akadályoztatása esetén az alelnök — és az
alapító által a bankszámláról való rendelkezésre feljogosított tag együttes aláírása szükséges.
6. A Kuratórium tagjai
Elnök:
Helesfai Katalin.
Alelnök:
dr. Stollár János.
Bankszámláról való rendelkezésre feljogosított tagok:
dr. Kullman Lajos,
dr. Kálmán Zsófia.
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További tagok:
Magyar Márta,
Szilasy Katalin,
Kajtárné Botár Borbála,
Dudák Lajos,
Schiller-Kertész Tamás.
7. A Kuratórium tagjait a Kuratórium által megállapított tiszteletdíj, továbbá számlával igazolt és indokolt költségek megtérítése illeti meg.

VII. A Kuratórium m´úködése és jogköre
1. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább
6 alkalommal ülésezik. A Kuratórium alapító ülését az
alapító, a továbbiakat az elnök — akadályoztatása esetén
az alelnök — írásban, a napirendi pontok megjelölésével
hívja össze.
Az írásbeli meghívót oly módon kell megküldeni, hogy
azt a tagok legalább 8 nappal az ülés el´ótt átvehessék.
2. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 5 tag jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését változatlan napirenddel 15 napon belül
ismét össze kell hívni.
Össze kell hívni a Kuratóriumot 15 napon belül akkor
is, ha legalább 4 tagja vagy a Felügyel´ó Bizottság az ülés
összehívását írásban, az összehívás céljának megjelölésével kezdeményezi.
3. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszer´ú
szótöbbséggel hozza, szavazategyenl´óség esetén az elnök
szavazata dönt.
Min´ósített többség — többségi és még egy szavazat —
szükséges az alábbi kérdésekben való döntéshez
a) a Közalapítvány éves pénzügyi tervének, Szervezeti
és M´úködési Szabályzatának, valamint Vagyonkezelési
Szabályzatának,
b) a Kuratórium feladat- és munkatervének,
c) az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés
elfogadása.
A Szervezeti és M´úködési Szabályzat egyéb kérdések
eldöntéséhez is el´óírhatja a min´ósített többséget.
4. A Kuratórium határozatainak meghozatalában nem
vehet részt az, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont] és élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felel´ósség alól mentesül, vagy
b) bármely más el´ónyben részesül, illetve a megkötend´ó jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem min´ósül el´ónynek a Közalapítvány cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehet´ó nem pénzbeli szolgáltatás.
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5. A Kuratórium ülései nyilvánosak, az üléseit az elnök
— akadályoztatása esetén — az alelnök vezeti.
A Kuratórium üléseir´ól részletes jegyz´ókönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Kuratórium határozatait. A
jegyz´ókönyvet az elnök és a jegyz´ókönyvvezet´ó írja alá.
6. A Kuratórium hatáskörébe tartozik:
a) a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadása,
b) a gazdálkodás irányának meghatározása, a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás, a Közalapítvány vállalkozási tevékenységér´ól szóló döntés,
c) az éves pénzügyi terv, az alapító egyetértésével megállapított Szervezeti és M´úködési Szabályzat, valamint a
Vagyonkezelési Szabályzat, továbbá az éves beszámoló és
a közhasznúsági jelentés, valamint a Kuratórium feladatés munkatervének elfogadása,
d) nyilvános pályázatok kiírása és elbírálása,
e) a Titkárság létszámának meghatározása, és költségvetésének, valamint munkatervének jóváhagyása,
f) a Titkárságvezet´ó és a könyvvizsgáló személyének
kiválasztása és alkalmazása,
g) a tagok tiszteletdíjának a megállapítása,
h) szakmai albizottságok létrehozása, amelyek részletes m´úködését a Szervezeti és M´úködési Szabályzat tartalmazza.
7. a) A Kuratórium olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyb´ól megállapítható a döntéseinek tartalma, id´ópontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenz´ók
(a lehetséges személyek) számaránya.
b) A Kuratórium döntéseit írásban köteles az érintettekkel közölni, a döntések nyilvánosságra hozatalát a Közalapítvány székhelyén történ´ó kifüggesztéssel kell biztosítania.
c) A Közalapítvány m´úködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre a Kuratórium elnökével
történt el´ózetes egyeztetés után a Közalapítvány székhelyén bárki jogosult, kivéve, ha a betekintés személyiségi
vagy adatvédelmi jogokat sértene.
d) A Közalapítvány m´úködésének, szolgáltatásai
igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatala érdekében a Kuratórium az erre vonatkozó információkat köteles két országos napilapban — a
Magyar Nemzetben és a Népszabadságban — közzétenni.
8. A Kuratórium éves beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést készít, amelyet megküld a szociális és családügyi miniszternek.

VIII. A Közalapítvány vagyona
1. A Közalapítvány induló vagyona 50 millió, azaz ötvenmillió forint. Az induló vagyont az alapító a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követ´ó 60 napon belül köteles a Közalapítvány rendelkezésére bocsátani.
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2. A Közalapítvány bevételei:
a) a mindenkori éves költségvetésr´ól szóló törvényben
meghatározott mérték´ú támogatás,
b) természetes vagy jogi személyek önkéntes befizetései,
c) a személyi jövedelemadóból a Közalapítvány részére
a törvényben meghatározottak szerint felajánlott rész,
d) a Közalapítvány vállalkozási tevékenységéb´ól befolyt összeg,
e) az alapítványi vagyon hozadéka,
f) egyéb bevételek.

IX. A Közalapítvány gazdálkodása
1. Az alapítványi célokra az induló vagyon 90%-a, továbbá az alapítványi vagyon hozadéka, valamint a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadékai használhatóak fel. A Közalapítvány a m´úködés biztonsága érdekében az induló vagyon 10%-át törzsvagyonként elkülönítetten kezeli, amely összeg nem csökkenhet, de hozama
felhasználható.
2. M´úködési költségre — beleértve a Kuratórium, a
Felügyel´ó Bizottság és a Titkárság költségeit is — a Kuratórium által évente meghatározott összeg használható fel,
amely azonban nem haladhatja meg az alapítványi vagyon
10%-át. A Kuratórium tagjainak megállapított tiszteletdíj
személyenkénti havi fels´ó határa nem haladhatja meg az
50 ezer forintot.
3. A Közalapítvány támogatást csak pályázat alapján
nyújthat.
4. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységét közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A Közalapítvány a vállalkozási tevékenységét csak másodlagos jelleggel végezheti.
A Közalapítvány a vállalkozási tevékenységre éves bevételeinek legfeljebb 15%-át fordíthatja. A Közalapítvány
gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt
az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
5. A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján beszámolót készít, amelyet okleveles könyvvizsgáló
hitelesít, és a Felügyel´ó Bizottság véleményez.
6. A Közalapítvány éves gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza. A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentéseibe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
7. A Közalapítvány pénzügyinek és számvitelének folyamatos ellen´órzésére könyvvizsgálót alkalmaz. A könyvvizsgálóra a Felügyel´ó Bizottság összeférhetetlenségére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
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X. A Közalapítvány Titkársága
1. A Kuratórium munkájának el´ókészítésére, szervezésére és döntései végrehajtásának adminisztratív és operatív segítésére a titkárságvezet´ó irányítása alatt m´úköd´ó
Titkárságot létesít. A Titkárság m´úködési költségeit a
Közalapítvány fedezi.
2. A Titkárság és a titkárságvezet´ó további feladatait a
Szervezeti és M´úködési Szabályzat tartalmazza.
3. A titkárságvezet´ót a Kuratórium döntése alapján a
Kuratórium elnöke nevezi ki. A titkárságvezet´ó felett a
munkáltatói jogot a Kuratórium elnöke gyakorolja. Az
egyéb alkalmazottak felett — a munkaviszony létesítése és
megszüntetése kivételével — a titkárságvezet´ó gyakorolja
a munkáltatói jogokat.

XI. A Közalapítvány Felügyel´ó Bizottsága
1. A Közalapítvány m´úködésének és gazdálkodásának
ellen´órzésére 5 tagú Felügyel´ó Bizottság m´úködik.
2. A Felügyel´ó Bizottság ellen´órzi a Kuratórium és a
Titkárság m´úködését és gazdálkodását. Szükség szerint
ellen´órzést tarthat, amelynek során a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a
Kuratórium bármely tisztségvisel´ójét´ól jelentést, tagjától
és a Közalapítvány bármely alkalmazottjától felvilágosítást és tájékoztatást kérhet.
A Felügyel´ó Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Felügyel´ó Bizottság köteles az intézkedésre jogosult
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 következményének 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 megtételét´ól számított
30 napon belül — össze kell hívni. E határid´ó eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyel´ó Bizottság is jogosult.
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.
3. A Felügyel´ó Bizottság feladatai ellátásához — a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben — a Közalapítvány költségén szakért´ót vehet igénybe.
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A Felügyel´ó Bizottság maga határozza meg ügyrendjét,
és a Közalapítvány nyilvántartásba vételét´ól számított
60 napon belül megtartott els´ó ülésén tagjai közül elnököt
választ.
4. A Felügyel´ó Bizottságba 1-1 tagot javasol a Szociális
és Családügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, az Ifjúsági és Sportminisztérium, az Oktatási Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium. A Felügyel´ó
Bizottság tagjait — a javaslat alapján — az alapító kéri fel
írásban, 3 évre. A Felügyel´ó Bizottság tagjai ismételten is
felkérhet´ók e tisztségre.
5. Nem lehet a Felügyel´ó Bizottság elnöke vagy tagja,
illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen
nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül —
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet´ó nem
pénzbeli szolgáltatásokat —, illetve
d) az a)—c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
6. A Felügyel´ó Bizottság tagjai indokolt és számlával
igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
A Felügyel´ó Bizottság tagjai:
— a Szociális és Családügyi Minisztérium javaslatára:
Kisgyörgyné Cziráki Andrea,
— az Egészségügyi Minisztérium javaslatára: Rosner
Imre,
— az Ifjúsági és Sportminisztérium javaslatára: Tapolczai Gergely,
— az Oktatási Minisztérium javaslatára: dr. Sebes József,
— a Pénzügyminisztérium javaslatára: Fábián Edit.

XII. Egyéb rendelkezések
1. A Közalapítvány vezet´ó tisztségvisel´óje nem lehet olyan
személy, aki korábban olyan más közhasznú szervezet vezet´ó
tisztségvisel´óje volt — annak megsz´úntét megel´óz´ó 2 évben
legalább 1 évig —, amelyik az adózás rendjér´ól szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezet´ó tisztségvisel´ó, illet´óleg annak jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el´ózetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej´úleg
más közhasznú szervezetnél betölt.
2. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak
támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap, országgy´úlési vagy önkormányzati képvisel´ójelöltet nem állít, és nem támogat.
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3. A Közalapítvány Alapító Okiratát hivatalos lapban
közzé kell tenni.
4. A Közalapítvány megsz´únése esetén a Közalapítvány
vagyona a hitelez´ók kielégítése után az alapítókat illeti
meg, és az alapítók kötelesek azt a megsz´únt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és err´ól a nyilvánosságot megfelel´óen tájékoztatni.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az
1959. évi IV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekr´ól
szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.
Orbán Viktor s. k.,
a Kormány képviseletében

A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség
közleménye
A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség ellen´órzést követ´óen megvizsgáltatott az Országos Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézettel egy napfogyatkozás
sz´úr´ószemüveget. A vizsgálat megállapította, hogy a
típusjelzés, gyártó, illetve forgalmazó megjelölés
nélküli sz´úr´ószemüveg
BALESETVESZÉLYES,
használata súlyos szemkárosodást okozhat. A sz´úr´ószemüveg fekete kartonpapírból készült, azon semmilyen felirat, magyar nyelv´ú használati utasítás nem található, kivitele felt´ún´óen primitív. A szemüveg mellett egy fénysz´úrési
értékeket tartalmazó táblázat található.
A fentiek alapján a F´ófelügyel´óség a termék forgalmazását megtiltja, és nyomatékosan felhívja a lakosság figyelmét, hogy a napfogyatkozás megfigyelésére alkalmas biztonságos szemüvegeket kizárólag a szervezett, legális kereskedelemben vásároljanak, csak olyan terméket vegyenek meg, amely magyar nyelv´ú használati útmutatóval rendelkezik, továbbá a gyártó, illetve forgalmazó cég neve is
fel van tüntetve. A vásárláskor kapott számlát feltétlenül
´órizzék meg.
A szakintézményekben vizsgált és megfelel´ónek min´ósített szemüvegeket a következ´ó táblázatok tartalmazzák.
Kérjen információt a Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség
és a megyei fogyasztóvédelmi felügyel´óségek információs
irodáin.
Dr. Huszay Gábor s. k.,
f´óigazgató
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Az OKK—OSSKI által bevizsgált és megfelel´ónek
talált napfogyatkozás-néz´ó szemüvegek gyártóinak,
illetve forgalmazóinak neve, címe és a szakvélemény
száma
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Mágori Sándor
6800 Hódmez´óvásárhely
Hóvirág u. 2.

4043/99

PANNON GSM Rt.
2040 Budaörs
Baross u. 165.

4046/99

4047/99

Els´ó Magyar Napvadász Kft.
1113 Budapest
Bartók Béla út 152.

4016/99

Elek Sándorné
Karcag
Jókai u. 12.

4017/99

SZ-G RAPIDUS Bt.
1155 Budapest
Vasvári Pál u. 27.

4039/99

Advertisz Reklám Iroda Stúdió
1118 Budapest
Köbölkút u. 39.

4024/99

JUHÁSZ TRADE Kft.
1135 Budapest
Róbert Károly krt. 84.

4048/99

Membrán GMK
1149 Budapest
Egressy út 108/B.

4027/99

Els´ó Magyar Napvadász Kft.
1113 Budapest
Bartók Béla út 152.

4049/99

CASMA-U-2000 Kft.
2040 Budaörs
Akác köz 13.

4028/99

AVANGLION Bt.
1073 Budapest
Barcsay u. 14.

4050/99

Carl Zeiss Hungária Optikai Kft.
1118 Budapest
Bajmóci u. 11.

4029/99

DM Drogerie Markt Kft.
2046 Törökbálint
DEPO Pf. 4
McDonald’s Kft.
1097 Budapest
Gyáli út 3/B.

4051/99

Lázár Fix Bt.
1225 Budapest
Nagytétényi út 236/C.

4030/99
Puskás Tibor
6702 Sándorfalva
Rózsa u. 37.

4053/99

Essilor Optika Kft.
1047 Budapest
Attila u. 72.

4031/99

GEMINI D.B. BT.
1021 Budapest
Tárogató u. 102.

4054/99

Debreczeni Zoltán
1157 Budapest
Nyírpalota u. 101.

4032/99

Trakis-Hetra Kft.
1078 Budapest
István u. 10.

4055/99

Castrum Ferreum Kft.
9800 Vasvár
Alkotmány u. 109.

4034/99

BAUWAG BT.
1119 Budapest
Pajkos u. 23/A/1.

4056/99

Mikro Vákuum Kft.
1147 Budapest
Kerékgyártó u. 10.

4036/99

Vintage Kft.
1051 Budapest
Sas u. 14—16.

4038/99

Forte Rt.
2600 Vác
Vám út 3.

4041/99

A sz´úr´ószemüvegeken található azonosító adatok
Forgalomba hozó

Fantázianév

Els´ó Magyar
Napvadász Kft.

ECLIPSE SHADES
MATÁV

Elek Sándorné

HUNGARY
1999. AUGUSZ TUS 11.
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ONLINE
ORACLE
PIRELLI
PALL MALL
WALTON
AXE
SONDAPHONE
MARRIOTT HOTEL
JUVENTUS
KEMPINSKI
PAKSI ATOMER ´ÓM ´Ú
KAPSCH
RCE
NÉPSPORT
NATIONALE-NEDER LANDE
FADD-DOMBORI
EGMONT—DONALD KACSA
NAP-LAP
INTERSETT
HOTEL INFORMATIKA
TELETEXT
HOTEL MAGISZTER
GRAND HOTEL
CONETT
DUNAVET
M ´ÚSZERTECHNIKA
COMPUTER
M ´ÚSZERTECHNIKA
IR ODATECHNIKA
KONFETTI KFT
VNU LAPKIADÓ
SIEMENS
BP. PIAC
ALCOA
SZÁMHEAD
COMPAQ
POLICE
BÉTA KFT
AGIP
JET
GAULOISES
PHILIPS
CREDIGEN
BUDAPEST BÚCSÚRA
KÉPESLAP
REMIZ SÖRÖZ ´Ó ÉS
KÁVÉHÁZ
WINTERTHUR
ORFK
LORANGER
N.A.P.
SOLAR LENS
AHICO AIG LIFE
ÁPISZ
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Forgalomba hozó

Fantázianév

Membrán GM

THE SOLAR ECLIPSE
VIEWER

Toth Co.

THE SOLAR ECLIPSE
VIEWER

Szimultán Dekor Kft.

THE SOLAR ECLIPSE
VIEWER

Fotó Pannónia Kft.

THE SOLAR ECLIPSE
VIEWER

Noptiker Kft.

THE SOLAR ECLIPSE
VIEWER

Casma-U-2000 Kft.

KD

Carl Zeiss Hungaria
Optika Kft.

ZEISS

Lázár Fix Bt.

BIALUX

Essilor Optika Kft.

ESSILOR

Debreczeni Zoltán

SONNENFINSTERNIS

Intersett Kft.

ASTORE EYEWEAR RELAX

Vasi Képíró Bt.

EUROPEAN

Mikro Vákuum Kft.

EUROPEAN TOUR
THE ECLIPSER

Sundance 99 Kft.

ECLIPSE 1999

TV Shop Kft.

ECLIPSE 1999

Brother Sun Kft.

ECLIPSE SHADES

Forte Rt.

SONIX

Axel Springer
Bp. Kiadói Kft.

KISKEGYED

Mágori Studió

NAPFOGYATKOZÁST
FIGYEL ´Ó OKULÁR É

Dob Galéria

ECLIPSE SHADES

Pannon GSM Rt.

PANNON GSM

SZ-G Rapidus Bt.

NAPFOGYATKOZÁS
AUGUSZ TUS 11.

Posta Optika Fotó Bt.

NAPFOGYATKOZÁS
AUGUSZ TUS 11.

Juhász Trade Kft.

SOLAR ECLIPSE VIEWER

Sooters

SOLAR ECLIPSE VIEWER

Fotex

SOLAR ECLIPSE VIEWER

Club Aliga

SOLAR ECLIPSE VIEWER

IDG

SOLAR ECLIPSE VIEWER

Zeneca

SOLAR ECLIPSE VIEWER

Golinda Kft.

SOLAR ECLIPSE VIEWER

TOUR
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King A Ford Kft.

SOLAR ECLIPSE VIEWER

BL Marketing

SOLAR ECLIPSE VIEWER

Zynaren 21 Kft.

SOLAR ECLIPSE VIEWER

Marabu Kft.

SOLAR ECLIPSE VIEWER

Euromarketing Kft.

SOLAR ECLIPSE VIEWER

Avanglion Bt.

ECLIPSE SHADES

DM Drogerie Markt

STILLE

McDonald’s Kft.

McDonald’s
VÉD ´ÓSZEMÜVEG

Puskásker,
Puskás Tibor Szeged
Gemini D.B.Bt.
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A kereskedelmi egységek a fogyasztók által a vásárlás
helyére visszaszállított termékeket kötelesek visszavásárolni.
Dr. Huszay Gábor s. k.,
f´óigazgató

A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség
közleménye

GEMINI TELESCOPE
DESIGN
TIT BUDAPESTI
PLANETÁRIUM
JUHÁSZ KÖNYV ÉS
Z ENEM ´Ú

Trakis-Hetra Kft.

HEGESZT ´ÓSZ ´ÚR ´Ó

Bauwag Bt.

ATHERMAL 12 A1
HEGESZ T ´Ó ÜVEG

A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség
közleménye
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel´ósége mintavétellel egybekötött ellen´órzést végzett a nyíregyházi Tokaji úti piac
területén m´úköd´ó üzletekben. A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint
az alábbiakban felsorolt termékek a

A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség a Csongrád megyei
ÁNTSZ laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján megállapította, hogy a
papírdobozos csomagolású, 1 literes Sonny Fantázianev´ú
(gyártó: Sonny Kft. H—1171 Budapest, Kiskároshíd u.)
sz´úrt almaital
egészségre ártalmas vegyi anyagot tartalmaz.
A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség a ,,000724’’, azaz
2000. július 24. és a ,,00.0728’’, azaz 2000. július 28. min´óség-meg´órzési idej´ú tételek további forgalmazását megtiltja.
A F´ófelügyel´óség felszólítja a keresked´óket, hogy a termék árusítását azonnal szüntessék be, és az ilyen termékkel jelentkez´ó vev´óket kártalanítsák.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét arra, hogy a sárga alapszín´ú papírdobozba csomagolt, magyar, cseh és cirill bet´ús
feliratú 1 l-es Sonny almaital (min´óségét meg´órzi:
00.07.24. és 00.07.28) ne fogyasszák, azt vigyék vissza a
vásárlás helyére.
Dr. Huszay Gábor s. k.,
f´óigazgató

fogyasztók életét és vagyonát veszélyeztetik:
Márkanév

STARLINE
SENATOR
SEIKOYA JAPAN

Típus

S 026
AT—221
SJ—668

Termék neve

vasaló
kenyérpirító
olajsüt´ó

A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség a fenti termékek
forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján
megtiltja.

Az Országos Rend´ór-f´ókapitányság
Közbiztonsági F´óigazgatóságának
közleménye
Az Országos Rend´ór-f´ókapitányság Közbiztonsági F´óigazgatósága az alábbi gépjárm´ú törzskönyveket körözi:
069479A
037904A
080716A
ORFK Igazgatásrendészeti F´óosztály
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A Központi Kárrendezési Iroda
közleménye
az 1999. szeptember 27-t´ól október 9-ig terjed´ó id´ószak
— I., II/1. és II/2. földalapra vonatkozó — term´óföld
árveréseir´ól
Az 1999. szeptember 27-t´ól október 9-ig terjed´ó id´ószak
— I. földalapra vonatkozó — term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. szeptember
27-t´ól október 9-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
árverés id´ópontjában azért nem tagja, mert tagsági viszonya az Ámt. (1992. évi II. törvény) hatálybalépését köve-
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t´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.

Figyelmeztetés
Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen, vagy 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

Pest megye
A Központi Kárrendezési Iroda FÓT községben, a Vörösmarty Mgtsz, Fót 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: Fót, Keleti M. u. 16., MAFILM telephelye.
Az árverést a Bács-Kiskun és Pest Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. szeptember 27., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Fót
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

2027
05/2

2 ha 9310 m2
36 ha 3464 m2

szántó
szántó

05/7
015/2
015/3
020/1
020/3
020/4
025/26
029/1
029/2
031/1

8269 m2
7 ha 799 m2
9 ha 8444 m2
16 ha 3724 m2
6 ha 2698 m2
10 ha 6200 m2
4 ha
1 ha 7873 m2
6 ha 5585 m2
22 ha 7732 m2

szántó
szántó
erd´ó
szántó
erd´ó
szántó
szántó
gyep (L)
erd´ó
szántó

031/2

1 ha 1389 m2

erd´ó

034/1
034/2
036/1
036/2
036/3

2860 m2
9295 m2
3 ha 9643 m2
2 ha 4016 m2
9367 m2

gyep (L)
erd´ó
erd´ó
szántó
erd´ó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

40,74
395,92 GOV, TIGÁZ gázvezeték
szolgalmi jog
8,02 A természetben út!
80,41
29,53 Közös m´úvelési kötelezettség
342,18
32,60 Közös m´úvelési kötelezettség
221,96
38,80
10,01
34,10 Közös m´úvelési kötelezettség
220,90 TIGÁZ gázvezeték szolgalmi
jog
3,42 TIGÁZ gázvezeték szolgalmi
jog, közös m´úvelési kötelezettség
1,60
2,79 Közös m´úvelési kötelezettség
11,89 Közös m´úvelési kötelezettség
50,19
2,81 Közös m´úvelési kötelezettség

értéke
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Terület

M´úvelési ág

038

3 ha 4262 m2

szántó

040

15 ha 7460 m2

szántó

042

33 ha 8373 m2

szántó

044/1
044/2
044/3
047
074/8
083/1 a
083/1 b
085/3
085/4
085/5
0101/1 a
0101/1 b
0110/1
0110/2

33 ha 8865 m2
11 ha 6379 m2
1 ha 9543 m2
9513 m2
11 ha 1 m2
11 ha 8382 m2
1 ha 6853 m2
9 ha 7111 m2
1670 m2
1509 m2
37 ha 2 m2
1 ha 1731 m2
17 ha 1567 m2
8834 m2

szántó
erd´ó
szántó
erd´ó
gyep (L)
szántó
gyep (L)
szántó
szántó
szántó
gyümölcsös
gyep (L)
szántó
erd´ó

0112/1 a
0112/1 b
0112/2
0112/3
0114/1
0114/4
0114/5
0114/6
0119
0121
0127 a
0127 b
0133/1
0133/2
0145/1

16 ha 7317 m2
1 ha 729 m2
6 ha 7867 m2
3 ha 4841 m2
8231 m2
14 ha 2429 m2
2007 m2
2889 m2
8 ha 93 m2
10 ha 6007 m2
24 ha 5001 m2
1 ha 6007 m2
2 ha 6360 m2
41 ha 764 m2
4 ha 6750 m2

gyümölcsös
gyep (L)
szántó
erd´ó
gyep (L)
szántó
erd´ó
erd´ó
szántó
szántó
gyümölcsös
gyep (L)
erd´ó
szántó
erd´ó

0145/2 a
0145/2 b
0150/1
0189/1 a
0189/1 b
0189/1 c
0189/2
0246/1
0246/3
0250/12

3 ha 2229 m2
5726 m2
20 ha 2 m2
18 ha 8376 m2
6340 m2
2 ha 3849 m2
5203 m2
4 ha 1145 m2
4 ha 6783 m2
20 ha 4998 m2

szántó
gyep (L)
szántó
gyümölcsös
gyep (L)
szántó
erd´ó
gyep (L)
gyep (L)
gyep (L)

Aranykorona
érték
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71,61 TIGÁZ gázvezeték szolgalmi
jog
329,09 TIGÁZ gázvezeték szolgalmi
jog
803,34 TIGÁZ gázvezeték szolgalmi
jog
425,55
60,52 Közös m´úvelési kötelezettség
40,84
4,95 Közös m´úvelési kötelezettség
61,60
247,42
9,44
202,96
3,49 A helyszínen lekerítve
3,15 A helyszínen lekerítve
1994,31 GOV gázvezeték szolgalmi jog
2,82 GOV gázvezeték szolgalmi jog
166,42 DMRV vízvezeték szolgalmi jog
1,68 DMRV vízvezeték szolgalmi
jog, közös m´úvelési kötelezettség
609,90
2,57
141,84
6,62 Közös m´úvelési kötelezettség
1,98 DMRV vízvezeték szolgalmi jog
138,16
0,60 Közös m´úvelési kötelezettség
0,87 Közös m´úvelési kötelezettség
111,33 DMRV víz, jk. szolgalmi jog
147,35 DMRV vízvezeték szolgalmi jog
1039,97
3,84
7,91 Közös m´úvelési kötelezettség
391,70
24,31 DMRV vízvezeték szolgalmi
jog, közös m´úvelési kötelezettség
84,12 DMRV vízvezeték szolgalmi jog
2,27 DMRV vízvezeték szolgalmi jog
626,01
638,59
0,89
49,84
1,56 Közös m´úvelési kötelezettség
135,37
75,86
28,70
Dr. Izsák Dezs´óné s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. szeptember 27-t´ól október 9-ig terjed´ó id´ószak
— II/1. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. szeptember 27-t´ól október 9-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 lakóhelye 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

Csongrád megye

A Központi Kárrendezési Iroda SZEGED városban, a Délalföldi Erdészeti Részvénytársaság, Szeged 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: Szeged, Bálint Sándor M´úvel´ódési Ház (Temesvári krt. 42.)
Az árverést a Csongrád Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. szeptember 28., 9 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Szeged, Szeged-Sz´óreg

Helyrajzi szám

01362/8
01362/9
01362/10
01371/2
01373/2
01379/2
01436/2
01438/2

Terület

3237 m2
9983 m2
6488 m2
2425 m2
4330 m2
3018 m2
5903 m2
2 ha 5267 m2

M´úvelési ág

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

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

3,14
9,68
4,28
2,35
4,20
2,93
3,90
16,68

megnevezése

Társult
Társult
Társult
Társult
Társult
Társult
Társult
Társult

gazdálkodásra
gazdálkodásra
gazdálkodásra
gazdálkodásra
gazdálkodásra
gazdálkodásra
gazdálkodásra
gazdálkodásra

értéke

kijelölt
kijelölt
kijelölt
kijelölt
kijelölt
kijelölt
kijelölt
kijelölt
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13582
14006/5
16896/35
02533/1
02533/3
02533/4
02538/1
02538/3
02538/7
02541/3
02545

MAGYAR KÖZLÖNY
Terület

M´úvelési ág

3 ha 471 m2

erd´ó

4 ha 6032 m2
1 ha 9017 m2
25 ha 2021 m2
1 ha 3204 m2
24 ha 3708 m2
9 ha 1976 m2
8 ha 5654 m2
3 ha 7998 m2
22 ha 4082 m2
26 ha 1780 m2

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

Aranykorona
érték

4667
Korlátozó intézkedés
megnevezése

20,11 Társult gazdálkodásra kijelölt, bányaszolgalmi jog
30,38 Társult gazdálkodásra kijelölt
12,55 Társult gazdálkodásra kijelölt
168,19 Társult gazdálkodásra kijelölt
12,81 Társult gazdálkodásra kijelölt
172,50 Társult gazdálkodásra kijelölt
70,74 Társult gazdálkodásra kijelölt
70,46 Társult gazdálkodásra kijelölt
25,08 Társult gazdálkodásra kijelölt
167,71 Társult gazdálkodásra kijelölt
126,27 Társult gazdálkodásra kijelölt
Juhász J. Pál s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. szeptember 27-t´ól október 9-ig terjed´ó id´ószak
— II/2. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. szeptember 27-t´ól október 9-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:

´ót 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 — a
II/2. földalapra vonatkozó — (3) bekezdése alapján, az

1999/71. szám

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

Nógrád megye
A Központi Kárrendezési Iroda LUDÁNYHALÁSZI községben, az Ipolyvidéki Erd´ó és Fafeldolgozó Gazdaság,
Balassagyarmat 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: Ludányhalászi, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. szeptember 28., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Ludányhalászi
Helyrajzi szám

0148-ból
0149/2

Terület

7 ha 560 m2
3 ha 7625 m2

M´úvelési ág

erd´ó
erd´ó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

9,59 Társult gazdálkodás
7,15 Társult gazdálkodás

A Központi Kárrendezési Iroda LUDÁNYHALÁSZI községben, a II. Rákóczi Mgtsz, Szécsény 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: Ludányhalászi, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. október 5., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Ludányhalászi
Helyrajzi szám

010/4

Terület

8674 m2

M´úvelési ág

szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

17,56
Lévai Sándor s. k.,
irodaigazgató

értéke
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A Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatal
hirdetménye
Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatal értesíti az Ágfalván érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján
1999. szeptember 15-én de. 9.00 órakor
az ágfalvi községi M´úvel´ódési Házban (Ágfalva, F´ó u. 71.) nyilvános sorsolást tart az Ágfalvi Szövetkezet használatában
lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából. A részarány-földtulajdonban érdekeltek részére e közérdek´ú tájékoztatást a helyi Polgármesteri Hivatalban is kifüggesztettük.
Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Településhatár

Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Sopron
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva

Helyrajzi szám

02/1
02/12
02/14
04/1
04/5
06/4
021/11
024/25
024/42
024/43
026
059/2
059/3
059/12
072/19
074/5
081/2
0149/4
2214/2
8528/198
62/33
072/9
0197/20
0197/21
2201/1
2247
2251/a
2251/b
2254
2321
2359
2361
2556
2624
2829
2833
2901
2929

M´úvelési ág

gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyep
erd´ó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep
gyep
gyep
szántó
gyep
gyep
sz´ól´ó
szántó
kert
szántó
gyümölcsös
gyümölcsös
szántó
sz´ól´ó
kert
sz´ól´ó
sz´ól´ó
szántó
sz´ól´ó
kert
sz´ól´ó
gyümölcsös
kert
gyep
kert
gyep

Terület

3 000 m 2
8 771 m 2
4 834 m 2
9 259 m 2
5 452 m 2
773 m2
3 002 m 2
7 628 m 2
359 m2
2 747 m 2
7 105 m 2
320 m2
3 114 m 2
1 223 m 2
517 m2
8 812 m 2
4 870 m 2
2 550 m 2
1 924 m 2
—
752 m2
1 509 m 2
1 542 m2
1 534 m2
1 456 m 2
712 m2
1 234 m 2
410 m2
414 m2
1 698 m 2
259 m2
1 435 m 2
302 m2
1 043 m 2
3 199 m 2
5 222 m 2
504 m2
1 173 m 2

AK érték

9,39
17,54
133,32
87,40
17,06
49,30
7,29
4,50
245,85
15,27
20,25
110,67
10,56
4,15
1,75
67,78
10,18
0,97
6,02
82,72
3,53
29,00
3,08
3,07
5,31
2,23
3,86
1,28
1,30
2,95
1,31
4,49
1,52
4,17
12,80
15,87
2,02
3,57
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Településhatár

Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Ágfalva
Sopron

Helyrajzi szám

3005
3006
3101
3339
8481/3

A sorsolással érintettek köre:
Beviteli kötelezettség alapján: 235 f´ó, 985,46 AK.

M´úvelési ág

kert
kert
kert
kert
szántó

1999/71. szám
Terület

560 m2
1 194 m 2
900 m2
1 075 m 2
8 481 m 2

AK érték

2,24
4,78
3,60
4,30
176,96
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Ne feled je!
Re n d s z e r ü n k m e g vá s á r l á s á va l é s h a s zn á l a t á v a l
a hivatalos jog szab ályszö veg ek kezelését tanu lja meg .
®

CD-JOGÁSZ
a magyar jogszabályok hivatalos hatályos szövege
A CD-JOGÁSZ szolgáltatásként valósul meg. A CD-lemezek rendszeres küldésén kívül ügyfelünk
részletes kézikönyvet és ,,forródrót’’ szolgáltatást kap. Az újabb programváltozatok legalább egy évig
ingyenesek.
A CD-JOGÁSZ el´ófizet´óje automatikusan lehet´óséget kap arra, hogy a Magyar Hivatalos Közlönykiadó online szolgáltatásait kedvezményesen vegye igénybe.
É v e s e l ´ó f i z e t é s i d í j a k
Egyszeri belépési díj

12 000 Ft + áfa

Önálló változat

36 000 Ft + áfa

5 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft + áfa

10 munkahelyes hálózati változat

60 000 Ft + áfa

25 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + áfa

50 munkahelyes hálózati változat

84 000 Ft + áfa

100 munkahelyes hálózati változat

96 000 Ft + áfa

A hálózati besorolás az egyidej´úleg kiszolgálható felhasználók száma alapján készült.
Az alapszolgáltatás mellett vállaljuk a program installációját, betanítását, illetve a hálózati használattal
kapcsolatos szaktanácsadást egységesen 4000 Ft + áfa díjért, ügyfelünk telephelyén.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel.: 06-80-200-723, 266-5095; fax: 266-8906) kérjük eljuttatni.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
®

Megrendeljük a CD-JOGÁSZ ......................................................változatát......................példányban,
1999. ................................. hónaptól.
A megrendel´ó (cég) neve: .........................................................................................................................
A megrecégn d(el´ó) címe: .........................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
Küldési cím és név: .....................................................................................................................................
A megrendelés ellenértékét a számla kézhezvételét´ól számított 8 napon belül, a számlán
feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámra átutaljuk.
Kelt: .......................................................

..........................................................
cégszer´ú aláírás

4672

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/71. szám

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
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 + 12% áfa
48 000 Ft + 12% áfa
60 000 Ft + 12% áfa

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

72 000 Ft + 12% áfa
84 000 Ft + 12% áfa
96 000 Ft + 12% áfa

Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft + áfa.
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, társelnöke: Nyéki József. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit 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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