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term´óföld árveréseir´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5414

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye . . . . . . . . . . . . . . . . .

5420

Helyesbítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5420

Ára: 180,– Ft

I. rész

SZEMÉLYI RÉSZ

A miniszterelnök el´óterjesztésére
a magyar—osztrák kétoldalú együttm´úködés továbbfejlesztéséért, a magyar és osztrák nép hagyományosan jó
barátságának meg´órzéséért, az európai egyesülési folyamat és Magyarország integrációs törekvéseinek ´ószinte és
elkötelezett támogatásáért
´óexcellenciája dr. Thomas Klestilnek, az Osztrák Köztársaság szövetségi elnökének a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE
(polgári tagozat);

a brit—magyar kapcsolatok fejlesztéséért és a látogatás
feltételeinek magas szint´ú biztosításáért
Lord Camoys f´ókamarásnak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
(polgári tagozat);

Ms. Christian Adams udvarhölgynek,
Brookeborough vicomte kamarásnak,
Sir Robin Janvrin-nak, a királyn´ó magántitkárának,
Nigel Thorpe-nak, Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyság budapesti nagykövetének,
Lord Levene of Portsoken f´ópolgármesternek,
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Magyarország euro-atlanti integrációjának el´ósegítésében, különösen a NATO-csatlakozás belgiumi parlamenti
ratifikációjának el´ókészítésében és lebonyolításában végzett tevékenysége elismeréseként
Paul Hatry-nak, a belga szenátus tagjának,

a magyar—kanadai kapcsolatok fejlesztése érdekében
kifejtett tevékenységéért
Suzan M. W. Cartwright-nak, Kanada budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének,

a magyar—norvég kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett kiemelked´ó tevékenységéért
Björn Frode Östern-nek, a Norvég Királyság rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetének a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozat);

a brit—magyar kapcsolatok fejlesztéséért és a látogatás
feltételeinek magas szint´ú biztosításáért
Sir Simon Cooper vezér´órnagynak, a királyi udvar kamarásának,
Seymour Gilbart-Dehnam alezredesnek, udvari szárnysegédnek,

a magyar kultúra érdekében, a kanadai magyarság körében végzett tevékenysége elismeréseként
Fekete Tibor kanadai üzletembernek,
a Magyar Köztársaságnak tett szolgálatukért, mellyel a
magyar demokrácia megszületését és a jaltai világrend
összeomlását megel´óz´ó els´ó történelmi jelent´óség´ú eseményt, a Páneurópai Pikniket és a vasfüggöny áttörését
lehet´óvé tették
Filep Máriának,
dr. Magas Lászlónak,
a magyar—kínai kulturális kapcsolatok fejlesztéséért, a
magyar irodalom Kínában történ´ó megismertetése érdekében kifejtett tevékenységéért, m´úfordítói munkássága
elismeréseként
Hszing Van-Seng m´úfordítónak, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Idegennyelvi Kutatóintézet kutatóprofesszorának,
az Atlantic Studies on Society in Change angol nyelv´ú
könyvsorozat kiadása, szerkesztése és megjelentetése érdekében végzett tevékenységéért, mellyel hozzájárult az
1956-os forradalom és a magyar politikai irodalom külföldi megismertetéséhez
Stephen Fischer-Galati professzor emeritusnak a
MAGYAR

Charles Pollard-nak, a Thames Valley-i rend´órség f´ókapitányának,
Malcolm Ross alezredesnek, a F´ókamarás Hivatala f´ószámvev´ójének,
Evelyn Webb-Carter vezér´órnagynak, a Királyi Gárda
parancsnokának a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(katonai tagozat);

Sandra Hopkins-nak, a Windsor és Maidenhead királyi
kerület polgármesterének,
David Lunn-nak, a Windsor és Maidenhead királyi kerület f´ójegyz´ójének,
Howard Pearce-nek, a brit Külügyminisztérium Középeurópai F´óosztálya vezet´ójének,
Ivy Sharpe-nak, a Fogadóbizottság elnökének,
Jonathan Spencernek, a F´ókamarás Hivatala titkárának,
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KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozat);

a brit—magyar kapcsolatok fejlesztéséért és a látogatás
feltételeinek magas szint´ú biztosításáért
Simon Brailsford ´órnagy, szárnysegédnek,
Timothy Earl ezredesnek, a brit kormány rendezvényi
Hivatala titkárának,
Anthony Mather alezredesnek, a F´ókamarás Hivatala
helyettes f´ószámvev´ójének,
a Magyar Köztársaságnak tett szolgálatukért, mellyel a
magyar demokrácia megszületését és a jaltai világrend
összeomlását megel´óz´ó els´ó történelmi jelent´óség´ú eseményt, a Páneurópai Pikniket és a vasfüggöny áttörését
lehet´óvé tették
Bella Árpád ny. alezredesnek a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(katonai tagozat);
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dr. Csóka Pálnak,
Mészáros Ferencnek,
Nagy Lászlónak,
dr. Rumpf Jánosnak,

a Páneurópai Piknik, valamint a határnyitás emlékének
és eszmeiségének meg´órzéséért és ápolásáért

a brit—magyar kapcsolatok fejlesztéséért és a látogatás
feltételeinek magas szint´ú biztosításáért
Peter Darby-nak, a F´óvárosi Rend´órkapitányság m´úveleti részlege felügyel´ójének,
Munro Davidson ´órnagynak, a windsori palota rend´órsége f´ófelügyel´ójének,
Ian Kelly ´órnagynak, f´ófelügyel´ónek a
MAGYAR

Kósáné Itomi Shinobu-nak,

a határnyitás alkalmával a menekül´óknek nyújtott önzetlen segítségéért
Andreas Waha-nak,
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KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(katonai tagozat);

Magyarország hírnevének öregbítéséért végzett kiemelked´ó munkásságukért
Fekete Árpádnak,
Kepenyes Pál szobrászm´úvésznek a

a brit—magyar kapcsolatok fejlesztéséért és a látogatás
feltételeinek magas szint´ú biztosításáért

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

Daniel Chugg-nak, a brit Külügyminisztérium Középeurópai F´óosztálya munkatársának,

a szlovákiai magyar irodalom és a magyar kisebbség
kulturális életének fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért
Csontos Vilmos költ´ónek,

a Magyar Köztársaságnak tett szolgálatukért, mellyel a
magyar demokrácia megszületését és a jaltai világrend
összeomlását megel´óz´ó els´ó történelmi jelent´óség´ú eseményt, a Páneurópai Pikniket és a vasfüggöny áttörését
lehet´óvé tették
dr. Kárpáti György orvosnak,
Lobenwein Tamás fotóm´úvésznek a

Magyarország hírnevének öregbítése érdekében végzett
munkássága elismeréseként
dr. Cserna Zoltánnak, a Mexikói Állami Autonóm Egyetem professzorának,

az Atlantic Studies on Society in Change angol nyelv´ú
könyvsorozat kiadása, szerkesztése és megjelentetése érdekében végzett tevékenységükért, mellyel hozzájárultak
az 1956-os forradalom és a magyar politikai irodalom külföldi megismertetéséhez
Lee Congdon történész professzornak,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.

A Külügyminisztérium el´óterjesztésére
a Szuverén Máltai Lovagrend Nagymestere és Szuverén
Tanácsa által
Bratinka Józsefnek, a Máltai Lovagrendhez akkreditált
volt magyar nagykövetnek
adományozott

Nagy Károlynak, a szociológia professzorának,
John A . Parmelee okleveles könyv- és számvizsgálónak a

,,PRO MERITO MELITENSI’’ érdemrend
(polgári tagozat)
kitüntetés viselését engedélyezem.

MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(polgári tagozat);

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei

1999/85. szám
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, a Szabályzatokat a hatálybalépést követ´ó 90 napon
belül kell átdolgozni.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
33/1999. (IX. 24.) BM
rendelete
a t´úzvédelmi szabályzat készítésér´ól szóló
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosításáról
A t´úz elleni védekezésr´ól, a m´úszaki mentésr´ól és a
t´úzoltóságról szóló, módosított 1996. évi XXXI. törvény
47. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következ´óket rendelem el:
1. §
Az R. 4. §-ának (1) bekezdése a következ´ó d)—e) pontokkal egészül ki:
(A Szabályzat mellékleteként T´úzriadó Tervet kell készíteni)
,,d) kereskedelmi szálláshelyre,
e) az olyan id´ószakos vagy állandó jelleggel üzemel´ó
zenés szórakozóhelyekre, ahol egy id´óben 50 f´ónél több
személy tartózkodhat.’’

A belügyminiszter,
az egészségügyi miniszter
és az igazságügy-miniszter
34/1999. (IX. 24.) BM—EüM—IM
együttes rendelete
az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvénynek
a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról,
valamint a rendkívüli halál esetén követend´ó eljárásról
Az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eütv.) 217. §-ának (4) bekezdésében és
218. §-ának (5) bekezdésében, valamint a temet´ókr´ól és a
temetkezésr´ól szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:
A halottvizsgálat
1. §

2. §
Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A T´úzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.’’
3. §
Az R. 4. §-a a következ´ó (4)—(5) bekezdésekkel egészül
ki:
,,(4) A T´úzriadó Tervet állandóan hozzáférhet´ó helyen
kell elhelyezni.
(5) Az (1) bekezdés b)—e) pontjaiban foglalt létesítmények épületei közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a
szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehet´óségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott
helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A fentieket a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelez´ó elhelyezni.’’

(1) A halottvizsgálatot a 2. § szerinti orvos végzi, a halál
bekövetkezésének tényét ment´ótiszt is megállapíthatja. A
halál bekövetkezését vagy a magzat halva születését els´óként észlel´ó személy, illet´óleg az általa értesített rend´óri
vagy egészségügyi szerv köteles a halálesetet a 2. §-ban
foglaltak szerint illetékes orvossal haladéktalanul közölni.
(2) A halottvizsgálatot az arra illetékes orvosnak miel´óbb, de legkés´óbb a halálesetr´ól való értesülését´ól számított 6 órán, a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben,
valamint közterületen történt halál esetén 2 órán belül kell
elvégeznie.
(3) A halottvizsgálat keretében a C. 3110-49/V/új nyomtatvány számú halottvizsgálati bizonyítvány, illetve halva
született magzat vagy élve született, de a szülést követ´ó
168 órán belül elhalálozott gyermek esetében a C. 311052/V/új nyomtatvány számú perinatális halottvizsgálati bizonyítvány (a továbbiakban együtt: halottvizsgálati bizonyítvány) megfelel´ó részeinek kitöltését kell elvégezni, és
intézkedni kell a halott elszállításáról.
(4) A halottvizsgálatot végz´ó orvos, ha a vizsgálat során
rendkívüli halál esetét észleli [Eütv. 218. § (3) bek.] köteles
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err´ól a külön jogszabályban meghatározott hatóságot
(a továbbiakban: hatóság) azonnal értesíteni, és intézkedni, hogy a holttest és környezete a hatóság megérkezéséig érintetlenül maradjon. A halottvizsgálatot végz´ó orvos — amennyiben a hatóság felkéri — részt vesz a szemlén, a szemlejegyz´ókönyv orvosi részét kitölti, aláírja és
orvosi bélyegz´óje lenyomatával látja el.
(5) Ha a helyszínen a hatóság azt állapítja meg, hogy a
haláleset nem rendkívüli, és a szemle megtartását egyéb
körülmény nem indokolja, a megállapításairól készített
feljegyzést a halottvizsgálat végzésére illetékes orvosnak
átadja, aki gondoskodik a halottvizsgálat további teend´óinek ellátásáról.
(6) A halottvizsgálatot végz´ó orvos a halottvizsgálat
során két példányban kiállítja az elhunyt azonosítására
szolgáló ´úrlapot — amely vízzel lemoshatatlanul tartalmazza az elhunyt nevét, születési dátumát, halála helyét és
idejét —, és azt a halott két végtagjára rögzíti. A halottvizsgálatot végz´ó orvos biztosítja az ´úrlapot, amit az esetleges
kórbonctani vizsgálat során sem szabad eltávolítani.
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(2) Halva születés (kés´ói magzati halálozás) esetén a
halottvizsgálatot a szülést levezet´ó orvos, ennek hiányában a halottvizsgálatra — az (1) bekezdésben foglaltak
szerint — illetékes orvos végzi.

3. §
(1) Amennyiben a halottvizsgálatot végz´ó orvos megállapítása szerint a halott teste orvosi szempontból alkalmas
arra, hogy oktatás és kutatás, egyéb gyógyító célú felhasználás, illetve átültetés céljából történ´ó szerv-, szöveteltávolításra kerüljön sor, az orvosnak meg kell gy´óz´ódnie
arról, hogy az elhunytnál lév´ó, személyazonosításra szolgáló iratok között található-e nyilatkozat, amellyel a holttestéb´ól történ´ó szerv-, szöveteltávolítást megtiltotta. Ha
a hozzátartozó birtokában van az elhunytnak a testéb´ól
történ´ó szerv- és szövetátültetést megtiltó nyilatkozata, azt
bemutatja a halottvizsgálatot végz´ó orvosnak.
(2) A tiltakozó nyilatkozat meglétét vagy hiányát a halottvizsgálatot végz´ó orvos feltünteti a halottvizsgálati bizonyítvány ,,megjegyzés’’ rovatában.

2. §
(1) Ha a halál
a) egészségügyi intézményben vagy egészségügyi intézménybe (intézményb´ól) történ´ó szállítás közben következett be, a halottvizsgálatot a beteget ellátó vagy felvételére
illetékes, illet´óleg a beteget elbocsátó fekv´óbeteg-osztály,
vagy járóbeteg-ellátó egység orvosa, vagy az intézet vezet´óje által e feladattal megbízott orvos, ügyeleti id´óben az
ügyeleti szolgálatot ellátó orvos,
b) ment´ószolgáltató ment´ófeladatot teljesít´ó járm´úvén
következett be, a halál bekövetkezésének tényét a ment´óegység orvosa vagy a ment´ótiszt állapítja meg, a halottvizsgálat további teend´óit a ment´óorvos, ennek hiányában
— a ment´ótiszt döntése szerint — a halál helye szerint
illetékes háziorvos, illetve ezen szolgálat ügyeletes orvosa
vagy a halál helyéhez legközelebb es´ó, patológiai osztállyal
rendelkez´ó fekv´óbeteg-gyógyintézet orvosa,
c) fegyveres er´ó vagy rendvédelmi szerv felügyelete alá
tartozó területen, épületben, zárt alakulaton belül következett be, a halottvizsgálatot a fegyveres er´ó, illetve a
rendvédelmi szerv egészségügyi szolgálatának orvosa, ha
az nem áll rendelkezésre, a halál helye szerint illetékes
háziorvos, illetve ezen szolgálat ügyeletes orvosa,
d) közterületen, járm´úvön — ide nem értve az a)— b)
pont szerinti esetet — vagy egyéb helyen következett be, a
halál bekövetkezését a haláleset helyszínére, illetve a holttestnek a járm´úr´ól való leemelése helyére a legrövidebb
id´ón belül hívható orvos állapítja meg, ezt követ´óen a
halottvizsgálat további teend´óit a halál helye szerint illetékes háziorvos, illetve ezen szolgálat ügyeletes orvosa
végzi.

4. §
(1) A gyermeket — a fogantatástól eltelt id´ótartamtól
függetlenül — élveszülöttnek kell tekinteni, ha az anya
testét´ól történt elválasztása után az életnek bármilyen jelét
adta.
(2) Halva születettnek (kés´ói magzati halottnak) kell a
magzatot tekinteni, ha 24 hétnél hosszabb ideig volt az
anya méhében, és az anya testét´ól történt elválasztás után
az élet semmilyen jelét nem adta. Ha a magzat kora nem
állapítható meg, a halva születés meghatározásának alapja
a magzat 500 grammot elér´ó testtömege vagy 30 cm-t elér´ó
testhossza.
(3) Vetélést (korai, illetve középid´ós magzati halált)
kell megállapítani, ha a magzat az anya testét´ól történt
elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adta, és 24 hétig vagy annál rövidebb ideig volt az anya méhében, illetve,
ha a magzat kora nem állapítható meg, és testtömege az
500 grammot, testhossza a 30 cm-t nem érte el. Ilyen esetben halottvizsgálati bizonyítványt nem kell kiállítani.
(4) Ikerszülés esetén nem lehet vetélést megállapítani,
ha legalább az egyik magzat élve született.

A halottvizsgálati bizonyítvány
5. §
(1) A halottvizsgálati bizonyítvány 1—20. és a perinatális halottvizsgálati bizonyítvány 1—19. pontjait a halottvizsgálatot végz´ó orvos tölti ki.
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(2) Rendkívüli halál esetén a halottvizsgálatot végz´ó
orvos a halottvizsgálati bizonyítvány megfelel´ó rovatában
rögzíti a hatósági eljárás kezdeményezésének okát.
(3) A halálokokra vonatkozó megállapításokat, valamint az eltemetésre engedélyezett id´ót a halottvizsgálati
bizonyítványba
a) a halottvizsgálatot végz´ó orvos a halottvizsgálattal
egyidej´úleg vagy legkés´óbb az azt követ´ó munkanapon
jegyzi be, ha a rendelkezésre álló adatokból megalapozottan lehet következtetni a halált okozó betegségre, illet´óleg
az adatok a betegséget és a beteg megfelel´ó orvosi ellátását
egyértelm´úen igazolják és kórbonctani vizsgálat elvégzése
egyéb ok miatt sem szükséges;
b) a patológiai osztály szakorvosa jegyzi be, ha az Eütv.
219. §-ában foglaltaknak megfelel´óen kórbonctani vizsgálatra kerül sor, illet´óleg ha a kórbonctani vizsgálat elvégzését mell´ózték;
c) a hatósági, illetve igazságügyi orvosi boncolást végz´ó
orvos jegyzi be, ha az Eütv. 218. §-a szerint hatósági boncolásra kerül sor.
(4) A halottvizsgálati bizonyítványon a halottvizsgálatot
végz´ó, valamint a halál okát megállapító orvos a bejegyzett
adatok valódiságát aláírásával és orvosi bélyegz´óje lenyomatával igazolja.
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(8) A perinatális halottvizsgálati bizonyítvány kitöltése
esetén a halál okát megállapító orvos az (5) bekezdésben
foglaltak szerint jár el azzal, hogy ha halva született magzatról
állítja a perinatális halottvizsgálati bizonyítványt ki, annak
a) I. példányát megküldi a KSH területileg illetékes
megyei (f´óvárosi) igazgatóságának;
b) II., III. és V. példányát meg´órzi az adatvédelemre
vonatkozó szabályok szerint;
c) IV. példányát átadja a halva született magzat eltemettetését kezdeményez´ó személynek, aki az átvételt az
V. példányon aláírásával igazolja;
d) VI. példányát megküldi az ÁNTSZ — az (5) bekezdés d) pontja szerinti — illetékes intézetének.
(9) Amennyiben a haláleset járm´úvön történt, a holttestnek a járm´úr´ól való leemelésének helyét, ha a holttestet találták, megtalálásának helyét kell a haláleset helyének tekinteni.

A kórbonctani vizsgálat
6. §
(1) A kórbonctani vizsgálat elvégzésére — az E ütv.
219. §-a alapján — a halottvizsgálatot végz´ó orvos vagy
az elhunyt személy kezel´óorvosa tesz javaslatot.

(5) A halál okát megállapító orvos a halottvizsgálati
bizonyítvány
a) I—II. és III. példányát postai úton ajánlott küldeményként vagy kézbesít´ó útján lezárt borítékban megküldi
a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezet´ónek, aki
a haláleset anyakönyvezése és az anyakönyvi folyószámnak
a halottvizsgálati bizonyítványon történ´ó feltüntetése után
az I. példányt megküldi a Központi Statisztikai Hivatal
(a továbbiakban: KSH) területileg illetékes igazgatóságának, a II. példányt anyakönyvi alapiratként meg´órzi, a
III. példányt megküldi a haláleset helye szerint illetékes
jegyz´ónek a hagyatéki eljárás megindítása érdekében;
b) IV. példányát átadja az elhunyt eltemettetésére kötelezett személynek vagy szervnek, az átvev´ó az átvételt az
V. példányon aláírásával igazolja;
c) V. példányát meg´órzi az adatvédelemre vonatkozó
szabályok szerint;
d) VI. példányát megküldi az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) —
haláleset helye szerint illetékes — megyei (f´óvárosi) intézetének.

(2) Ha a kórbonctani vizsgálatra a kezel´óorvos tesz
javaslatot, valamennyi korábbi orvosi dokumentáció
összegy´újtése és értékelése alapján összefoglalja a teljes
kórtörténetet. A kórtörténetben feltünteti
a) a korábbi gyógykezelés alapjául szolgáló betegségeket,
b) a rendelkezésre álló adatokból következtethet´ó vagy
megállapítható betegségeket,
c) a halál közvetlen okára és az arra vezet´ó, azt el´óidéz´ó
okra,
d) a halál alapjául szolgáló betegségre, valamint az
egyéb (kísér´ó) betegségre vonatkozó feltételezett véleményét. A kezel´óorvos a dokumentációt és a kóresetnek a
kórtörténet alapján történ´ó megítélését (epikrízis) legkés´óbb a halál bekövetkezését követ´ó els´ó munkanapon a
kórbonctani vizsgálatot végz´ó intézmény részére megküldi.

(6) Amennyiben nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy, a halál okát megállapító orvos a halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát — e tény közlése mellett
— a köztemetés elrendelésére illetékes települési önkormányzatnak küldi meg.

A kórbonctani vizsgálatot a halál helye szerint illetékes
— patológiai osztállyal rendelkez´ó — fekv´óbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény kórboncnok orvosa
végzi.

(7) A halottvizsgálati bizonyítvány I—IV. példányát legkés´óbb a halálok megállapítása napját követ´ó els´ó munkanapon, a VI. példányt havonta összegy´újtve kell továbbítani az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelel´óen.

8. §

7. §

(1) A kórbonctani vizsgálatot a kezel´óorvos által rendelkezésre bocsátott kórtörténet ismeretében, a holttest-
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nek a boncoló helyiségbe szállítását követ´óen meg lehet
kezdeni. Ha a kórbonctani vizsgálat megkezdése el´ótt
rendkívüli halál gyanúja merül fel, a 1. § (4) bekezdésében
foglaltakat megfelel´óen alkalmazni kell.
(2) A kórbonctani vizsgálatot a halál bekövetkezését
követ´ó els´ó munkanapon, legkés´óbb a halottvizsgálattól
számított három munkanapon belül kell elvégezni. A boncolás id´ópontjáról a kórbonctani vizsgálatot kér´ó kezel´óorvost, m´útét (szülés) esetén a m´útétet végz´ó (szülést levezet´ó) orvost értesíteni kell. Fekv´óbeteg-ellátó osztály
betegeként elhunyt boncolása esetén a kezel´óorvosnak, a
m´útétet végz´ó (szülést levezet´ó) orvosnak vagy az osztályvezet´ó által megbízott másik orvosnak a vizsgálatnál jelen
kell lennie.
(3) A kórbonctani vizsgálatról — az erre vonatkozó
szakmai-módszertani irányelvek szerint — jegyz´ókönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a kórlefolyást, a
halál közvetlen okát, az arra vezet´ó okot, a halál alapjául
szolgáló betegséget és az egyéb lényeges (kísér´ó) betegségeket is. A jegyz´ókönyvet epikrízissel kell lezárni,
melyben össze kell hasonlítani a kezel´óorvos által megjelölt és a kórbonctani vizsgálat során megállapított
haláloki diagnózisokat. E ltérés esetén meg kell jelölni
annak lehetséges okait is.
(4) A holttestb´ól történ´ó szerv-, szövetkivétel tényét és
annak célját a boncolási jegyz´ókönyvben rögzíteni kell.
(5) Ha a kórbonctani vizsgálat olyan betegséget állapít meg, amelyre külön jogszabály bejelentési kötelezettséget ír el´ó, a bejelentést annak el´óírásai szerint meg
kell tenni.
(6) A boncolási jegyz´ókönyv egy példányát a patológiai
osztály az elhunyt kezel´óorvosának megküldi.

9. §
(1) Ha a holttest kórbonctani vizsgálata során rendkívüli halál gyanúja merül fel, a boncolást végz´ó orvos köteles a kórbonctani vizsgálatot azonnal félbeszakítani és a
külön jogszabályban meghatározott hatóságot értesíteni.
(2) A kórbonctani vizsgálatot végz´ó orvos
a) gondoskodik arról, hogy a hatóság intézkedéséig a
holttesten változtatás ne történjen, és az további vizsgálatra alkalmas maradjon,
b) az addig elvégzett vizsgálatokról részletes jegyz´ókönyvet készít, és azt a rendelkezésre álló egészségügyi
dokumentáció másolatával, valamint a vizsgálat során vett
mintákkal és készített metszetekkel együtt a hatóságnak
átadja.
(3) Ha a hatóság azt állapítja meg, hogy a haláleset nem
rendkívüli, a megállapításairól készített feljegyzést a boncolást végz´ó orvosnak átadja, aki befejezi a kórbonctani
vizsgálatot.
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10. §

A kórbonctani vizsgálat befejezését követ´óen haladéktalanul ki kell állítani és — az 5. §-ban foglaltak szerint —
ki kell adni a halottvizsgálati bizonyítványt, valamint a
holttest elszállíthatóságáról a temetésre (köztemetésre)
kötelezettet értesíteni kell.

11. §
(1) Kórbonctani vizsgálat során a holttesten oktatás,
továbbképzés és külön jogszabály szerint engedélyezett
tudományos kutatás céljából szabad beavatkozást végezni.
(2) A holttesten végzett orvostudományi kutatás esetében az emberen végzett orvostudományi kutatás (orvosbiológiai és klinikai kutatás) szabályait értelemszer´úen kell alkalmazni. Nem végezhet´ó a holttesten orvostudományi kutatás, amennyiben az elhunyt azt életében
kizárta.
(3) A kórbonctani vizsgálaton oktatási célból — az intézményvezet´ó engedélyével — orvos, orvostanhallgató,
más egészségügyi szakképzésben vagy egyéb képzésben
részesül´ó személy is jelen lehet, ha a vizsgálaton való részvétel a tananyag részét képezi.

A hatósági és az igazságügyi orvosi boncolás
12. §
(1) A boncolásnál a beteg kezel´óorvosa a hatósági boncolást elrendel´ó engedélyével lehet jelen. A boncolási jegyz´ókönyvben a 8. § (3) bekezdésében foglaltakon túl fel kell
tüntetni a boncoláson jelen lév´ó kezel´óorvos nevét, illetve
ha a hatóság a kezel´óorvos részvételéhez nem járul hozzá,
ezt a körülményt is.
(2) A hatósági és az igazságügyi boncoláson — oktatási célból — az elrendel´ó hatóság engedélyével egészségügyi szakképzésben vagy más képzésben részesül´ó
személy is jelen lehet, ha a boncoláson való részvétel a
tananyag részét képezi. A boncolás során tudomásukra
jutott adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre a boncolás megkezdése el´ótt a résztvev´ók figyelmét
fel kell hívni.

13. §
(1) A hatósági boncolást végz´ó orvos, ha a boncolás
megkezdése után a bonclelet vagy egyéb szakvizsgálati
adatok alapján b´úncselekmény elkövetésére utaló gyanú
merül fel, a boncolást félbeszakítja, és a nyomozó hatóságot a szükséges intézkedések megtétele érdekében azonnal
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értesíti. Ilyen esetben a boncolást csak a nyomozó hatóság
intézkedése után lehet folytatni.
(2) A nyomozó hatóságnak az (1) bekezdés szerinti
intézkedését a boncolásról készített jegyz´ókönyvben fel
kell tüntetni.
(3) A hatósági boncolásról készített jegyz´ókönyvet a
véleményi résszel együtt — két példányban — meg kell
küldeni a boncolást elrendel´ó hatóságnak. A kezel´óorvos
a vélemény készítésénél nem lehet jelen. Amennyiben az
eljárás érdekét nem sérti, a hatóság a jegyz´ókönyv egy
példányát a kezel´óorvos részére megküldi.

A holttest szállításával, eltemetésével,
elhamvasztásával kapcsolatos egyéb rendelkezések
14. §
(1) A holttest kórbonctani vizsgálatra történ´ó szállításának költségét a kórbonctani vizsgálatra illetékes kórház
viseli.
(2) A kórházon kívül meghalt személy holttestének temet´óbe szállításáról — a halottvizsgálati bizonyítvány kiadásával — a halottvizsgálatot végz´ó vagy a halálokot megállapító orvos intézkedik. A temetésre kötelezettet err´ól
egyidej´úleg értesíti.
(3) Kórházon kívüli szülés (vetélés) esetén — ha a magzat halva született, vagy élve született, de a születését
közvetlenül követ´óen meghalt — a szülésnél (vetélésnél)
közrem´úköd´ó, illetve a halottvizsgálatot végz´ó orvosnak
az anya és a holttest (abortum) kórházba való szállításáról
kell intézkednie. Vetélés esetén halottvizsgálati bizonyítványt kiállítani nem kell.
(4) A kórházon kívül, nem rendkívüli módon meghalt
személy holttestének a halál bekövetkezése helyér´ól történ´ó, legkés´óbb 16 órán belüli elszállításáról a halottvizsgálatot végz´ó orvos intézkedik. Ha a halál okát a halál bekövetkezését követ´ó 16 órán belül egyértelm´úen megállapítják, a holttestet az eltemetés helye szerinti temet´óbe kell
szállítani. Ha a halál oka a halál bekövetkezését követ´ó
16 órán belül nem állapítható meg, a holttestet a további
intézkedésig a legközelebbi boncolóhelyiség-csoportot
fenntartó temet´óbe vagy kórházi patológiai osztályra kell
szállítani. A kórbonctani vizsgálat céljából történ´ó továbbszállítás költségét a halál helye szerint illetékes kórház
viseli.
(5) Az orvostudományi egyetemi anatómiai oktatás céljára átadott holttest elszállításáról az orvostudományi
egyetem gondoskodik.
(6) A kórbonctani vizsgálat után a halott azonnal temethet´ó. Rendkívüli halál esetén az elhunyt eltemetéséhez,
illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány
mellett az eljáró hatóság engedélye is szükséges.
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(7) A halva született magzat eltemettetésér´ól az egészségügyi intézmény intézkedik, kivéve ha arról — kérelme
alapján — más személy kíván gondoskodni.

15. §
(1) R endkívüli halál esetén a hatósági, illetve az
igazságügyi orvosi boncolást elrendel´ó hatóság intézkedik a holttestnek a halál bekövetkezése helyér´ól a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez megfelel´ó feltételekkel
rendelkez´ó legközelebbi, boncolóhelyiség-csoportot
fenntartó temet ´óbe vagy kórházi patológiai osztályra,
illetve más intézménybe (a továbbiakban: boncolás helye) történ ´ó szállításáról.
(2) A holttestnek a boncolás helyére történ´ó szállításának, valamint tárolásának, h´útésének és boncolásának
költségei a (3) bekezdésben meghatározott id´ópontig a
boncolást elrendel´ó hatóságot terhelik.
(3) A holttestnek a boncolás helyér´ól a temet´óbe, temetkezési emlékhelyre vagy hamvasztóüzembe történ´ó
szállításának, valamint tárolásának, h´útésének költségei a
halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását — ha az eltemetéshez, illetve elhamvasztáshoz hatóság engedélye szükséges,
akkor az engedély kiadása napját, illetve az engedélyben a
temetés legközelebbi id´ópontjaként megjelölt napot —
követ´ó els´ó munkanaptól azt terhelik, aki törvény alapján
az elhunyt eltemettetésére köteles, illetve az eltemettetést
vállalja.

16. §
(1) A beteg kórházba való felvételekor fel kell jegyezni annak a hozzátartozónak a nevét és lakcímét, akit a
beteg esetleges haláláról értesíteni kell. A kórházban
bekövetkezett halálesetr ´ól az elhunyt személy hozzátartozóját a kórház a m´úködési rendjében meghatározottak szerint haladéktalanul értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell az elhunyt személy nevét, születési évét
és az anyja nevét.
(2) Kés´ói magzati halálozás (halva születés) esetén a
halottvizsgálatot végz´ó orvos (kórházban, kórházba
szállítás esetén a szülészet-n ´ógyógyászati osztály vezet ´óje) — az anyasági támogatásra való jogosultság (1998.
évi LXXXIV. törvény 29. §) igazolása céljából — kiállítja az ,,Igazolás kés´ói magzati halálozásról’’ cím´ú
nyomtatványt.

17. §
A holttestb´ól szervnek (szövetnek) él´ó személy testébe
történ´ó átültetés céljából való kivételére vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza.
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Záró rendelkezés

2. §

18. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 1999.
december 31-én hatályát veszti.

(1) Ez a rendelet 1999. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti
a) az egészségügyr´ól szóló 1972. évi II. törvénynek a
halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról
szóló 5/1984. (V. 27.) EüM rendelet, a módosításáról szóló
14/1987. (X. 12.) EüM rendelet és 60/1997. (XII. 21.) NM
rendelet,
b) a rendkívüli halál esetén követend´ó orvosi eljárásról
szóló 11/1983. (IX. 22.) EüM—BM—IM együttes rendelet,
valamint az egyes népjóléti miniszteri rendeletek és utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezésér´ól szóló
17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 10. §-a.
Dr. Pintér Sándor s. k.,

Dr. Gógl Árpád s. k.,

belügyminiszter

egészségügyi miniszter

Dr. Dávid Ibolya s. k.,
igazságügy-miniszter

Dr. Szabadi Béla s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

A gazdasági miniszter
53/1999. (IX. 24.) GM
rendelete
a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének
rendjér´ól
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´ó jogok kivitelér´ól, illet´óleg behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 5. §-ának (5) bekezdésében, valamint 15. §-a
(2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben
és az országos gazdasági kamarák véleményének kikérésével — a következ´óket rendelem el:
1. §

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
83/1999. (IX. 24.) FVM
rendelete
az iskolatejprogram támogatásáról szóló
13/1999. (II. 1.) FVM rendelet módosításáról
Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a
(3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel és a pénzügyminiszterrel
egyeztetve — a következ´óket rendelem el:
1. §
Az iskolatejprogram támogatásáról szóló 13/1999.
(II. 1.) FVM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A tejfogyasztásnak az iskolatejprogramon keresztül történ´ó növelése érdekében a Földm´úvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a Tej Terméktanács (a továbbiakban: Terméktanács) részére egymilliárd-százhatvankétmillió forint vissza
nem térítend´ó támogatást nyújt.’’

Nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozó, magyar
munkáltató és külföldi székhely´ú cég közötti vállalkozási
szerz´ódés alapján, magyar állampolgárságú munkavállalókkal külföldön történ´ó ideiglenes munkavégzéshez
(a továbbiakban: kontingentált vállalkozási export) a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: GM EKH) engedélye szükséges.

2. §
(1) Az engedély iránti kérelmet az R . 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott cégnek mint f´óvállalkozónak,
illetve bizományosnak (a továbbiakban együtt: cég) a vállalkozási szerz´ódés külföldön történ´ó teljesítésének megkezdését megel´óz´óen negyvenöt nappal, szavatossági
igény teljesítése esetén tizenöt nappal kell benyújtania az
1. számú melléklet szerinti adatokkal és formanyomtatványon.
(2) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) cégbíróságon bejegyzett cég esetében az adott kontingensévben benyújtásra kerül´ó els´ó engedélykérelemhez a cég
és az alvállalkozó(k) három hónapnál nem régebbi eredeti
cégkivonatát, valamint valamennyi engedélykérelemhez a
cég és az alvállalkozó(k) cégbíróságon iktatott, folyamatban
lév´ó változásbejegyzési kérelmeinek másolatát;
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b) az adott kontingensévben benyújtásra kerül´ó els´ó
engedélykérelemhez a cég és alvállalkozó képviseletére
vagy jegyzésére jogosult személy közjegyz´ó által hitelesített aláírási címpéldányát;
c) a cég vagy az alvállalkozó átalakulását követ´ó els´ó
engedélykérelem benyújtásakor a jogutód cég(ek) megjelölését tartalmazó hiteles társasági határozatot és az átalakulásról rendelkez´ó cégbírósági végzés hiteles példányát;
d) egyéni vállalkozó esetén az adott kontingensévben
benyújtásra kerül´ó els´ó engedélykérelemhez a vállalkozói
igazolvány hiteles másolatát és az adószámát igazoló okmányt;
e) az adott kontingensévben benyújtásra kerül´ó els´ó
engedélykérelemhez az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatalnak a cég székhelye szerint illetékes járulékigazgatósága harminc napnál nem régebbi eredeti igazolását arról,
hogy a cégnek és az alvállalkozó(k)nak nincs adó- és társadalombiztosítási tartozása;
f) az adott kontingensévben benyújtott els´ó engedélykérelemhez a cég és az alvállalkozó(k) kontingentált vállalkozási exportra való szakmai megfelel´óségér´ól szóló
el´ómin´ósítést;
g) a vállalkozási és a teljesítési szerz´ódés, valamint a
reláció szerinti ország el´óírásai alapján készült díj-, illetve
árkalkuláció egy eredeti és egy másolati példányát;
h) a külföldi hatóság részére készített szakmánkénti
nettó bérkalkulációt tartalmazó nyilatkozat három példányát;
i) a létszámtervre és a foglalkoztatottak létszáma szerinti havi kontingens terhelésre (a továbbiakban: statisztikai munkahónap) vonatkozó számításokat havonkénti
bontásban;
j) épít´óipari vállalkozási szerz´ódés esetében a külföldi
megbízó kontingens igénybevételi lehet´óségét igazoló dokumentum másolatát (ún. kvótanyilatkozatot) és a külföldi társadalombiztosítási tartozásmentességi igazolást;
k) m´úemléképület esetén a külföldi, illetékes m´úemlékvédelmi hatóság igazolásának másolatát két példányban;
l) a munkaer´ó-piaci helyzet alapján a külföldi munkavállalókkal szemben zárolt területre vonatkozó engedélykérelem esetén a külföldi, területileg illetékes munkaügyi
hatósághoz intézett felmentés iránti kérelem másolatát
két példányban;
m) szavatossági igény teljesítése esetén a megbízó szavatossági igényét tartalmazó jegyz´ókönyv vagy jegyzék két
példányát;
n) szoftvertermék létrehozására irányuló vállalkozási
szerz´ódés esetén a magyar munkavállaló szakképesítését
igazoló okirat hiteles másolatát;
o) az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény
29. §-ában meghatározott általános tétel´ú eljárási illetéket illetékbélyeg formájában, vagy a törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján külön rendeletben megállapított igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.
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3. §

(1) A 2. § (2) bekezdésének f) pontja szerinti el´ómin´ósítést a szakmai érdekképviseleti szövetségek koordinációs
szervezete, a Vállalkozói Érdekegyeztet´ó Fórum (a továbbiakban: VÉF) és az országos gazdasági kamarák végzik el
a GM EKH egyetértésével meghirdetett követelményrendszer és eljárási rend szerint. Kontingentált vállalkozási exportot csak el´ómin´ósítéssel rendelkez´ó cég és alvállalkozó végezhet. Az el´ómin´ósítésért folyamodó cégek tevékenyégének értékelése azoknak a szakmai és gazdasági
feltételeknek a figyelembevételével történik, amelyek a
munkavállalók külföldre történ´ó kiküldését szakmailag
alátámasztják. Az el´ómin´ósítés szakmák szerint meghatározott tevékenységekre, két évre szóló érvényességgel adható. Ha az el´ómin´ósítés nem a meghirdetett követelmények és eljárási rend szerint történt, és azt a cég, illetve
alvállalkozó alapos okkal sérelmesnek tartja, annak felülvizsgálatát kérheti a GM EKH-tól, amely a sérelmes döntést indokolt esetben megváltoztathatja.
(2) Az el´ómin´ósítéssel rendelkez´ó és legalább két kontingensévben az adott relációban kontingentált vállalkozási exportot végz´ó cégek és alvállalkozók alkalmasságát a
kontingentált külföldi vállalkozásra kérelmük alapján a
GM EKH évente egy alkalommal min´ósíti (a továbbiakban: sorbarendezés). Az erre vonatkozó kérelmet a (4) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével kell el´óterjeszteni. Alvállalkozó sorbarendezése kizárólag a f´óvállalkozóval, illetve bizományossal közösen benyújtott kérelem alapján végezhet´ó el. A GM EKH a
sorbarendezés során együttm´úködik a VÉF tagszervezeteivel, valamint az országos gazdasági kamarákkal.
(3) A GM EKH a VÉF és az országos gazdasági kamarák
egybehangzó javaslatára a sorbarendezést mell´ózheti, ha
az adott kontingensnek az el´óz´ó kontingensévben történt
kihasználása hatvan százalék alatt maradt.
(4) A cég és az alvállalkozó(k) sorbarendezésének szempontjai:
a) a kiszámlázott árbevételnek az engedély iránti kérelem benyújtását megel´óz´ó két kontingensév alapján számított átlaga;
b) az egy f´óre jutó fajlagos export vállalkozási árbevétel
a megel´óz´ó két kontingensév átlagában;
c) az árbevételb´ól belföldre visszautalt nettó devizaérték és az export vállalkozási árbevétel aránya a megel´óz´ó
két kontingensév átlagában;
d) a cég és alvállalkozója belföldi tevékenységének egy
belföldön foglalkoztatottra jutó árbevétele a megel´óz´ó két
gazdasági év átlagában;
e) a cég, illetve alvállalkozója által belföldön átlagosan
foglalkoztatottak létszámának és a reláció szerinti országban átlagosan foglalkoztatottak létszámának aránya a
megel´óz´ó két gazdasági év átlagában;
f) a cég korábbi jelenléte években a reláció szerinti
országban, kontingentált vállalkozási szerz´ódés teljesítése
keretében;
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g) a cég, illetve alvállalkozója tevékenységére, termékére, szolgáltatására, szervezetére vonatkozó nemzetközi
min´ósítés.
A sorbarendezés további feltétele a cég és az alvállalkozó(k) vezet´ójének nyilatkozata arról, hogy a (6) bekezdés
szerint meghatározott kizáró ok a cég és az alvállalkozó(k)
esetében nem áll fenn.
(5) A GM EKH a sorbarendezésre vonatkozó felhívást
évente, legkés´óbb június 30. napjáig a Gazdasági Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi. A sorbarendezés
iránti kérelmet a cégeknek a felhívás közzétételét követ´ó
harminc napon belül, a 2. számú melléklet szerinti információs lapon kell benyújtaniuk. A sorbarendezés szempontjainak pontszámait és számítási módját a hatályban lév´ó
nemzetközi megállapodások szerint, országonként a
3. számú melléklet tartalmazza.
(6) Nem nyújthat be a következ´ó sorbarendezésre kérelmet az a cég és alvállalkozó,
a) amely joger´ós és végrehajtandó verseny-felügyeleti
határozatban vagy a verseny-felügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság joger´ós és végrehajtható
ítéletében megállapított jogszabálysértést követett el;
b) amely ellen a sorbarendezés iránti kérelem benyújtását megel´óz´ó egy éven belül cs´ódeljárás indult, vagy
felszámolási eljárás indult és van folyamatban.
(7) A GM EKH — az országos gazdasági kamarák és a
VÉF véleményét is figyelembe véve — a sorbarendezés
iránti kérelem benyújtására rendelkezésre álló határid´ó
lejártát követ´ó harminc napon belül a cégek sorbarendezését elvégzi, és a sorbarendezett cégeket az arról szóló
határozat megküldésével közvetlenül értesíti. A GM EKH
a VÉF-et és az országos gazdasági kamarákat a sorbarendezett cégekr´ól szintén tájékoztatja.
(8) A sorbarendezésr´ól szóló határozat érvényességi
ideje egy kontingensév.

4. §
(1) A GM EKH a reláció szerinti ország által biztosított
éves kontingenskeret figyelembevételével a sorbarendezett cégek közül azon cégek számára, amelyek a sorbarendezés során elérhet´ó maximális pontszám legalább felét
megszerezték, automatikusan éves kontingens el´óirányzatot állapít meg. Az a cég vagy alvállalkozó, amely az 1. §
szerinti nemzetközi megállapodás rendelkezéseit megsérti, így különösen, ha a reláció országa szerinti hatóság a
céget a kontingentált vállalkozási exportból kizárta, az
intézkedés hatálya alatt kontingens el´óirányzatot nem
kaphat. A reláció országa szerinti vállalkozási tevékenységet korlátozó intézkedés hatályának megsz´únését követ´óen a cég és alvállalkozó éves kontingens el´óirányzatának
az id´óarányosan fennmaradó részét veheti igénybe. A következ´ó kontingensévre vonatkozó cégenkénti kontingens
el´óirányzatok meghatározása a felosztható kontingenske-
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ret nagyságának, a cég sorbarendezésben elért helyének,
valamint a kontingens el´óirányzatok meghatározását megel´óz´ó két kontingensévben beérkezett teljesítési nyilatkozatok és engedélyállomány szerint megvalósult vállalkozási szerz´ódések figyelembevételével történik. A GM EKH
a cégenkénti kontingens el´óirányzatok meghatározását a
reláció szerinti ország hatóságának a következ´ó kontingensévre felosztható kontingenskeret nagyságáról adott
hivatalos tájékoztatását követ´ó 30 napon belül elvégzi, és
arról a cégeket közvetlenül értesíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az
alábbi cégek részesedhetnek a reláció szerinti ország által
biztosított éves kontingenskeretb´ól:
a) A kezd´ó, el´ómin´ósítéssel rendelkez´ó kontingentált
vállalkozási exportot végz´ó cégek számára a GM EKH az
(1) bekezdés szerinti kontingenskeret legfeljebb hat százalékáig éves külön kontingensrészt különít el. Kezd´ó cégnek az min´ósül, amely — a kezd´ó cégként végzett kontingentált vállalkozási export kivételével — a kontingentált
vállalkozási export kérelme benyújtását megel´óz´ó két kontingensévben kontingentált vállalkozási export tevékenységet alvállalkozóként sem végzett. Kezd´ó cég és alvállalkozó(k) az országos gazdasági kamarák és a VÉF tagszervezeteinek ajánlása esetén részesedhetnek az így elkülönített kontingensrészb´ól.
b) A GM EKH bármely el´ómin´ósítéssel rendelkez´ó cég
számára foglalkoztatás- vagy kereskedelempolitikai érdek
alapján igényelhet´ó éves kontingenskeretrészt különít el
az (1) bekezdés szerinti kontigenskeret legfeljebb hat százalékáig. E kontingenskeret felosztásához foglalkoztatáspolitikai érdekre tekintettel a területileg illetékes munkaügyi központ, míg kereskedelempolitikai érdek alapján a
Gazdasági Minisztérium, illetve a területileg illetékes gazdasági kamara támogatása szükséges.
(3) Abban az esetben, ha a cég a számára megállapított
éves kontingens el´óirányzat id´óarányos részét a kontingensév során március 15. napjáig nem használja fel, a GM
EKH a fel nem használt el´óirányzat terhére más, el´ómin´ósítéssel rendelkez´ó és sorbarendezett cég el´óirányzat feletti kérelmét is teljesítheti.
(4) A cég a számára megállapított éves kontingens el´óirányzaton felüli kérelmet akkor nyújthat be, ha
a) a kontingentált vállalkozási export fajlagos anyagmentes árbevétele legalább negyven százalékkal magasabb
az adott relációra meghatározott minimális fajlagos anyagmentes vállalkozási árbevételnél;
b) a kontingentált vállalkozási export anyaggal együtt
kalkulált fajlagos árbevétele legalább háromszorosa az
adott relációra meghatározott minimális fajlagos vállalkozási árbevételnek.
(5) Abban az esetben, ha a cég érvényes kontingentált
vállalkozási export engedélye részben a további kontingenséveket is terheli, akkor az a további kontingensévek
el´óirányzatainak is részét képezi. A további kontingenséveket is terhel´ó vállalkozási szerz´ódésekre export enge-
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dély csak a legutolsó sorbarendezést követ´óen a cég részére meghatározott kontingens el´óirányzat 50—100%-a erejéig adható. A GM EKH a további kontingensévekre vonatkozó kontingens el´óirányzatokat a 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az egyes további sorbarendezéseket
követ´óen évente véglegesíti.
(6) A cég a számára megállapított kontingens el´óirányzat terhére csak azokkal az alvállalkozókkal kötött szerz´ódésével kapcsolatban kaphat engedélyt, amelyekkel közösen vett részt a sorbarendezésben. A (2) bekezdés a) vagy
b) pontjában, illetve a (4) bekezdésben fennálló feltételek
esetén a cég olyan alvállalkozókkal kötött szerz´ódésére is
kaphat engedélyt, amelyekkel nem közösen vett részt a
sorbarendezésben.

5. §
(1) A cég a nemzetközi megállapodásban foglalt rendelkezéseknek és a kontingenskeret betartásának ellen´órzése
érdekében, minden hónapot követ´ó hónap 10. napjáig
köteles a 4. számú melléklet szerinti teljesítési nyilatkozatot a felhasznált kontingensre vonatkozóan a GM EKHnak megküldeni. A tárgynegyedévet követ´ó hónap 20. napjáig a statisztikai munkahónap terhelés mellett az értékadatokat is megadva kell a teljesítési nyilatkozatot a GM
EKH-hoz megküldeni.
(2) A cég a részére kiadott, de fel nem használt engedélyt
az engedélyben megjelölt kezdési id´ópontot követ´ó négy
hónapon belül a GM EKH-nak köteles a határozat érvényességének visszavonása céljából visszaadni.

6. §
(1) A GM EKH az engedélyt kérelemre módosíthatja.
A módosítás iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a módosított vállalkozási és teljesítési szerz´ódés, valamint a reláció szerinti ország el´óírásai alapján készült, a
módosított határid´óre vonatkozó ár-, illetve díjkalkuláció
egy eredeti és egy másolati példányát;
b) a kiadott engedély másolatát;
c) a külföldi hatóság részére készített szakmánkénti
nettó bérkalkulációt tartalmazó nyilatkozat három példányát;
d) németországi vállalkozási export esetén az 5. számú
melléklet szerinti létszámkimutatást a kontingenskeret terhelésének változásáról két példányban;
e) a munkavállaláshoz kapcsolódó külföldi keretengedély másolatát két példányban.
(2) Nem szükséges módosítani az engedélyt, ha a teljesítés megkezdésében két hónapot meg nem haladó késedelem következik be, és az igénybe vett statisztikai munkahónapok száma sem az adott kontingensévben, sem az
azt követ´ó kontingensévben nem növekszik.
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7. §

(1) A kontingentált vállalkozási exporttal kapcsolatos
tevékenységet hatáskörük keretei között a Gazdasági Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatala, a Szociális és Családügyi Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank jogosult ellen´órizni.
(2) A cég vagy alvállalkozója a kontingentált vállalkozási
export keretében foglalkoztatott munkavállalóinak köteles a
hatóságok ellen´órzésének el´ósegítése érdekében minden
szükséges tájékoztatást megadni, és a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása céljából a reláció országa szerinti
munkavédelmi el´óírásokat a munkavállalókkal munkavédelmi oktatás keretében ellen´órizhet´ó módon megismertetni.
(3) A GM EKH a cég engedély iránti kérelmét elutasítja
a) a 3. § (6) bekezdése szerinti esetekben;
b) ha a cég, illetve alvállalkozója ellen felszámolási
eljárás indult vagy a megindított cs´ódeljárást, végelszámolást a cég nem jelenti be;
c) ha a cég az 5. § szerinti kötelezettségeinek határid´óre
nem tesz eleget;
d) ha a kérelemben megadott fajlagos anyagmentes vállalkozási árbevétel nagysága nem érné el a reláció országa
bértarifa-el´óírásai és az el´óz´ó kontingensév teljesítményei
alapján meghatározott minimális szintet.

8. §
A kontingentált vállalkozási export engedélyezésére
irányuló eljárás során — az e rendeletben foglalt rendelkezések figyelembevételével — az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. §
(1) E rendelet 1999. október 1. napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen induló eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a kontingentált vállalkozási export engedélyezésér´ól
szóló 8/1993. (IV. 9.) NGKM rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépése el´ótt kiadott engedélyek
és min´ósítések az érvényességi idejük lejártáig érvényesek.
(3) A VÉF-nek és az országos gazdasági kamaráknak az
el´ómin´ósítés követelményrendszerét és eljárási rendjét e rendelet kihirdetését követ´ó 60 napon belül kell közzétenniük.
(4) A kontingentált vállalkozási export iránti kérelem
benyújtásához szükséges tájékoztató adatokat, kitöltési
útmutatót a GM EKH a Gazdasági Minisztérium hivatalos
lapjában tájékoztató formájában teszi közzé.
Dr. Chikán Attila s. k.,
gazdasági miniszter
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1. számú melléklet az 53/1999. (IX. 24.) GM rendelethez
Vállalkozási engedélykérelem
Import

Export

adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

1. Cég neve:
anyaországi címe:

kont. címzettje:

irányítószáma: _ _ _ _

igen:

Külföldi telephely címe:

nem:

irányítószáma: _ _ _ _ _

2. Képvisel´ó neve:
telefonszáma:
adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

3. Alvállalkozó neve (egynél több alvállalkozó esetén ki kell tölteni az A. mellékletet is):
címe:

kont. címzettje:

irányítószáma: _ _ _ _

igen:

4. Szerz´ód´ó ország neve:

kódja: _ _

5. R end./szárm. ország neve:

6. Szerz´ód´ó fél neve:

kódja: _ _
_
_
_
_
_
_
_
_
adószáma:
irányítószáma: _ _ _ _

címe:
7. Munkahely címe (egynél több munkahely esetén ki kell tölteni a B. mellékletet is):

irányítószáma: _ _ _ _

8. Vállalkozási tevékenység megnevezése:
9. Banki jelz´ószám:

TEÁOR kódja: _ _ _ _
10. Devizanem:

11. Vállalkozási szerz´ódés teljes árbevétele devizában:

13. Különleges ügylet kódja:

sorszáma:
____

16. Extra fajlagos árbevételt teljesít?
_

igen:

nem:

18. El´óz´ó magyar engsz.:
______

19. El´óz´ó külföldi engedély száma:
______

nem:

21. Kérelmezett érvényesség:
________—________

20. Garanciális?
igen:

nem:

__

15. Vállalkozás fajtája:

nem:

igen:
14. Kvóta jele:

____

17. Módosítás:

kódja: _ _ _

12. Szállásköltség:

___.___.___.___.___

igen:

nem:

22. Átlaglétszám:

23. Maximális létszám:
___

___

24. Anyagos vállalkozási árbevétel devizában:
___.___.___.___.___

25. Vállalkozási árbevétel devizában:
___.___.___.___.___

26. Fajlagos anyagos vállalkozási árbevétel:
___.___.___.___.___

27. Fajlagos vállalkozási árbevétel:
___.___.___.___.___

28. Mellékletek száma:
A:
B:
C:

Dátum:

____________________
Cég
(1. pont szerinti)

Hatósági bejegyzés:

____________________
Alvállalkozó
(3. pont szerinti)
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A. melléklet
Alvállalkozók felsorolása
Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó címe:

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó címe:

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó címe:

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó címe:

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó címe:

B. melléklet
Munkahelyek felsorolása
Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Munkahely címe:

Irányítószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

C. melléklet
Létszámterv
Hónap
Év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Végösszesen:

Összes
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2. számú melléklet az 53/1999. (IX. 24.) GM rendelethez
INFORMÁCIÓS LAP
a kontingentált külföldi vállalkozásra való alkalmasság min´ósítésének (sorbarendezés) kérelmezésére
(Megjegyzés: közös sorbarendezéskor cég és alvállalkozóik által külön-külön kitöltend´ó)
A cég (és alvállalkozójának) megnevezése:
Jogel´ód (ha volt):
Cég (és alvállalkozója) adószáma:
Reláció (célország):
Az el´óz´ó kontingensévre vonatkozó sorbarendezés száma:
A VÉF külföldi vállalkozásra alkalmas el´ómin´ósít´ó szakvélemény
száma, érvényességi ideje:
A kamara el´ómin´ósítéshez adott szakvéleményének száma, érvényességi ideje:

Értékelési szempont és a számításához szükséges adatok

Két évvel korábbi
kontingensévben

Megel´óz´ó
kontingensévben

Összesen

Két évvel korábbi
gazdasági évben

Megel´óz´ó
gazdasági évben

Összesen

1. A kontingens felhasználás során kiszámlázott árbevétel (a célország devizanemében):
1.1. A kiszámlázott értékb´ól megvalósult pénzügyi teljesítés:
.......................................... (a célország devizanemében)
2. Az engedélyezett szerz´ódésekre felhasznált statisztikai munkahónap
3. Egy f´óre es´ó fajlagos vállalkozási árbevétel (1./2.)

Értékelési szempont és a számításához szükséges adatok

4. H azautalt deviza: .......................................... (a célország devizanemében)
5. A vállalkozási szerz´ódéses export finanszírozására a célországba utalt deviza
6. Devizautalások egyenlege (4.—5.)
7. H aza utalt nettó deviza %-ban (6./1.) 1
8. Belföldi tevékenység nettó árbevétele (E Ft) 2
9. Belföldi tevékenység során foglalkoztatott átlagos állományi
létszám (f´ó)3
10. A hazai saját tevékenység egy f´óre es´ó árbevétele (E Ft/f´ó)
(8./9.)
11. Kontingensen kívüli telephelyi létszám célországban (f´ó) 3
12. Magyarországi átlagos állományi létszám és a célországban
foglalkoztatott átlagos állományi létszám aránya
(9./2.) / (2./24 hónap+ 11.)

13. A piaci jelenlét kezdetének id´ópontja a célországban 4

...................... év ................................................. hó ............... nap
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14. A cég (alvállalkozó) tevékenységére, termékére, szervezetére Területi érvényessége:
nemzetközileg elfogadott min´ósítéssel rendelkezik, éspedig:
Érvényességi ideje:
...................... év ................................................. hó ............... nap

A vállalkozási tevékenység megnevezése:
15. A vállalkozás gazdasági tevékenységének f´óbb adatai a
megel´óz´ó két évben az éves beszámoló és adóbevallások alapján
15.1.

Mérleg szerinti eszközök értéke

15.2.

Nettó árbevétel

15.3.

Saját tevékenység árbevétele

Mérleg szerinti eredmény

15.5.

H atárid´ón túli kintlév´óség

Megel´óz´ó
gazdasági évben

E Ft
E Ft
E Ft

Ebb´ól célországbeli vállalkozási szerz´ódésekb´ól
származó árbevétel
15.4.

Két évvel korábbi
gazdasági évben

E Ft
E Ft
E Ft

Ebb´ól a deviza kintlév´óség a célország devizanemében
15.6.

Garanciális visszatartás a célország devizanemében

15.7.

A foglalkoztatott létszám szeptember 30-án 3

15.8.

A felhasznált kontingens

15.9.

A foglalkoztatottak utáni Szja fizetési kötelezettség az adott évben összesen

f´ó

statisztikai
munkahónap

15.10. Az adott évi kötelezettségekb´ól Szja tartozás

E Ft
E Ft

15.11. Célországi megfizetett béradó a célország devizanemében
15.12. A foglalkoztatottak utáni társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettség az adott évben
összesen

E Ft

15.13. Az adott évi kötelezettségekb´ól társadalombiztosítási járulék tartozás

E Ft

15.14. A célországi kifizetett ipar´úzési adó a célország
devizanemében

16. Mint a fent nevezett cég/alvállalkozó vezet´óje nyilatkozom, hogy
— az el´óbbi 1—15. pontokban közölt adatok valódiak és megegyeznek a cégünk
irataiban szerepl´ó adatokkal,
— a céggel/alvállalkozóval, vagy annak vezetésével szemben etikai, vagy tisztességtelennek min´ósül´ó piaci magatartás miatt elmarasztalás nem született,
— jogszabályi kötelezettség alapján keletkezett, rendezetlen köztartozásunk nincs.

...................................
cégszer´ú aláírás
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A cég adatai (alvállalkozók is töltsék ki):
1. A cég teljes neve:

2. A cég székhelye:
2.1. A cég postai címe:
2.2. A cég telephelyei, fióktelepei:
3. A cég vezet´ójének neve:

4. A cég alapításának id´ópontja:
év

hónap

nap

hónap

nap

5. A céget bejegyz´ó cégbíróság végzése vagy a vállalkozói igazolvány adatai
Az irat kibocsátója:
Az irat száma, kelte:

év

6. A cég adószáma:

7. Társadalombiztosítási száma:

8. Számlavezet´ó bank,
bankszámlaszám:
9. Statisztikai jelz´ószáma:
10. A cég telefonszáma:
telefaxszáma:
11. A cég tulajdonosai

Száma

Tulajdonrész összértéke,
E Ft

belföldi magánszemély

Neve
XXXXXXXXX

belföldi vállalkozás
állam

XXXXXXX

XXXXXXXXX

külföldi magánszemély

XXXXXXXXX

külföldi vállalkozás
12. A cég tevékenységi körei (TEÁOR vagy a Vállalkozói igazolványban rögzített tevékenységi körök)

13. A cég célországbeli teljes címe (irányítószám, város, utca, házszám, emelet)

14. A céget bejegyz´ó külföldi Iparhatóság iratának adatai (a bejegyzés iratmásolatát csatolni kell):
Az irat kibocsátója:
Az irat száma, kelte:

év

hónap

nap
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15. Az Iparhatósági bejegyzés szerint folytatható tevékenység:

16. A cég célországbeli képvisel´ójének (fióktelep vezet´ójének) neve:
állampolgársága:
16.1. A célországbeli képvisel´ó foglalkoztatási módja:

alkalmazotti munkaviszony
szerz´ódéses megbízási viszony
egyéb módon:

17. A cég célországbeli adószáma (az adóhivatal által kiadott irat másolatát csatolni kell):
Illetékes adóhivatal:
18. A cég célországbeli számlavezet´ó bankja:
Bankszámlaszám:
MNB engedély száma külföldi bankszámla nyitására:
19. Tagja-e célországbeli gazdasági kamarának?

20. Milyen módon folytatja a tevékenységet a célországban:
— saját külkereskedelmi jogon történ´ó kivitelezés
— alvállalkozóként
— kizárólag f´óvállalkozóként vagy bizományosként
21. Milyen szakmai tevékenységet folytat a célországban:
Tevékenység megnevezése

TEÁOR
(négy számjeggyel)

Tevékenység megnevezése

TEÁOR
(négy számjeggyel)

22. Folyik-e jelenleg a cég ellen szabálysértési eljárás a célországban?
23. Szabtak-e ki korábban szabálysértés címén a céggel szemben büntetést?
23.1. H a igen, mikor: ................ év, melyet ................ évben leróttunk. Értéke devizában
A bírságot kiszabó szerv:
23.2. ................. év, melyet ................. évben leróttunk. Értéke devizában
A bírságot kiszabó szerv:
Az 1—2. oldal kitöltése során alkalmazandó adatok értelmezése:
1

Nettó deviza: a haza- és visszautalt deviza különbözete.
A nettó árbevétel és az átlagos állományi létszám számítása során a kérelmez´ó gazdasági adataival összevonva figyelembe vehet´ó:
— az azonos és közös többségi (minimum 51%) tulajdonban álló más vállalkozások,
— a kérelmez´ó legalább 51%-os tulajdonában álló más vállalkozások, és
— a kérelmez´ó cégében 51%-os tulajdoni résszel rendelkez´ó más vállalkozás magyarországi nettó árbevétele és a belföldi átlagos
állományi létszám adatai. (Az Információs lap 2. oldala a bevont cégekre külön-külön kitöltend´ó.)
3
Munkaviszonyban (f´ófoglalkozás, másodállás, mellékfoglalkozás-részfoglalkozás, közös foglalkoztatás, nyugdíjas foglalkoztatás, bedolgozói munkavégzés keretében) és tagjogviszony keretében foglalkoztatottak havi létszámainak számtani átlaga. (A havi létszámok
összesen/12)
4
Az els´ó saját néven, — illetve a vonatkozó törvényi el´óírások szerinti jogel´ód nevén — teljesített szerz´ódés kezdési id´ópontja.
2
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3. számú melléklet az 53/1999. (IX. 24.) GM rendelethez
A kontingentált külföldi vállalkozásra alkalmas min´ósítés (sorbarendezés)
szempontrendszere és értékelése
Reláció (célország): Német Szövetségi Köztársaság
Szempontok
a) A kiszámlázott árbevétel a megel´óz´ó két kontingensév átlagában

b) Egy f´óre jutó fajlagos export vállalkozási árbevétel
a megel´óz´ó két kontingensév átlagában

c) Az árbevételb´ól belföldre visszautalt nettó devizaérték és az export vállalkozási árbevétel aránya a
megel´óz´ó két kontingensév átlagában*

d) A cég és alvállalkozója belföldi tevékenységének
egy belföldön foglalkoztatottra jutó árbevétele a
megel´óz´ó két gazdasági év átlagában*

e) A cég, illetve alvállalkozója által belföldön átlagosan foglalkoztatottak létszámának és a Németországban átlagosan foglalkoztatottak létszámának
aránya a megel´óz´ó két gazdasági év átlagában*

f) Németországi piaci jelenlét években kontingentált
vállalkozási szerz´ódés teljesítése keretében*

Értékelés

0,5 millió DEM/év alatt
0,5—1,0 millió DEM/évig
1,5—2,5 millió DEM/évig
2,5—4 millió DEM/évig
4 millió DEM/év fölött

minimálbér és 5200 DEM/hó/f´ó
között
5200 DEM/hó/f´ó alatt
5201 felett minden 50 DEM/hó/f´ó
növekmény után
de maximum

0
5
10
15
20

pont
pont
pont
pont
pont

0 pont
5 pont
2—2 pont
85 pont

a százalékértékkel azonos nagyságrend´ú pontszám, de max.
(pl. 25%=25 pont)

30 pont

1000 E Ftk/f´ó/év vagy alatta
1001 E Ft felett

0 pont
10 pont

0,5 alatt
0,5—1 között
1 felett

0 pont
10 pont
20 pont

évente 4 pont

max. 30 pont

g) A cég, illetve alvállalkozója tevékenységére, termékére, szolgáltatására, szervezetére vonatkozó nemzetközi min´ósítéssel rendelkezik

* Az alapadatok számítását az e rendelet 2. számú melléklete szerinti Információs Lap tartalmazza.

10 pont
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4. számú melléklet az 53/1999. (IX. 24.) GM rendelethez
KONTINGENTÁLT VÁLLALKOZÁSI EXPORT TELJESÍTÉSI NYILATKOZATA
1. A kontingens címzettjének neve:
1. A kontingens címzettjének adószáma:
2. Ügyintéz´ó neve, telefon-, telefaxszáma:

3. Reláció (célország ISO kóddal):
4. Szerz´ódés devizaneme:
5. Tárgyhó megnevezése:
Nettó árbevételek

Engedély
sorszáma

6.

Anyagmentes
vállalkozási
árbevétel
(VA)

Fajlagos
anyagmentes
vállalkozási
árbevétel
(FVA)

Anyagos
vállalkozási
árbevétel
(AVA)

Fajlagos
anyagos
vállalkozási
árbevétel
(FAVA)

Anyagköltség
9. és 10. rovatból
(A)

Tényleges
létszám
a tárgy
kontingenshónap
utolsó
napján

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Statisztikai munkahónap terhelés
folyó kontingensévben összesen
Megjegyzés
tény

várható

13.

14.

15.

MAGYAR KÖZLÖNY

Összesen:
Dátum:..................................................................................................

............................................................................
cégszer´ú aláírás, pecsét
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Megjegyzések:
— A nyilatkozatnak a tárgyhónapot követ´ó hónap 10-éig a statisztikai munkahónap megadásával, a tárgynegyedévet követ´ó hónap 20-áig az értékadatokkal b´óvítve kell
a GM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala Engedélyezési F´óosztályához beérkeznie. A közölt adatok esetleges korrekcióját — legkés´óbb a soron következ´ó jelentés
alkalmával — írásban közölni kell.
— Az árbevételek rovataiba a tárgyhavi kiszámlázott nettó (MWSt nélküli) értékek írandók.
— Cégszer´ú aláírást cégvezet´ó vagy más, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírásával fogadunk el.
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5. számú melléklet az 53/1999. (IX. 24.) GM rendelethez
Exportlizenz Nr. ............../számú engedély kontingens terhelésének változása
Auftrags Nr. ...............Die Änderung der zugeteilten Kontingent
Engedélyezett/
Genehmigte MM
*

**

Teljesített, illetve engedély szerint várható/
Gebrauchte, bzw. vorgesehene MM
***

*

**

***

Többletigény/Erhöhung MM
kérelem szerint/beantragt
*

**

***

Januar
Februar
März
April
Mai
Juli
August
September
October
November
Dezember
össz./insg

MAGYAR KÖZLÖNY

Juni

Mindösszesen/
Total

Megjegyzés/Bemerkung:

Dátum/Datum

Kitöltend´ó/zur Ausfüllung

5409

* Munkakezdés naptári évében/im Kalenderjahr des Arbeitsbeginns.
** Munkavégzés második naptári évében/im zweiten Kalenderjahr der Arbeit.
*** Munkavégzés harmadik naptári évében/im dritten Kalenderjahr der Arbeit.
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Az ifjúsági és sportminiszter
2/1999. (IX. 24.) ISM
rendelete
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
és a Regionális Ifjúsági Irodák m´úködésér´ól
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és
Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefügg´ó egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjér´ól
szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében
és a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával,
valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló
1998. évi LXXXVI. törvény 77. §-a (7) bekezdésének
b) pontjában foglaltak alapján a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (a továbbiakban: Alapprogram) kezelésének,
m´úködésének és felhasználásának szabályairól, továbbá a
Regionális Ifjúsági Irodák létrehozataláról és m´úködésér´ól az alábbiakat rendelem el:
Általános rendelkezések
1. §
Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai-fejlesztési,
szolgáltatási és támogatási rendszert hoz létre, amely a
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsági
Tanácsok, valamint a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat és a
Regionális Ifjúsági Irodák összehangolt m´úködésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkit´úzéseit.
Az Alapprogram
2. §
(1) Az Alapprogram az Ifjúsági és Sportminisztérium
fejezeti kezelés´ú el´óirányzataként támogatja a gyermekek
és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit.
(2) Az Alapprogramból kizárólag a Gyermek és Ifjúsági
Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról,
valamint az ifjúsággal összefügg´ó egyes állami feladatok
ellátásának szervezeti rendjér´ól szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. §-ában meghatározott célokat lehet támogatni.
(3) Az Alapprogramból a (2) bekezdésben meghatározott célokra nyilvános vagy meghívásos pályázat, illetve
egyedi támogatási igény elbírálása alapján adható támogatás a felhasználás célja szerint országos, regionális vagy
helyi programra.
(4) Az Alapprogram pénzügyi fedezetével az ifjúsági és
sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) rendelkezik.
Az Alapprogram felhasználásának szabályai
3. §
(1) Az Alapprogramból támogatásra fordítható bevételek legfeljebb 70%-ának felhasználására a regionális támogatási rendszerben kerül sor. A támogatási keretösszegek
legfeljebb 5%-a fordítható az egyedi támogatási igényekre.
(2) Meghívásos pályázatot akkor kell lebonyolítani, ha az
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a) olyan országos programok támogatására vonatkozik, amelyek teljesítésére csak meghatározott szervezetek
képesek,
b) olyan nemzetközi programok megvalósítását szolgálja, amely megvalósításának feltétele a hazai forrás megléte.
(3) Egyedi támogatási igényeket csak akkor lehet elbírálni, ha azok
a) régiók közötti ifjúsági együttm´úködésre vonatkoznak,
b) céljuk olyan kísérleti projektek megvalósítása, amelyek országos jelent´óség´úek,
c) céljuk nemzetközi források bekapcsolása a helyi
vagy a regionális ifjúsági munka támogatásába, amennyiben ezek elnyerését a támogatás el´ósegíti.
(4) A pályázatokon való részvétel feltétele a kiíró által
meghatározott pályázati díj befizetése az Alapprogram
számlájára.
(5) A pályázati felhívásokat a pályázat benyújtásának határideje el´ótt legalább 30 nappal közzé kell tenni az Ifjúsági
és Sport Értesít´óben, valamint az országos sajtó útján.
4. §
(1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázat célját,
részletes feltételeit, a pályázati díj összegét, az odaítélhet´ó
támogatás felhasználásának szabályait, a benyújtás határidejét, az elbírálás rendjét és egyéb, a pályázók számára
fontos tájékoztatást.
(2) A pályázatokat a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat székhelyére vagy a megadott telephelyére kell benyújtani, az
erre a célra rendszeresített nyomtatványokon.
(3) A pályázatok benyújtására, tartalmára, kezelésére,
nyilvántartására és elbírálására az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
83—93. §-okban meghatározott szabályokat is alkalmazni
kell.
5. §
(1) Az Alapprogramból nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatott program, illetve projekt elnevezését és a támogatási összeget nyilvánosságra
kell hozni az Ifjúsági és Sport Értesít´ó, valamint az országos sajtó útján.
(2) A közleményeket a Tanács, illetve a Regionális Ifjúsági Tanács elnökének jóváhagyásával a Mobilitás Ifjúsági
Szolgálat jelenteti meg.
Az Alapprogram Tanácsa
6. §
(1) Az Alapprogram Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) feladata:
a) dönt az Alapprogram — az országos és a regionális
támogatási rendszerben felhasználható — keretösszegeinek irányairól és arányairól, a központi pályázatok meghirdetésér´ól, a pályázatok, illetve támogatási igények elbírálásának szempontjairól és a támogatások felhasználásának ellen´órzési és értékelési rendjér´ól,
b) dönt a pályázatok, illetve támogatási igények elbírálásának rendjér´ól, az elbírálásban résztvev´ók körér´ól,
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c) a hozzá beérkezett pályázatok, illetve támogatási
igények alapján — a miniszter véleményének el´ózetes
meghallgatásával — dönt a támogatások odaítélésér´ól,
d) meghatározza a támogatások kedvezményezettjeivel kötend´ó szerz´ódések tartalmát, a kedvezményezettek
értesítésével, a velük való kapcsolattartással összefügg´ó
szabályokat és feladatokat,
e) közrem´úködik az ellen´órzési és értékelési feladatokban,
f) az Alapprogram m´úködésének tapasztalatai és értékelése alapján javaslatot tesz a miniszternek a 2. § (2) bekezdésében meghatározott célok keretei között az éves
prioritásokra, az éves költségvetési törvény tervezésével
összhangban a költségvetési keretösszegre,
g) kapcsolatot tart és egyeztet a hasonló célú támogatásokat nyújtó döntéshozó testületekkel,
h) meghatározza ügyrendjét és a m´úködésének nyilvánosságával összefügg´ó szabályokat,
i) összehangolja a R egionális Ifjúsági Tanácsok munkáját,
j) a 9. § (1) bekezdésének c) pontjával összhangban meghatározza a Regionális Ifjúsági Tanácsokban az ifjúsági egyesületeket képvisel´ó tagok megválasztásának rendjét.
(2) A Tanács feladatainak végrehajtásáról évente két
alkalommal írásban tájékoztatja a minisztert.
A Tanács összetételére és a tagok felkérésére
vonatkozó szabályok
7. §
(1) A Tanács tagjai:
a) a Belügyminisztérium,
b) az Egészségügyi Minisztérium,
c) az Ifjúsági és Sportminisztérium,
d) a Miniszterelnöki Hivatal,
e) az Oktatási Minisztérium,
f) a Pénzügyminisztérium,
g) a Szociális és Családügyi Minisztérium egy-egy képvisel´óje,
h) a települési önkormányzatok országos szövetségei
által közösen jelölt egy személy,
i) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament által jelölt egy-egy személy,
j) a történelmi egyházak képviseletében közösen jelölt
két személy.
(2) Az a) —g) pontokban szerepl´ó személyeket az illetékes miniszter, a h) —j) pontokban szerepl´ó személyeket
a szervezet képviseletét ellátó (testület) személy jelöli a
miniszter megkeresése alapján.
(3) A Tanács tagjait feladataik ellátásával a miniszter
négy évre, írásban bízza meg.
(4) A Tanács elnöke (a továbbiakban: Elnök) az Ifjúsági
és Sportminisztérium képvisel´óje.
(5) A Tanács nem kormányzati szervet képvisel´ó tagjai
— a Tanács munkájában való részvételükkel kapcsolatban
ténylegesen felmerült kiadásaik mértékéig — költségtérítésre jogosultak, amelyet a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat
m´úködési költségéb´ól kell biztosítani. A költségtérítés
mértékére, folyósítására és elszámolására vonatkozó szabályokat a Tanács ügyrendjében kell megállapítani.
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A Regionális Ifjúsági Tanács
8. §

(1) A Regionális Ifjúsági Tanács a külön jogszabályban
meghatározott területfejlesztési régió területén él´ó, tanuló, dolgozó fiatalok képviseletét biztosító döntéshozó,
véleményez´ó és javaslattev´ó testület.
(2) A Regionális Ifjúsági Tanács feladata:
a) együttm´úködik a R egionális Területfejlesztési Tanáccsal és az ifjúságot közvetlenül érint´ó feladatokat ellátó
más regionális szervekkel, ellátja az ezzel összefügg´ó
egyeztetési, koordinációs és képviseleti feladatokat,
b) figyelemmel kíséri a régióban a regionális, a térségi
és a helyi ifjúsági programok, szolgáltatások megvalósulását, az ifjúsági szervezetek tevékenységét, az ifjúsági közösségek szükségleteit és törekvéseit, és ennek alapján javaslatot tesz a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának
az Alapprogramból a régiónak nyújtott támogatások
keretösszegére,
c) a Tanács felkérése alapján közrem´úködik a régióból
beérkezett pályázatok elbírálásában, illetve dönt a Tanács
által a rendelkezésére bocsátott pénzeszközök régióban
történ´ó felhasználásáról,
d) véleményezi a R egionális Ifjúsági Iroda (a továbbiakban: Iroda) éves munkatervét, és javaslatokat tesz az
Iroda szakmai és egyéb szolgáltatásainak fejlesztésére.
9. §
(1) A Regionális Ifjúsági Tanács tagjai:
a) a régió területén m´úköd´ó megyei közgy´úlések képviseletében közösen jelölt egy személy,
b) a régió területén m´úköd´ó megyei jogú városok önkormányzatainak képviseletében közösen jelölt egy személy,
c) a R egionális Területfejlesztési Tanács képviseletében egy személy,
d) a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács, az Országos
Gyermek és Ifjúsági Parlament, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által jelölt, az adott régióban él´ó és/vagy
tanuló, dolgozó egy-egy személy,
e) a régióban székhellyel (telephellyel) rendelkez´ó ifjúsági egyesületek képviseletében az els´ó évben a miniszter
által felkért egy személy, ezt követ´óen a 6. § (1) bekezdés
j) pontban megállapított eljárás szerint a szervezetek által
választott képvisel´ók,
f) a történelmi egyházak képviseletében közösen jelölt
két személy,
g) a miniszter képviseletében egy személy.
(2) A Regionális Ifjúsági Tanács az önkormányzatokat,
illetve az ifjúsági szervezeteket képvisel´ó tagjai sorából
évenként elnököt és alelnököt választ.
(3) A Regionális Ifjúsági Tanács tagjait jelöl´ó szerveket
a miniszter írásban kéri fel a jelölésre, és a tagokat négyéves id´ótartamra írásban bízza meg.
(4) A Regionális Ifjúsági Tanács tagjaként nem jelölhet´ó és nem kérhet´ó fel az a személy, aki a Nemzeti Gyermek
és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának, illetve felügyel´ó bizottságának, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának, vagy más régió területén illetékességgel rendelkez´ó Regionális Ifjúsági Tanácsnak a tagja.
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(5) A Regionális Ifjúsági Tanács (1) bekezdés d)—f) pontban megjelölt tagjai — a R egionális Ifjúsági Tanács munkájában való részvételükkel kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadásaik mértékéig — költségtérítésre jogosultak, amelyet a Regionális Ifjúsági Iroda m´úködési költségéb´ól kell
biztosítani. A költségtérítés mértékére, folyósítására és elszámolására vonatkozó szabályokat a Regionális Ifjúsági Tanács
ügyrendjében kell megállapítani.

rozottak szerint — az ifjúsági és sportminiszter a Regionális Ifjúsági Irodák éves költségvetési támogatásának keretében biztosítja.
(8) A Tanács, illetve Regionális Ifjúsági Tanács ülésein
tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnök által meghívott személyek.

10. §

12. §

(1) A Tanács, illetve a Regionális Ifjúsági Tanács tagsága megsz´únik:
a) lemondással,
b) felmentéssel,
c) a jelöl´ó szervezet által történ´ó visszahívással,
d) a jelöl´ó szervezet megsz´únésével,
e) a tag halálával.

(1) Az Alapprogram kezel´ó szerve — a már meglév´ó
feladatainak ellátása mellett — az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként m´úköd´ó Mobilitás Ifjúsági Szolgálat.
(2) Az Alapprogram kezelésével összefügg´ó feladatainak tekintetében a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat a Gyermek
és Ifjúsági Alapprogram Titkárságának jogutódja.
(3) A Tanács titkársági feladatait a Mobilitás Ifjúsági
Szolgálat, a Regionális Ifjúsági Tanács esetében a Regionális Ifjúsági Iroda látja el.
(4) A Mobilitás Ifjúsági Szolgálat munkavállalói közalkalmazottak, felettük a munkáltatói jogokat a Mobilitás
Ifjúsági Szolgálat f´óigazgatója gyakorolja.
(5) Az Alapprogram kezelésével összefügg´ó m´úködési
költséget az Alapprogramból kell biztosítani, amely az
Alapprogram éves bevételeinek legfeljebb 5%-a lehet.

(2) A miniszter felmenti és új tagot bíz meg a Tanács,
illetve a Regionális Ifjúsági Tanács vagy a jelöl´ó szerv
kezdeményezésére, ha a tag az ügyrendben meghatározott
kötelezettségeinek nem tesz eleget.
(3) A tag felmentése, lemondása vagy tartós akadályoztatása esetén a jelöl´ó szervnek 30 napon belül kell új
jelöltet állítania.
A Tanács, illetve a Regionális Ifjúsági Tanács
m´úködése
11. §
(1) A Tanács, illetve Regionális Ifjúsági Tanács jogosultságait az ülésein testületileg gyakorolja, az üléseit
szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja, üléseir´ól jegyz´ókönyv készül.
(2) A Tanács, illetve Regionális Ifjúsági Tanács üléseit
az Elnöke hívja össze a napirendet tartalmazó írásos meghívó alapján, amelyet legkés´óbb az ülést megel´óz´ó 8. munkanapig kell az érintetteknek megküldeni. Az Elnök köteles napirendre t´úzni a miniszter javaslatát.
(3) A Tanács, illetve Regionális Ifjúsági Tanács akkor
határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van,
határozatainak és más döntéseinek elfogadásához a tagok
legalább felének támogató szavazata szükséges. Szavazategyenl´óség esetén az Elnök szavazata dönt.
(4) A Tanács, illetve a Regionális Ifjúsági Tanács m´úködésével, döntéshozatali rendjével, a döntések nyilvánosságával összefügg´ó szabályokat az ügyrend tartalmazza. A
Tanács és a Regionális Ifjúsági Tanács elfogadja saját ügyrendjét. A Regionális Ifjúsági Tanácsok ügyrendjét egységes szabályok szerint kell megállapítani. Valamennyi ügyrendi szabályzatot a miniszter hagy jóvá.
(5) A Tanács, illetve a Regionális Ifjúsági Tanács ülései
és döntései nyilvánosak. A nyilvánosságra vonatkozó szabályokat az ügyrend állapítja meg.
(6) A Regionális Ifjúsági Tanácsot egy f´ó képviselheti
tanácskozási joggal a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
Tanácsának ülésén.
(7) A Regionális Ifjúsági Tanács m´úködési költségeit —
ideértve a tagok költségtérítését az ügyrendben meghatá-

Az Alapprogram kezel´ó szervezete

13. §
(1) A Mobilitás Ifjúsági Szolgálat kezeli az Alapprogram pénzeszközeit, el´ókészíti és végrehajtja a Tanács és a
Regionális Ifjúsági Tanácsok döntéseit a szervezeti és m´úködési szabályzatában meghatározott módon.
(2) A kezel´ó szervezet feladata:
a) az Alapprogram éves költségvetési tervének és költségvetési beszámolójának elkészítése,
b) a pénzeszközök felhasználására, a pályázatok meghirdetésére vonatkozó döntések el´ókészítése,
c) a pályázatok, illetve támogatási igények nyilvántartásba vétele,
d) az Alapprogram, illetve a R egionális Ifjúsági Irodák
m´úködésével összefügg´ó pénzügyi és számviteli feladatok
ellátása,
e) szerz´ódéskötés a kedvezményezettekkel,
f) a támogatások felhasználása jogszer´úségének és
szakszer´úségének ellen´órzése, szükség szerint a Tanács,
illetve a Regionális Ifjúsági Tanácsok tagjainak közrem´úködésével,
g) a gyermek és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos információk gy´újtése és információszolgáltatás a miniszter, a
Tanács, a Regionális Ifjúsági Tanácsok, valamint a közvélemény számára,
h) a szervezeti és m´úködési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok.
(3) A Mobilitás Ifjúsági Szolgálat megállapodás alapján
együttm´úködik az érintett önkormányzatokkal a Regionális Ifjúsági Irodák m´úködési feltételeinek biztosításában.
(4) A Regionális Ifjúsági Irodák m´úködésének rendjét
és a Regionális Ifjúsági Tanácsokkal való együttm´úködési
kötelezettségük szabályait a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat
szervezeti és m´úködési szabályzata állapítja meg.
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A Regionális Ifjúsági Iroda
14. §

(1) Az Iroda a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat szakmai önállósággal m´úköd´ó részjogkör´ú költségvetési egysége.
(2) Az Iroda a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefügg´ó egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjér´ól szóló 1995. évi LXIV. törvény 7/B. §-ában
foglalt szolgáltatásokat nyújt jogi személyeknek és ifjúsági
közösségeknek.
(3) Iroda m´úködik minden, a külön jogszabály által
meghatározott területfejlesztési régióban, illetékességi területe a régió.
(4) Az Iroda feladata:
a) kezdeményezi regionális fejlesztési programok, alprogramok indítását, közrem´úködik tervezésükben és
megvalósításukban,
b) közrem´úködik a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramból támogatott, illetve felkérés alapján más projektek értékelésében, szakmai és pénzügyi ellen´órzésében,
c) segíti az Európai Unió, az Európa Tanács és más
nemzetközi szervezetek programfejlesztési és projekt-tervezési követelményeinek megismertetését és teljesítését,
d) gy´újti és feldolgozza az ifjúságra vonatkozó regionális információkat, ennek érdekében kutatásokat, felméréseket kezdeményezhet, illetve támogathat,
e) javaslatokat tesz a fiatalok részvételének fejlesztésére a helyi, a térségi, a regionális, a régiók közötti és az
euro-regionális együttm´úködésekben,
f) az erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi keret
terhére biztosítja a Regionális Ifjúsági Tanács m´úködésének feltételeit, és ellátja a Regionális Ifjúsági Tanács m´úködésével összefügg´ó feladatokat.
(5) Az Iroda szolgáltatása:
a) tanácsadást nyújt az önkormányzati ifjúsági programok, helyi és térségi programok tervezéséhez és megvalósításához,
b) képzéseket szervez a regionális programok, a térségi
és a helyi projektek eredményes megvalósítása érdekében,
részt vesz az ifjúsági közösségek, illetve projektek vezet´óinek, az ifjúságsegít´ó szakembereknek a képzésében,
valamint önkormányzati tisztségvisel´ók és köztisztvisel´ók
továbbképzésében,
c) információkat szolgáltat az ifjúsággal kapcsolatos
döntések megalapozásához,
d) a rendelkezésére álló tárgyi-technikai feltételek
használatának — külön szabályzatban meghatározottak
szerinti — az ifjúsági közösségi kezdeményezések, programok megvalósításához történ´ó biztosítása.
Záró rendelkezések
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép
hatályba. Egyidej´úleg hatályát veszti a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram m´úködésér´ól szóló 2/1996. (III. 20.) ME
rendelet.
(2) E rendelet alkalmazásában ifjúsági közösség az a
jogi személyiséggel nem rendelkez´ó csoport, amelynek
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legalább kétharmada fiatal, és tevékenységüket a közösen
megállapított célok érdekében, a fiatalok önkéntes és aktív
részvételével végzik.
Dr. Deutsch Tamás s. k.,
ifjúsági és sportminiszter

A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
28/1999. (IX. 24.) KHVM
rendelete
a közutak igazgatásáról szóló
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (3) bekezdése b) pontjának 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket
rendelem el:
1. §
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet
a 28/1999. (IX. 24.) KHVM rendelethez
(1) Az R. 1. számú melléklete II. pontjának 1.1. pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1.1. Belterületi els´órend´ú f´óutak
Az egyes városrészeket összekapcsoló, nagy helyi forgalmat levezet´ó közutak. Forgalmi csomópontjai általában
szintbeniek és jelz´ólámpával szabályozottak (több csomópont esetén összehangolt szabályozással). A megállás és
várakozás általában csak külön leállósávban engedélyezett, kapubejáró létesítése, új út építése, illetve korszer´úsítése esetén (kivéve a településszerkezet és a beépítettség
kötöttségeit, történelmi belvárosok adottságait) nem engedélyezett. A tömegközlekedési járatok megállóhelyei a
forgalmi sávoktól elkülönítettek.’’
(2) Az R. 1. számú melléklete II. pontjának 1.2. pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1.2. Belterületi másodrend´ú f´óutak
Az egyes városi alközpontok egymás közötti (jelent´ós)
forgalmát levezet´ó közutak. Forgalmi csomópontjai szabályozottak. A várakozás általában külön leállósávban
megengedett.’’
(3) Az R. 1. számú melléklete II. pontjának 1.3. pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1.3. Gy´újt´óutak
A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát
összegy´újtve vezetik a település f´óúthálózatára.’’
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KÖZLEMÉNYEK,
V. rész
HIRDETMÉNYEK
A Központi Kárrendezési Iroda
közleménye
az 1999. november 8—20-ig terjed´ó id´ószak
— I. és II/3. földalapra vonatkozó — term´óföld
árveréseir´ól
Az 1999. november 8—20-ig terjed´ó id´ószak
— I. földalapra vonatkozó — term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. november
8—20-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;
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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 követ´óen kiválással, a szövetkezet gazdasági társasággá történ´ó
átalakulása vagy a szövetkezet megsz´únése folytán sz´únt
meg. (Ez a módosítás 1993. január 23-án lépett hatályba.);
c) akinek 1991. június 1-jén abban a községben, városban volt állandó lakóhelye, ahol az árverez´ó gazdasági
szervezet term´óföldterülete van.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A Központi Kárrendezési Iroda ÓPÁLYI községben, a Krasznamenti Mgtsz, Mátészalka 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: Ópályi, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. november 8., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

Ópályi
05
021/3
021/8
021/9
027

2 ha 8654 m2
13 ha 326 m2
9 ha 9147 m2
36 ha 249 m2
41 ha 6304 m2

szántó
szántó
szántó
szántó
erd´ó

028/1 b
028/1 c
028/1 d
028/1 f
028/3
031/1 a
031/1 b
031/1 c
031/1 d
031/1 f
032/1
032/3 a
032/3 b
032/3 c
032/3 d
040/5 a
040/6

1 ha 9113 m2
57 ha 5378 m2
1 ha 5935 m2
5208 m2
3945 m2
31 ha 3285 m2
5449 m2
5552 m2
1686 m2
2 ha 210 m2
8788 m2
40 ha 1018 m2
2328 m2
1 ha 211 m2
4 ha 4921 m2
11 ha 8744 m2
2 ha 1398 m2

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

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

32,88
104,26
41,64
305,00
145,71 Társult
erd´ógazdálkodás,
földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog
6,69 Társult erd´ógazdálkodás
315,93
5,58 Társult erd´ógazdálkodás
1,09 Társult erd´ógazdálkodás
0,55
232,74
1,14 Társult erd´ógazdálkodás
1,17 Társult erd´ógazdálkodás
0,35 Társult erd´ógazdálkodás
4,24 Társult erd´ógazdálkodás
1,85
303,81
0,00
2,14 Társult erd´ógazdálkodás
35,94
80,46
52,00 Földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog

értéke
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Terület

M´úvelési ág

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

040/7
054/1 a
054/1 b
054/1 c
054/1 d
054/3 a
054/3 b
054/3 c
054/3 d
054/3 f
054/3 g
088/1

2 ha 1607 m2
1 ha 1812 m2
3006 m2
5 ha 5776 m2
2130 m2
16 ha 8274 m2
17 ha 9783 m2
1 ha 9786 m2
11 ha 591 m2
2956 m2
2738 m2
6 ha 9373 m2

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

52,51
8,10
1,05
35,55
0,75
102,42
59,51
26,43
145,75
0,62
0,96
62,44

0119/1
0119/4

22 ha 5046 m2
42 ha 5059 m2

szántó
szántó

429,84
894,31

0133/3
0133/4

13 ha 6214 m2
15 ha 3647 m2

szántó
szántó

307,84
291,78

0136/2
0142/5

16 ha 1742 m2
24 ha 6286 m2

szántó
szántó

365,54
512,73

8 ha 5190 m2
2643 m2
2 ha 9670 m2
4983 m2

szántó
erd´ó
szántó
erd´ó

93,55
0,56
23,17
1,05

5296 m2

szántó

11,07
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megnevezése

értéke

Társult erd´ógazdálkodás
Társult erd´ógazdálkodás
Társult erd´ógazdálkodás

Társult erd´ógazdálkodás
Természetvédelemre
tervezett, árterület
Melioráció
Melioráció
földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog
Melioráció
Melioráció
kivett területet tartalmaz
Melioráció
Melioráció

3313 Ft/ha
3313 Ft/ha

3313 Ft/ha
3313 Ft/ha
3313 Ft/ha
3313 Ft/ha

Nagydobos
096/1 a
096/1 b
096/4 a
096/4 b
Szamosszeg
0126/1

Szilágyi János s. k.,
mb. irodaigazgató

Heves megye
A Központi Kárrendezési Iroda EGER városban, az Eger-Mátravidéki Borgazdasági Kombinát FA. (EGERVIN), Eger
használatában (kezelésében) lév´ó földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Eger, Berva R t. kultúrháza
Az árverést a Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. november 17., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

Andornaktája
0208/2 b
0208/2 c
0208/2 d

5 ha 4188 m2
2 ha 1764 m2
4 ha 3720 m2

sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó

195,18
95,70
208,49

*
*
*

értéke
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0208/2 f
0208/2 g
0208/2 j
0208/2 k
0208/2 L
0208/2 m
0208/2 n
0208/2 r
0210/2 a
0210/2 c
0210/2 d
0210/2 f
0210/2 g
0210/2 h
0210/2 k
0210/2 m
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Terület

4 ha 3037 m2
489 m2
3 ha 3376 m2
1 ha 3550 m2
3 ha 114 m2
2737 m2
498 m2
2942 m2
3 ha 8420 m2
2 ha 9873 m2
2 ha 9864 m2
5 ha 3959 m2
5 ha 3759 m2
5 ha 2631 m2
4 ha 3838 m2
1 ha 9311 m2sz´ól´ó

M´úvelési ág

Aranykorona
érték
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Korlátozó intézkedés
megnevezése

sz´ól´ó
szántó
sz´ól´ó
szántó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
szántó
szántó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
szántó
szántó
sz´ól´ó

209,59
0,85
162,54
23,58
94,26
13,33
0,87
5,12
187,11
144,28
135,41
262,78
261,81
91,58
80,27
86,00

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

44,86 Földmérési jelek elhelyezésének biztosítása
25,27 Földmérési jelek elhelyezésének biztosítása
14,02
64,88
29,34
42,11
39,67
36,01
15,26
39,48
38,56
15,50
36,57
39,49
39,64
35,97
2,36
36,82
30,39
15,02
5,53
23,24
44,06
72,66
9,70
12,88
2,65
1,50
10,20
***
153,07
***

Eger
0335/4 c

5 ha 1569 m2

gyümölcsös

0335/4 d

3 ha 6100 m2

legel´ó

0368 c
0368 h
0370 a
0370 c
0370 d
0370 f
0370 g
0370 h
0370 j
0370 k
0370 l
0370 m
0370 n
0370 p
0370 r
0375/4 b
0375/4 d
0375/4 f
0375/4 g
0375/4 h
0375/4 j
0390
0460/1 h—1
0460/1 h—2
0460/1 j
0487/13 d
0697/1 a
0697/1 b

4754 m2
2 ha 1992 m2
1 ha 118 m2
1 ha 4273 m2
1 ha 3448 m2
1 ha 3358 m2
5172 m2
1 ha 3382 m2
1 ha 3071 m2
5253 m2
1 ha 3413 m2
1 ha 3387 m2
1 ha 3438 m2
1 ha 3434 m2
3376 m2
1 ha 6291 m2
1 ha 4189 m2
1 ha 808 m2
3979 m2
1 ha 924 m2
1 ha 9497 m2
6 ha 5461 m2
5078 m2
2316 m2
2 ha 6506 m2
1 ha 4952 m2
4199 m2
4 ha 6384 m2

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

értéke
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Helyrajzi szám

0714/2
0717/4 a
0717/4 b
0718/1 b
0718/1 c
0718/1 d
0718/1 f
0718/1 g
0718/1 h
0718/1 j

Terület

7608 m2
3116 m2
4853 m2
6216 m2
1 ha 3263 m2
9947 m2
1 ha 7258 m2
3 ha 5010 m2
2280 m2
6254 m2

M´úvelési ág

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

Aranykorona
érték

14,53
4,86
12,67
34,56
73,74
55,31
95,95
194,66
3,56
34,77

1999/85. szám
Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

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

Megjegyzések:
*: m´úvelési korlátozások:
1. védett természeti terület
2. bányaszolgalmi jog, K´óolajkutató Vállalat, Szolnok
3. szolgalmi jog, Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat, Hajdúszoboszló
4. bányaszolgalmi jog, Gáz- és Olajszállító Vállalat, Siófok
5. gázvezeték szolgalmi jog 3894 m 2 vonatkozásában, Önkormányzati Gázközm´ú Létesítési Társulás, Ostoros
**: m´úvelési korlátozások:
1. védett természeti terület
2. bányaszolgalmi jog, Nagyalföldi K´óolaj és Földgáztermel´ó Vállalat, Szolnok
3. bányaszolgalmi jog, Gáz- és Olajszállító Vállalat, Siófok
4. egyéb 15 és 5 m magassági korlátozás, Matáv R t., Budapest
5. gázvezeték szolgalmi jog 10 253 m2 vonatkozásában, Önkormányzati Gázközm´ú Létesítési Társulás, Ostoros
***: m´úvelési korlátozások:
1. bányaszolgalmi jog, K´óolajkutató Vállalat, Szolnok
2. vízvezetéki szolgalmi jog, Heves Megyei Vízm´ú Vállalat, Eger
****: m´úvelési korlátozások:
1. védett természeti terület
2. bányaszolgalmi jog, Nagyalföldi K´óolaj és Földgáztermel´ó Vállalat, Szolnok
*****: m´úvelési korlátozások:
1. földhasználati jog 110 m 2 nagyságú pince területére
2. a pince területére bejárási és útszolgalmi jog
3. egyéb: elektromos vezeték elhelyezését biztosító használati jog
******: m´úvelési korlátozások:
1. védett természeti terület
2. bányaszolgalmi jog, Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat, Hajdúszoboszló
3. bányaszolgalmi jog, Nagyalföldi K´óolaj és Földgáztermel´ó Vállalat, Szolnok
4. bányaszolgalmi jog, K´óolajkutató Vállalat, Szolnok
A K´ókulytet´ó Természetvédelmi Területen a természetvédelmi törvény el´óírásain kívül a jöv´óbeni tulajdonosoknak a
törzsültetvényeket eredeti céljuknak megfelel´óen fenn kell tartaniuk, valamint a törzsültetvényekre vonatkozó jogszabályokat és a Bükki Nemzeti Park által megfogalmazott m´úvelési el´óírásokat maradéktalanul be kell tartaniuk. A
m´úvelési el´óírások ismertetésére az árverésen kerül sor.
Dr. Horváth Gabriella s. k.,
irodaigazgató

1999/85. szám
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Az 1999. november 8—20-ig terjed´ó id´ószak
— II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. november 8—20-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési közleményeit az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint az 1991. évi XXV. törvény 19. §-a
alapján kijelölt term´óföldterületb´ól településenként a
20 hektárt meg nem haladó földterületekre (II/3. földalap)
az alábbiakban 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 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján, az ´ót megillet´ó kár-

5419

pótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a jogosult vehet részt, akinek állandó lakóhelye 1991. június
1-jén az érintett településen volt, és aki jelenleg is ott
rendelkezik állandó lakóhellyel.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak személyi
igazolványukkal bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
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

Bács-Kiskun megye

A Központi Kárrendezési Iroda BALLÓSZÖG községben, a Helvéciai Állami Gazdaság Helvécia 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: Ballószög, R ákóczi u. 15., Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Az árverést a Bács-Kiskun és Pest Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. november 8., 9 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Ballószög

Helyrajzi szám

020/120
080/35
082/76 a
082/76 b
0102/29 a
0102/29 b
0102/29 c

Terület

7464 m2
3906 m2
1914 m2
3 ha 1832 m2
2 ha 4775 m2
1472 m2
3022 m2

M´úvelési ág

szántó
szántó
gyümölcsös
szántó
legel´ó
rét
szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

2,61
0,66
5,99
9,00
10,86
2,05
2,12
Dr. Izsák Dezs´óné s. k.,
irodaigazgató

értéke
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A Központi Kárrendezési Iroda közleménye
A Magyar Közlöny 1999. évi 75. számában, a 4872. oldalon megjelent, Kocsord községben, 1999. október 11-én, 10 órára
kit´úzött árverés adatai az alábbiak szerint változnak:
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

43 ha 5978 m2
1775 m2
2959 m2

011/1 a
011/1 b
011/1 c

szántó
gyep
gyep

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

megnevezése

értéke

1039,43 Melioráció
0,50 Melioráció
0,83 Melioráció

3392 Ft/ha
3392 Ft/ha
3392 Ft/ha

A hirdetmény többi adata változatlan.
Központi Kárrendezési Iroda

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1999. évi 75. számában kihirdetett, az idegennyelv-tudás igazolására rendszeresített állami nyelvvizsgáról szóló
3/1980. (X. 25.) MM rendelet módosításáról rendelkez´ó 38/1999. (VIII. 26.) OM rendelet mellékletének táblázatos része helyesen:

[Sorszám
,,14.

Id´ópont
1999. július 1.

Vizsgaeredmény — nyelvvizsgafokozat

Vizsgák, okiratok
a Kodolányi János F´óiskola kommunikáció,
valamint idegenforgalom és szálloda szakján
tett nyelvi záróvizsga

jeles

jó

közepes

elégséges]

fels´ó

fels´ó

közép

közép’’

(Kézirathiba)
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El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
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