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található m´úemlékek, természeti értékek megtekinthet´óségér´ól szóló, Budapesten, 2001. április 23-án aláírt Egyezmény
kihirdetésér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az olimpiai központokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról .
Egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról . . . . . . . . . . . .
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
152/2001. (IX. 5.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország
közös államhatárának közelében található m´úemlékek,
természeti értékek megtekinthet´óségér´ól szóló,
Budapesten, 2001. április 23-án aláírt Egyezmény
kihirdetésér´ól
(Az Egyezmény 2001. év augusztus hó 29. napján hatályba
lépett.)

6807

1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárának közelében található m´úemlékek, természeti
értékek megtekinthet´óségér´ól szóló, Budapesten, 2001.
április 23-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.
2. §
Az Egyezmény szövege a következ´ó:
,,Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárának közelében található m´úemlékek,
természeti értékek megtekinthet´óségér´ól
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerz´ód´ó Felek) orszá-
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gaik jószomszédi kapcsolatainak el´ómozdítása érdekében
a következ´ókben állapodtak meg:
1. Cikk
Általános rendelkezések
Jelen Egyezmény keretében szabályozásra kerül´ó m´úemlékek, természeti értékek megtekintése során, a Szerz´ód´ó Felek közös államhatárának átlépése és a Szerz´ód´ó
Felek államterületén történ´ó tartózkodás során az alábbi
rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) Szervezett, csoportos határátlépés esetén a csoportvezet´ónek — a csoport tagjai nevét tartalmazó — névjegyzékkel is rendelkeznie kell, amit a Szerz´ód´ó Felek határ´órizeti szerveinek az ellen´órzés céljából kötelesek bemutatni.
b) A jelen Egyezmény alapján az államhatárt átlép´ó
személyek csak személyes használatra szolgáló útiholmit
vihetnek magukkal.
c) A Szerz´ód´ó Felek határ´órizeti és vámszervei, a jelen
Egyezményben meghatározott helyen az államhatárt átlép´ó személyeket bármikor ellen´órizhetik.
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ség´ú része, valamint a somosk´ói tanösvény a Somosk´ói
vártól a VIII.12/3b számú határjelnél kialakított parkolóig.
Ez a terület a jelen Egyezmény 1. számú mellékletét
képez´ó helyszínrajzon látható.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben megnevezett területet
— az államhatár mindkét oldalán — több nyelven készült
feliratokat tartalmazó táblákkal kell megjelölni, amelyek a
határátlépésre és a kijelölt területen való tartózkodás
szabályaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazzák. A tájékoztató táblák szövegét a jelen Egyezmény 2. számú melléklete tartalmazza.

3. Cikk
Az Egyezmény alapján látogatható helyek b´óvítésének
módja
A Szerz´ód´ó Felek megállapodnak, hogy a két ország
közös államhatárának közelében található, további megtekinthet´ó m´úemlékek, természeti értékek körét kölcsönös egyetértéssel, diplomáciai jegyzékváltás útján b´óvíthetik.

2. Cikk

4. Cikk

A Somosk´ói vár (Hrad Somoska) megközelíthet´ósége

Záró rendelkezések

(1) A Magyar Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és az
Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai, amennyiben érvényes úti okmánnyal rendelkeznek, a Magyar Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság államhatárt a VIII.13/10. számú határjelnél,
külön erre a célra megnyitott kapunál a Somosk´ói vár
(Hrad Somoska), az ott található természeti képz´ódmény
— bazaltlávaömlés —, a somosk´ói tanösvény, a pihen´ópark
és Pet´ófi emlékhely meglátogatása céljából, gyalogosan
átléphetik.

(1) Jelen Egyezmény alkalmazását bármely Szerz´ód´ó
Fél közrendi és közbiztonsági okokból felfüggesztheti,
miután err´ól a másik Szerz´ód´ó Felet a felfüggesztés kezd´ó
id´ópontjának megjelölésével, diplomáciai úton értesítette.
A Szerz´ód´ó Felek a felfüggesztés befejezésér´ól diplomáciai
úton, haladéktalanul értesítik egymást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a vár
területén, továbbá a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területének kijelölt részén április 1.—október 31.
között naponta 08 órától 20 óráig, november 1.—március
31. között naponta 08 órától 16 óráig tartózkodhatnak.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kijelölt terület:
a) a Magyar Köztársaság területének a VIII.13/8. számú határjelt´ól a VIII.13/11. számú határjelig terjed´ó szélesség´ú, a VIII.13/10. számú határjelt´ól számított 80 méter
mélység´ú része;
b) a Szlovák Köztársaság területén a Somosk´ói vár
területe, valamint a VIII.13/8. számú határjelt´ól a
VIII.13/11. számú határjelig terjed´ó szélesség´ú, a
VIII.13/10. számú határjelt´ól számított 200 méter mély-

(2) A jelen Egyezmény attól a naptól számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amikor a Szerz´ód´ó Felek
kölcsönösen, diplomáciai úton értesítették egymást arról,
hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges bels´ó jogszabályi el´óírásoknak.
(3) A jelen Egyezmény határozatlan id´óre szól. Az
Egyezményt bármely Szerz´ód´ó Fél bármikor írásban,
diplomáciai úton felmondhatja. Az Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerz´ód´ó Fél által történ´ó kézhezvételét követ´ó 90. (kilencvenedik) napon veszti
hatályát.
Készült Budapesten, 2001. év április hó 23-án, két eredeti
példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelv´ú
szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

A Szlovák Köztársaság
Kormánya nevében
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1. számú melléklet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárának
közelében található m´úemlékek, természeti értékek megtekinthet´óségér´ól szóló Egyezmény 2. Cikk (3) bekezdésében
meghatározott kijelölt területet ábrázoló helyszínrajz
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2. számú melléklet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárának közelében található m´úemlékek,
természeti értékek megtekinthet´óségér´ól szóló
Egyezmény 2. Cikk (4) bekezdésében meghatározott
tájékoztató táblák szövege
1. A magyar—szlovák államhatáron külön erre a célra
megnyitott kapunál elhelyezésre kerül´ó tájékoztató táblák
szövege magyar, szlovák, angol, francia és német nyelven
tartalmazza a következ´óket:
»— A magyar—szlovák államhatárt a Somosk´ói vár
(Hrad Somoska), az ott található természeti értékek
— bazaltlávaömlés —, a somosk´ói tanösvény, valamint a
pihen´ópark és Pet´ófi emlékhely meglátogatása céljából a
Magyar Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, az Európai
Unió, valamint az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai, érvényes úti okmánnyal átléphetik.
— A táblákkal kijelölt területre kizárólag a nyitva tartási id´ón belül, gyalogosan lehet belépni, és ott tartózkodni! A területre tolószékkel is megengedett a belépés.
— Az átjáró nyitva tartási ideje: április 1.—október 31.
között naponta 08 órától 20 óráig, november 1.—március
31. között naponta 08 órától 16 óráig.
— Az államhatáron átlép´ó személyek csak személyes
használatra szolgáló útiholmit vihetnek magukkal. A határ´órizeti és vámszervek, a kijelölt területen tartózkodó személyeket bármikor ellen´órizhetik.
— Karancs—Medves Tájvédelmi Körzet. Kérjük óvja,
védje a terület táji-természeti értékeit!
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.
— Somosk´ói Védett Természeti Terület. Kérjük, óvja,
védje a terület táji-természeti értékeit!
Állami Természetvédelem.«
2. A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
államterületén, a kijelölt terület határain elhelyezésre
kerül´ó táblák szövege a látogatók részére magyar, szlovák,
angol, francia és német nyelven az alábbiakat tartalmazza:
»— Figyelem!
— A belépésre és tartózkodásra engedélyezett terület
vége!
— Továbbhaladni tilos!«’’
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A Kormány
153/2001. (IX. 5.) Korm.
rendelete
az olimpiai központokról
A Kormány a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 93. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
Olimpiai központnak a rendelet el´óírásainak megfelel´ó
sportlétesítmények min´ósülnek.

2. §
(1) Olimpiai központot a sportági nemzetközi szakszövetség, valamint a sportági országos szakszövetség
(a továbbiakban együtt: szakszövetség) által meghatározott szakmai szempontok alapján kell létesíteni, m´úködtetni és korszer´úsíteni.
(2) Az olimpiai központban a sportolók versenyre való
zavartalan és színvonalas felkészüléséhez szükséges infrastrukturális feltételeket biztosítani kell.
(3) A sportágspecifikus infrastrukturális feltételeket a
szakszövetség határozza meg.

3. §
Az olimpai központban folyamatosan biztosítani kell:
a) a szabadtéri felkészülés, az uszodahasználat és az
er´ónléti edzés feltételeit;
b) az elméleti ismeretek sportolók általi elsajátításának
feltételeit, különösen helyszíni gyakorlatokkal, tudományos kísérletekkel;
c) a modern sporttudományi és sportorvosi eredmények alapján a sportágban foglalkoztatott sportszakemberek elméleti képzésének, továbbképzésének feltételeit;
d) a sportolók és a sportszakemberek részére a felkészülési id´ószakban az étkezési és szálláslehet´óséget.

3. §
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó nyolcadik napon
lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. év augusztus hó
29. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

(1) Általános infrastrukturális feltételként az olimpiai
központnak — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — rendelkeznie kell:
a) a sportágak igényeit kielégít´ó, megfelel´ó felszereltség´ú, legalább 22× 44 méteres tornateremmel és az azt
kiegészít´ó higiénés helyiséggel;
b) a sportágnak megfelel´óen felszerelt er´ósít´óteremmel;
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c) a külön jogszabály szerinti sportorvosi rendel´óvel és
gyúrószobával;
d) legalább 25 méteres uszodával;
e) szabadtéri sportolásra alkalmas területtel és felszerelt sportpályákkal;
f) a sportág jellegéb´ól adódó, a felkészüléshez szükséges terem- és eszköz-infrastruktúrával;
g) sportáganként legalább harminc f´ó elhelyezéséhez
szükséges, legfeljebb kétágyas, zuhanyozós szobákkal;
h) meleg- és hidegkonyhás, étkezésre alkalmas étteremmel;
i) oktatási helyiségekkel;
j) a sportoló és a sportszakember pszichés felkészülését, regenerálódását segít´ó eszközökkel.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételnek az olimpiai központ abban az esetben is megfelel,
ha székhelyét´ól legfeljebb húsz kilométerre legalább
25 méteres uszodát m´úködtet.
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(2) Az olimpiai központ képzési, továbbképzési, valamint sporttudományi tevékenységét a miniszter — a külön
jogszabály szerinti, hatáskörrel rendelkez´ó szervezetek
egyetértése alapján — hagyja jóvá és ellen´órzi.

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
154/2001. (IX. 5.) Korm.
rendelete

5. §
(1) Olimpiai központot építeni, korszer´úsíteni az Stv.,
valamint az akadálymentesítésre, a kereskedelmi és fizet´óvendéglátó szálláshelyekre, az építésügyre és a közegészségügyre vonatkozó külön jogszabályok szerint kell.
(2) Az olimpiai központnak kiépítettségében és felszereltségében alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a
speciális világjátékokra való felkészülési központként a
fogyatékos sportolók is használhassák.

6. §
(1) Az olimpiai központ hatékony üzemeltetésének érdekében annak fenntartója az ifjúsági és sportminiszterrel
(a továbbiakban: miniszter) megállapodást köt.
(2) A megállapodásban részletesen meg kell határozni:
a) az olimpiai központ mely sportágakban való felkészülésre szolgál;
b) az olimpiai központ üzemeltetésének feltételeit;
c) az általános és sportágspecifikus infrastrukturális
feltételeket.
(3) A megállapodás szakmai tartalmának meghatározásában a miniszter felkérésére a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke, a Nemzeti Sportszövetség elnöke, a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetségének elnöke, az Országos Sportegészségügyi Intézet f´óigazgatója, valamint az érintett országos sportági szakszövetség, illetve ennek hiányában a
szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetség elnöke
közrem´úködik.
7. §
(1) Az olimpiai központokat sportszakmai szempontból
a miniszter felügyeli.

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról

A Kormány a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény
93. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a versenyszer´ú sportolót,
valamint a szabadid´ós sportolót (a továbbiakban együtt:
sportoló) ellátó, sportorvosi szakképesítéssel rendelkez´ó
személyekre, továbbá a sportegészségügyi ellátásban részt
vev´ó sportolókra és sportszakemberekre.

Az országos sportegészségügyi hálózat
2. §
(1) Az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) önálló központi költségvetési szerv,
amelynek hatásköre az ország egész területére kiterjed.
(2) Az OSEI budapesti székhely´ú jogi személy, az országos sportegészségügyi hálózat központja.
(3) Az országos sportegészségügyi hálózatot az OSEI
m´úködteti.
(4) Az országos sportegészségügyi hálózat keretében
kerül sor a sportolók alkalmassági és id´ószakos ellen´órz´ó
vizsgálatára, továbbá a versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély kiadására.
(5) Az országos sportegészségügyi hálózat és az OSEI
szervezetét, m´úködési rendjét, valamint a munkáltatói
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jogok gyakorlásának módját és terjedelmét az egészségügyi
miniszter által jóváhagyott, és az OSEI f´óigazgató f´óorvosa
által kiadott Szervezeti és M´úködési Szabályzat tartalmazza.

3. §
(1) Az OSEI-t f´óigazgató f´óorvos vezeti, aki feladatait
az egészségügyi miniszter közvetlen irányításával látja el.
(2) A f´óigazgató f´óorvos feladatkörében:
a) irányítja az OSEI m´úködését;
b) meghatározza — az Ifjúsági és Sportminisztériummal és a Sportorvosi Szakmai Kollégiummal egyetértésben — az országos sportegészségügyi hálózat f´ó feladatait;
c) tájékoztatja az országos sportegészségügyi hálózatot
a szakmai kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásairól;
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, illetve az egészségügyi miniszter a hatáskörébe
utal.
(3) Az országos sportegészségügyi hálózatot az OSEI
Sportegészségügyi, Szervezési és Módszertani Osztályt
vezet´ó f´óigazgató-helyettes f´óorvosa irányítja.

4. §
(1) Az országos sportegészségügyi hálózat sportorvosa
az OSEI-vel szerz´ódéses vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.
(2) A megyékben és a f´óvárosban megyei, területi, illetve
kerületi sportorvosi szakrendel´ók m´úködnek.
(3) A területi sportorvosi szakrendel´óket a megyei vezet´ó
szakf´óorvos irányítja.
(4) A kerületi szakrendel´óket Budapest vezet´ó szakf´óorvosa irányítja.
5. §
(1) Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban:
miniszter) minden év december 31-éig támogatási szerz´ódést köt az OSEI-vel — a miniszter és a Magyar Olimpiai
Bizottság által meghatározott — a versenyszer´ú sportolók
speciális, emelt szint´ú sportegészségügyi ellátása érdekében.
(2) A támogatási szerz´ódésben foglaltak szerint az OSEI
a következ´ó ellátásokat biztosítja:
a) több szakkonzíliumból álló emelt szint´ú alkalmassági vizsgálat;
b) terhelhet´óséget megállapító élettani vizsgálat;
c) táplálkozási szaktanácsadás;
d) sportpszichológiai vizsgálat;
e) a nemzeti válogatottak keretorvosi hálózata szakmai
tevékenységének összehangolása és m´úködtetése;
f) edz´ótáborok sportorvosi ellátásának m´úködtetése;
g) doppingellen´órz´ó laboratórium m´úködtetése.
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6. §

A sportorvos:
a) az egyes sportágakban — az OSEI irányelvei alapján — elvégzi a sportoló alkalmassági, továbbá id´ószakos
ellen´órz´ó vizsgálatát;
b) szakmailag indokolt esetben kiegészít´ó vizsgálatokat végez a betegségek és sérülések megel´ózése, kezelése
és rehabilitációja érdekében;
c) meghatározza a sportoló teljesít´óképességét az adott
sportágban;
d) a sportszervezetek, illetve a nemzeti válogatott keret
tagjait sportegészségügyi ellátásban részesíti;
e) tudományos vizsgálatokat és kutatásokat végez a
fizikai aktivitás emberi szervezetre gyakorolt hatásával,
valamint annak hiányával kapcsolatban, a túlterhelésb´ól
adódó szöv´ódmények, illetve sérülések elkerülése érdekében; illetve ezen vizsgálatok eredményeit alkalmazza a
sportolók ellátása során;
f) ellátja a sporteseményeken az el´óforduló sérüléseket
és egyéb orvosi beavatkozást igényl´ó panaszokat;
g) a sportoló lehet´ó legjobb teljesítménye elérése érdekében tájékozódik a tudományosan megalapozott és bizonyítékokon alapuló megengedett teljesítményfokozó módszerekr´ól, és tanácsot ad azok gyakorlati alkalmazására
vonatkozóan; továbbá közrem´úködik az edzéstervek kidolgozásában;
h) a doppingellenes tevékenység keretében megel´óz´ó,
felvilágosító, nevel´ó, ellen´órz´ó munkát folytat;
i) szaktanácsadást végez az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelel´ó testsúly kialakítása, valamint az
emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában;
j) szakmai felügyeletet lát el a sportolók egészségügyi
ellátásában közrem´úköd´ó személyek tevékenysége felett.

A sportolók és a sportszakemberek sportorvosi
vizsgálatáról
7. §
(1) Az amat´ór, illetve a hivatásos sportoló a rendszeres
edzések megkezdése el´ótt alkalmassági vizsgálaton köteles
részt venni.
(2) A sportorvosi engedélyek — e rendelet szerinti —
érvényességi idejének lejárta el´ótt a versenyszer´ú sportoló
id´ószakos ellen´órz´ó vizsgálaton köteles részt venni.
(3) Versenyezni csak érvényes sportorvosi engedéllyel
lehet.
8. §
(1) A sportorvosi vizsgálatokat az OSEI sportegészségügyi szakrendel´ójének sportorvosai, valamint az országos

2001/97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

sportegészségügyi hálózat területileg, illetve kerületileg
illetékes sportorvosai végzik az OSEI szakmai irányelvei
alapján.
(2) A sportorvosi vizsgálatokat — lehet´óség szerint mindig azonos sportorvosi rendel´óben — a sportszervezet
székhelye, a versenyszer´ú sportoló lakóhelye, munkahelye
vagy az iskola székhelye, illetve a sportesemény helyszíne
szerint illetékes sportorvosok végzik.
(3) A sportorvosi vizsgálatot végz´ó orvosnak sportorvosi
szakképesítéssel kell rendelkeznie. Ennek hiányában megfelel´ó szakképesítés mellett a sportorvosi szakvizsga el´ókészít´ó tanfolyam 2004. december 31-ig elfogadható.

9. §
(1) A nemzeti válogatott keretek tagjai és az 5. § (1) bekezdése szerint kijelölt sportolók esetében a sportorvosi
vizsgálatokat az OSEI sportegészségügyi szakrendel´ójének sportorvosai végzik.
(2) A nemzeti válogatott keretek orvosai (a továbbiakban: keretorvosok) az OSEI f´óigazgató f´óorvosának kinevezése alapján — az OSEI irányelvei szerint — látják el
feladatukat.
(3) A keretorvosnak sportorvosi szakképesítéssel kell
rendelkeznie.
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állapota vagy várható nagyobb terheléssel járó fokozott
igénybevétele ezt indokolja.
(4) 18 évesnél fiatalabb sportoló a fels´óbb korcsoportban — a birkózás, cselgáncs, karate, ökölvívás, súlyemelés,
valamint a harcm´úvészeti sportágak semi-contact és
contact ágaiban — egészségvédelme érdekében nem versenyezhet. Egyéb sportágak sportolói a szakszövetség
versenykiírásának megfelel´óen fels´óbb korcsoportban is
versenyezhetnek.

12. §
(1) Ha a sportoló a területi, illetve kerületi sportorvos
alkalmassági, illetve id´ószakos ellen´órz´ó vizsgálatának
eredményével nem ért egyet, akkor 8 napon belül a megyei
(f´óvárosi) vezet´ó szakf´óorvostól kérheti az alkalmasság
másodfokon történ´ó orvosi elbírálását. Amennyiben a
sportoló a másodfokon hozott döntéssel sem ért egyet, az
egészségügyi alkalmasság megállapítása iránt 15 napon
belül az OSEI sportegészségügyi szakrendel´ójének vezet´ójéhez fordulhat.
(2) Ha a 9. § (1) bekezdésében meghatározott sportoló
az alkalmassági vizsgálat eredményével nem ért egyet,
8 napon belül az OSEI f´óigazgató f´óorvosához fordulhat
az egészségügyi alkalmasság megállapítása iránt.

10. §
13. §
(1) A sportági alkalmassági vizsgálat eredményét a
sportági országos szakszövetségek vagy a szakszövetségi
feladatokat ellátó sportszövetségek (a továbbiakban
együtt: szakszövetség), illet´óleg a sportszervezetek által
külön e célra készített nyomtatványon kell nyilvántartani.
(2) A versenyzésre való alkalmassági min´ósítés igazolása versenyzésre nem jogosít, ahhoz a külön jogszabályokban foglalt további feltételek teljesítése is szükséges.
(3) A versenyzés megkezdése el´ótt az illetékes sportorvos a sportorvosi vizsgálat eredményét a szakszövetség
által az adott sportágra el´óírt módon igazolja.

(1) A 7. § (1) bekezdésében nem említett sportolók esetében az adott sporteseményen való részvétel egészségügyi
elbírálását a 8. § (2) bekezdésében meghatározott sportorvosokon kívül az iskola-egészségügyi szolgálat orvosa,
illetve a háziorvos végzi, amennyiben azt az adott szabadid´ós sportesemény jellege indokolttá teszi.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben az OSEI, illetve
a területileg, kerületileg illetékes sportorvos — amennyiben szükséges — a sportegészségügyi vizsgálatok elvégzéséhez konzultatív hátteret biztosít.

11. §
14. §
(1) A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedélyek
érvényességi ideje 18 éven aluli sportoló esetén 6 hónapnál, 18 éven felüli sportoló esetén 1 évnél hosszabb nem
lehet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából a korcsoport elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat id´ópontját
kell figyelembe venni.
(3) A vizsgálatot végz´ó sportorvos a sportorvosi engedély érvényességét az (1) bekezdésben foglaltaknál rövidebb id´óben is megállapíthatja, ha a sportoló egészségi

(1) Az a sportszakember, aki feladata ellátása során
fokozott fizikai er´ókifejtést végez (pl. mérk´ózésvezet´ó,
versenybíró) köteles évente sportorvosi vizsgálaton részt
venni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatot a 8. § (2) bekezdésében meghatározott orvosok végzik.
(3) Az illetékes sportorvos a vizsgálat eredményét a 10. §
(3) bekezdésében el´óírt módon igazolja.
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(2) Olyan sporteseményen, ahol a néz´ók száma az ezer
f´ót várhatóan meghaladja, a szervez´ó köteles gondoskodni
a résztvev´ók sürg´ósségi ellátásáról.

15. §
A sporteseményen a sporteseményt szervez´ó a rendeletben foglaltak szerint köteles egészségügyi ellátásról gondoskodni.

19. §
A szervez´ó minden sporteseményen köteles biztosítani
az els´ósegélynyújtásra alkalmas helyiséget és a sportág
sajátosságainak megfelel´ó els´ósegélynyújtó eszközöket.

16. §
(1) A sporteseményen el´óforduló sérülések és balesetek
megel´ózése, valamint a szükséges sportegészségügyi intézkedések megtétele érdekében a szervez´ó a sportesemény
jellegét´ól függ´óen az alábbi egészségügyi ellátásokat köteles biztosítani:
a) orvos vagy egészségügyi szakdolgozó (a továbbiakban együtt: egészségügyi dolgozó) jelenlétét;
b) ment´ószolgálati ügyeletet.
(2) A szervez´ó minden sporteseményen köteles biztosítani els´ósegélynyújtó felszerelést.

17. §
(1) Az e rendeletben foglaltak alapján a szakszövetség a
játék-, verseny- és bajnoki szabályzatokban vagy a versenykiírásban a sportág, illet´óleg a sportesemény jellegének,
valamint a nemzetközi sportszövetség el´óírásainak figyelembevételével szabályozza, hogy a sportág sporteseményein milyen szint´ú egészségügyi ellátás szükséges.
(2) A várhatóan tömeges részvétellel és fokozott fizikai
igénybevétellel járó szabadid´ósport rendezvényen a szükséges egészségügyi ellátást a szervez´ó az e rendeletben
foglaltak figyelembevételével határozza meg és köteles
arról gondoskodni.
(3) A szervez´ó a (2) bekezdésben foglalt szabadid´ósport
rendezvények megtartásának id´ópontja el´ótt legalább
30 nappal köteles az OSEI-t tájékoztatni a sportesemény
jellegér´ól, valamint az általa szükségesnek tartott egészségügyi ellátásról.

18. §
(1) A szervez´ó megfelel´ó szakmai szint´ú ment´ószolgálati ügyeletet köteles biztosítani:
a) az autó-motor, ejt´óerny´ós, labdarúgó NB I., lovas,
motorcsónak, repül´ó sportágak nemzetközi és hazai versenyein, mérk´ózésein;
b) olyan sporteseményen, ahol a résztvev´ók száma a
kétszáz f´ót várhatóan meghaladja, valamint azoknak a
sportágaknak a sporteseményein, melyekben fokozott a
sérülésveszély.

20. §
(1) A szervez´ó a sportegészségügyi feladatok ellátását
— a sportesemény el´ótt legalább 10 nappal — a következ´ók szerint köteles igényelni:
a) a f´óvárosban és a megyeszékhelyen rendezett sporteseményre a f´óvárosi, illetve megyei szakf´óorvostól;
b) egyéb helyen rendezett sporteseményre a sportesemény helye szerint illetékes sportorvostól.
(2) A szakszövetség által:
a) a f´óvárosban rendezett sporteseményre a f´óvárosi
szakf´óorvostól,
b) a megyében rendezett sporteseményre az illetékes
megyei szakf´óorvostól
igényelhet´ó sportegészségügyi ellátás.

21. §
A sporteseményeken az egészségügyi feladatok ellátására egyebekben az OSEI — a ment´ószolgálat tekintetében
az Országos Ment´ószolgálattal együttesen — módszertani
levélben ad szakmai útmutatót.

22. §
(1) A sporteseményen egészségügyi ellátást végz´ó orvos,
illetve egészségügyi szakdolgozó díjazásáról a szervez´ó
gondoskodik.
(2) Orvosi ügyelet esetében az ügyeleti díj megállapítására a sportág adott sporteseményén eseti tevékenységet
folytató, legmagasabb díjazásban részesül´ó sportszakemberek díjazása irányadó.
(3) Az egészségügyi dolgozó részére a szervez´ó a munkaviszonyban álló dolgozókra vonatkozó szabályok szerint
köteles megtéríteni a kiküldetéssel kapcsolatban felmerül´ó költségeket.
(4) Amennyiben a sportesemény elmarad, a szervez´ó
köteles a (3) bekezdésnek megfelel´ó összeget, valamint
1 óra ügyeleti díjat az egészségügyi ellátást végz´ó részére
megtéríteni.
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23. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a sportolók
sportorvosi vizsgálatáról szóló 9/1990. (XII. 29.) NM rendelet, továbbá a sporteseményekkel kapcsolatos egészségügyi feladatokról szóló 6/1991. (VII. 23.) MKM rendelet
hatályát veszti.

24. §
A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a kötelez´ó
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Ebtv.) végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése
a következ´ó k) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat]
,,k) az Ebtv. 10. §-a (1) bekezdésének e) alpontja alapján
saját feladatkörében az országos sportegészségügyi hálózat
orvosa (a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.’’
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
17/2001. (IX. 5.) BM
rendelete
egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 251. §-ának (1) bekezdésében, 342. §-a
(2) bekezdésének b), e), valamint h), továbbá k) és l) pontjában; illetve a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996.
(VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 45. §-ának (2) bekezdésében, 50. §-ának (2) bekezdésében, 54. §-ának (2) bekezdésében, illet´óleg a t´úz elleni
védekezésr´ól, a m´úszaki mentésr´ól és a t´úzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének f) és
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket
rendelem el:
1. §
(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb
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juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: R .1.) 13. §-át megel´óz´ó jogszabályi utalás helyébe a
következ´ó szövegrész lép:
,,(A Hszt. 104. és 245/I. §-ához)’’
(2) Az R .1. 13. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A hivatásos állomány olyan tagja részére, aki az
angol, a francia vagy a német nyelvb´ól a (2) bekezdés
szerinti nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, beosztásától függetlenül nyelvtudási pótlékot kell folyósítani
a) ,,C’’ típusú fels´ó-, illetve középfokú nyelvvizsga esetén a Hszt. 245/I. §-ának (1) bekezdésében,
b) ,,A’’ vagy ,,B’’ típusú fels´ó-, illetve középfokú nyelvvizsga esetén a Hszt. 104. §-a (1) bekezdésének a), illetve
b) pontjában,
c) bármely típusú alapfokú nyelvvizsga esetén a Hszt.
104. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározottak szerint.’’

2. §
Az R .1. 19. §-ának (1) bekezdése a következ´ó o) ponttal
egészül ki:
,,o) vezet´ói illetménypótlék.’’

3. §
(1) Az R .1. 49. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A határ´órség — idegenrendészeti ´órizetben fogvatartottak körletére beosztott — hivatásos állománya tekintetében a (2) bekezdésben foglalt id´ótartam számítása
szempontjából a körletben ténylegesen teljesített szolgálati id´ó az irányadó. Az illetménypótlék naponként vagy a
szolgálati feladat jellegéb´ól következ´óen teljesített óránként is meghatározható. A pótlék összege naponkénti
megállapítás esetén az illetményalap 2,1%-a, a teljesített
óránként pedig 0,5%-a. Minden megkezdett órát egészként kell beszámítani.’’
(2) Az R .1. 49. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzati
t´úzoltóságok hivatásos és szerz´ódéses állományából egyéb
veszélyességi pótlékra az jogosult, aki a t´úzoltásban és a
m´úszaki mentésben, illet´óleg a vegyi, sugárhelyzet felderítésében vett részt, továbbá az is, aki az ilyen tevékenység
irányításának átvételére jogosult, illetve kötelezett és az
átvételre ténylegesen sor került. Egyéb veszélyességi pótlékra jogosult továbbá az is, aki a t´úzoltóság t´úzoltási és
m´úszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló
70/1997. (XII. 29.) BM rendelet 2. függeléke 4. pontjának
c) és d), valamint f), továbbá h) alpontjaiban nevesített,
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központilag elrendelt, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi F´óigazgatóság f´óigazgatója által jóváhagyott tervben szerepl´ó gyakorlaton vesz részt.’’
(3) Az R .1. 49. §-a a következ´ó (5)—(7) bekezdéssel
egészül ki:
,,(5) A (4) bekezdés szempontjából a pótlékra jogosító
id´ótartam számításánál a t´úzoltás, illet´óleg m´úszaki mentés vagy vegyi, sugárfelderítés végrehajtására kapott riasztás (gyakorlat) és a kárhelyi tevékenység befejezése, illetve
a visszaindulás megkezdése között eltelt id´ótartamot kell
figyelembe venni. Az illetménypótlékot naponként vagy a
szolgálati feladat jellegéb´ól következ´óen teljesített óránként kell meghatározni. A pótlék összege naponkénti megállapítás esetén az illetményalap 2,1%-a, a teljesített óránként pedig 0,5%-a. Minden megkezdett órát egészként kell
beszámítani.
(6) A kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározottak e rendeletben foglaltakon kívül nem alkalmazhatók.
(7) A kormányrendelet 36. §-a (1) bekezdésének alkalmazása nem érinti a kormányrendelet 25. §-ában foglaltakat.’’

4. §
(1) Az R .1. 2. számú melléklete I. pontjában az 1. pont
b) alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,b) 125%-os mértékben
— külszolgálatot teljesít´ók,
— Készenléti R end´órség Támogató Kommandó
Alegységei,
— OR FK Közbiztonsági F´óigazgatóság R epül´ótéri
Biztonsági Szolgálat Közbiztonsági Osztály ,,Sólyom’’ Bevetési Alosztály;’’
(2) Az R .1. 2. számú mellékletének I. pontja a következ´ó
3. alponttal egészül ki:
,,3. A Belügyminisztérium irányításával m´úköd´ó fegyveres szerveknél foglalkoztatott fedett nyomozók 150%-os
mértékben.’’
(3) Az R .1. 2. számú mellékletének III. pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,III. A kormányrendelet 54. §-a értelmében nyomozói pótlékra jogosító beosztások:
a rend´órségnél:
— el´óadó (megel´ózési),
— f´óel´óadó (megel´ózési),
— kiemelt f´óel´óadó (megel´ózési),
— technikus (b´únügyi),
— f´ótechnikus (b´únügyi),
— kiemelt f´ótechnikus (b´únügyi),
— nyomozó,
— f´ónyomozó,
— kiemelt f´ónyomozó,
— vizsgáló,
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— f´óvizsgáló,
— kiemelt f´óvizsgáló,
— katonai vétségek nyomozását végz´ó fegyelmi el´óadó,
f´óel´óadó, kiemelt f´óel´óadó,
— helyszínel´ó és balesetvizsgáló, amennyiben b´únügyi
megel´óz´ó, felderít´ó feladatot ténylegesen ellát,
— helyszínel´ó, amennyiben b´únügyi megel´óz´ó, felderít´ó feladatot ténylegesen ellát,
— körzeti megbízott, amennyiben b´únügyi megel´óz´ó,
felderít´ó feladatot ténylegesen ellát,
— valamint a felsoroltak szolgálati elöljárói osztályvezet´ói szintig, amennyiben b´únügyi megel´óz´ó, felderít´ó és
vizsgálati feladatot ténylegesen ellátnak;
a határ´órségnél:
— nyomozó, f´ónyomozó, kiemelt f´ónyomozó,
— vizsgáló, f´óvizsgáló, kiemelt f´óvizsgáló, amennyiben
b´únügyi megel´óz´ó, felderít´ó vagy nyomozói feladatot ténylegesen ellát,
— kiemelt f´óreferens, kiemelt f´óel´óadó, amennyiben
b´únügyi megel´óz´ó, felderít´ó vagy nyomozói feladatot ténylegesen ellát,
— segédel´óadó (b´únügyi-technikai),
— katonai vétségek nyomozását végz´ó fegyelmi kiemelt
f´óreferens, kiemelt f´óvizsgáló, f´óvizsgáló,
— valamint a felsoroltak szolgálati elöljárói osztályvezet´ói szintig, amennyiben b´únügyi megel´óz´ó, felderít´ó
vagy nyomozói feladatokat ténylegesen ellátnak.’’

5. §
(1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és
az önkormányzati t´úzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet (a továbbiakban: R .2.) 2. számú melléklete
REND ´ÓRSÉG fejezetének ,,II. Besorolási osztály’’ részében a ,,Területi szerv’’ cím II/III. beosztási kategóriájában
a rendfokozati maximumnál a ,,f´ótörzs´órmester’’ szövegrész helyébe a ,,f´ótörzszászlós’’ szövegrész lép.
(2) Az R .2. 2. számú melléklete R END ´ÓR SÉG fejezetének ,,II. Besorolási osztály’’ részében a ,,Területi szerv’’
cím II/III. beosztási kategóriájában a munkakör (beosztás)
megnevezésnél a ,,Futár gépkocsivezet´ó’’ szövegrész helyébe
a ,,Futár I.’’ szövegrész lép.
(3) Az R .2. 2. számú melléklete R END ´ÓR SÉG fejezetének ,,II. Besorolási osztály’’ részében a ,,Területi szerv’’
cím II/II. beosztási kategóriájában a munkakör (beosztás)
megnevezésnél a ,,Futár’’ szövegrész helyébe a ,,Futár II.’’
szövegrész lép.
(4) Az R .2. 2. számú melléklete HATÁR ´ÓR SÉG fejezetének ,,Vezet´ói munkakörök’’ részében a ,,Központi
szerv’’ cím osztályvezet´ói illetményre jogosult kategóriájában az alezredesi rendfokozati maximummal rendelkez´ó
munkakörök (beosztások) felsorolása kiegészül a ,,Vezet´ó
oktató (tanszékvezet´ó-helyettes)’’ munkakörrel.
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(5) Az R .2. 2. számú melléklete HATÁR ´ÓR SÉG fejezetének ,,II. Besorolási osztály’’ részében a ,,Helyi szerv’’
cím I/III. beosztási kategóriájában a munkakörök (beosztások) felsorolása kiegészül a ,,Nyomozó’’ munkakörrel.
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3. §

(1) Ez a rendelet — a 2. § kivételével — a kihirdetését
követ´ó 8. napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2002. január 1-jén lép hatályba.

6. §

Dr. Vonza András s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A t´úzoltóság t´úzoltási és m´úszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 70/1997. (XII. 29.) BM rendelet
3. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki, egyidej´úleg
a § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:
,,(2) A t´úzoltóságok éves gyakorlattervét a BM Országos
Katasztrófavédelmi F´óigazgatóság f´óigazgatója, az egyes
gyakorlatok részletes tervét a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság vezet´óje hagyja jóvá.’’

7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba,
ezzel egyidej´úleg a belügyminiszter irányítása alá tartozó
szervek, valamint az önkormányzati t´úzoltóság szolgálati
viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseir´ól és a személyügyi igazgatás rendjér´ól szóló 9/1997.
(II. 12.) BM rendelet 21. §-ának (6) bekezdése és
42. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,

Az igazságügy-miniszter
12/2001. (IX. 5.) IM
rendelete
egyes igazságügy-miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezésér´ól
Az ezres kormányhatározatok hatályon kívül helyezésér´ól szóló 1062/2001. (VI. 26.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltakra tekintettel a következ´óket rendelem el:
1. §
Az e rendelet mellékletében felsorolt igazságügy-miniszteri rendeleteket hatályon kívül helyezem.

belügyminiszter

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
56/2001. (IX. 5.) FVM
rendelete
egyes nemzeti szabványok kötelez´ó alkalmazását
elrendel´ó jogszabályok hatályon kívül helyezésér´ól

1. §
A nemzeti szabványok kötelez´ó alkalmazásáról szóló
54/1994. (X. 19.) FM rendelet, valamint az azt módosító
36/1997. (V. 16.) FM rendelet és a 30/1999. (III. 24.) FVM
rendelet hatályát veszti.

2. §
Az egyes építésügyi nemzeti szabványok kötelez´óvé nyilvánításáról szóló 96/1999. (XI. 5.) FVM rendelet hatályát
veszti.

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

Melléklet
a 12/2001. (IX. 5.) IM rendelethez
1. A bírósági és egyéb igazságügyi hirdetmények, valamint a kereskedelmi társaságok hirdetményeinek közzététele tárgyában kiadott 50700/1950. (VIII. 10.) IM rendelet.
2. A bírósági titkár hatáskörér´ól szóló 7/1959. (XII. 20.)
IM rendelet.
3. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a hagyatéki ügyekr´ól kötött szerz´ódés kihirdetésér´ól szóló 1967. évi 25. törvényerej´ú rendelet végrehajtásáról szóló 2/1967. (X. 27.) IM rendelet.
4. A javító-nevel´ó munka alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló 7/1962. (VI. 28.) IM rendelet módosításáról és
kiegészítésér´ól szóló 7/1968. (XI. 26.) IM rendelet.
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5. A bírósági titkár hatáskörének módosításáról szóló
3/1969. (II. 2.) IM rendelet.
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23. A közkegyelem gyakorlásáról szóló 1990. évi
XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 13/1990. (VI. 19.)
IM rendelet.

6. A javító-nevel´ó munka alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló 7/1962. (VI. 28.) IM rendeletet módosító
5/1973. (IX. 30.) IM rendelet.

24. Egyes igazságügy-miniszteri jogszabályok hatályon
kívül helyezésér´ól szóló 15/1990. (VII. 31.) IM rendelet.

7. Egyes hágai többoldalú nemzetközi egyezmények felmondásáról szóló 4/1974. (V. 30.) IM rendelet.

25. Egyes igazságügy-miniszteri jogszabályok hatályon
kívül helyezésér´ól szóló 1/1991. (I. 16.) IM rendelet.

8. Az ügyvédi munkadíjról és az ügyvédi díjszabásról
szóló 5/1962. (VI. 19.) IM rendeletet módosító 12/1974.
(XII. 23.) IM rendelet.
9. A magyar—norvég kiadatási szerz´ódés felmondásáról szóló 8/1976. (VI. 1.) IM rendelet.
10. A teljeskorúak gyámságára és a hasonló védelmi
intézkedésekre vonatkozó hágai többoldalú nemzetközi
egyezmény felmondásáról szóló 6/1977. (VII. 27.) IM rendelet.
11. A 177000/1950. (XII. 10.) IM rendelet hatályon kívül helyezésér´ól szóló 9/1978. (XII. 22.) IM rendelet.

26. Egyes igazságügy-miniszteri jogszabályok hatályon
kívül helyezésér´ól szóló 8/1991. (VI. 10.) IM rendelet.
27. Igazságügy-miniszteri utasítás hatályon kívül helyezésér´ól szóló 18/1991. (XII. 27.) IM rendelet.
28. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek az igazságügyi üdül´óknél történ´ó végrehajtásáról szóló 4/1993. (I. 30.) IM rendelet.
29. A szovjet csapatoknak Magyarország területén
ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos ügyekben jogsegély
nyújtásáról szóló 7/1958. (VIII. 17.) IM rendeletet hatályon
kívül helyez´ó 8/1993. (III. 24.) IM rendelet.
30. A javító-nevel´ó munkára ítéltek büntetésének félbeszakításáról szóló 10/1993. (IV. 23.) IM rendelet.

12. A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott intézkedések végrehajtásáról és egyes eljárási rendelkezésekr´ól szóló
6/1973. (XI. 28.) IM rendeletet hatályon kívül helyez´ó 5/1979.
(VI. 26.) IM rendelet.

31. Egyes igazságügy-miniszteri rendeletek és utasítások hatályon kívül helyezésér´ól szóló 6/1994. (VI. 22.) IM
rendelet.

13. A büntetett el´óélethez f´úz´ód´ó hátrányok alóli mentesítés nyilvántartásáról szóló 1/1972. (I. 11.) IM rendeletet
hatályon kívül helyez´ó 10/1979. (VI. 30.) IM rendelet.

32. Az igazságügyi szerveknek a b´únügyi nyilvántartással kapcsolatos feladatairól szóló 119/1980. (IK 9.) IM
utasítást módosító 3/1995. (I. 23.) IM rendelet.

14. Az államigazgatási eljárást érint´ó egyes rendelkezések hatályon kívül helyezésér´ól szóló 1/1982. (I. 1.) IM
rendelet.

33. Az elmeosztályon (alkohológiai osztályon) elhelyezés törvényességének ellen´órzésér´ól, valamint az alkoholista, illet´óleg kábítószer-élvez´ó személy gyermeke tartásának biztosításáról szóló 6/1972. (XI. 23.) IM rendeletet
hatályon kívül helyez´ó 5/1995. (II. 22.) IM rendelet.

15. A gazdálkodó szervezetek között szállítási és vállalkozási szerz´ódésb´ól ered´ó jogvitákban eljáró választott
bíróságokról szóló 8/1978. (XII. 5.) IM rendeletet módosító 3/1982. (VII. 1.) IM rendelet.
16. Az ügyvédségr´ól szóló 1983. évi 4. törvényerej´ú rendelet végrehajtásáról szóló 6/1983. (VII. 28.) IM rendelet.
17. A Magyar Jogász Szövetség állami felügyeletér´ól
szóló 5/1972. (VIII. 27.) IM rendeletet hatályon kívül helyez´ó 4/1989. (V. 16.) IM rendelet.
18. Egyes igazságügy-miniszteri utasítások hatályon kívül helyezésér´ól szóló 5/1989. (V. 16.) IM rendelet.
19. A szakfordítás és a tolmácsolás díjáról szóló 8/1986.
(VI. 26.) IM rendeletet hatályon kívül helyez´ó 10/1989.
(IX. 28.) IM rendelet.
20. Egyes igazságügy-miniszteri utasítások hatályon
kívül helyezésér´ól szóló 11/1989. (X. 8.) IM rendelet.
21. A büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagjainak és polgári alkalmazottainak külföldre utazásáról szóló
16/1988. (XI. 9.) IM rendeletet hatályon kívül helyez´ó
6/1990. (II. 28.) IM rendelet.
22. Egyes miniszteri utasítások módosításáról szóló
9/1990. (V. 14.) IM rendelet.

34. A cégekre vonatkozó közlemények közzétételér´ól
és költségtérítésér´ól szóló 11/1991. (IX. 4.) IM rendeletet
módosító 6/1995. (II. 28.) IM rendelet.
35. A cégekre vonatkozó közlemények közzétételér´ól
és költségtérítésér´ól szóló 11/1991. (IX. 4.) IM rendeletet
módosító 15/1995. (VII. 12.) IM rendelet.
36. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek az igazságügyi üdül´óknél történ´ó végrehajtásáról szóló 4/1993. (I. 30.) IM rendeletet módosító
2/1997. (I. 22.) IM rendelet.
37. A népi ülnökök díjazásáról szóló 7/1973. (XII. 28.)
IM rendeletet módosító 26/1997. (IX. 30.) IM rendelet.
38. Az igazságügyi szerveknek a b´únügyi nyilvántartással kapcsolatos feladatairól szóló 119/1980. (IK 9.) IM
utasítást módosító 11/1998. (VI. 3.) IM rendelet.
39. A bíróságok honvédelemmel és polgári védelemmel
kapcsolatos tevékenységének irányításáról és szervezetér´ól szóló 1/1997. (I. 22.) IM rendeletet hatályon kívül helyez´ó 6/1999. (VI. 18.) IM rendelet.
40. A bíróságok iratainak mikrofilmre vitelér´ól szóló
123/1981. (IK 12.) IM utasítást hatályon kívül helyez´ó
9/1999. (VII. 16.) IM rendelet.
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III. rész
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A Kormány
1103/2001. (IX. 5.) Korm.
határozata

HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

a 2012-es nyári olimpiai játékok Budapest helyszínnel
történ´ó megrendezésének el´ókészítése érdekében
Olimpiai Pályázat El´ókészít´ó Bizottság létrehozásáról
szóló 1083/2001. (VII. 20.) Korm. határozat
módosításáról

A Kormány
1102/2001. (IX. 5.) Korm.
határozata
a forint euróval szembeni csúszó leértékelésének
megszüntetésér´ól
A Kormány — a Magyar Nemzeti Bankkal egyetértésben — 2001. október 1-jét´ól a forint euróval szembeni
havi leértékelését megszünteti, az intervenciós árfolyamsáv közepe e naptól rögzítésre kerül.

1. A 2012-es nyári olimpiai játékok Budapest helyszínnel történ´ó megrendezésének el´ókészítése érdekében
Olimpiai Pályázat El´ókészít´ó Bizottság létrehozásáról
szóló 1083/2001. (VII. 20.) Korm. határozat 5. pontjának
második mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A Titkárság vezet´óje az ifjúsági és sportminiszter által
meghatározott személy.’’
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
hirdetményei
Az FVM F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Dömsöd településen érdekelt részarány-tulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdése és az 1999. évi XLIX.
törvény 12. §-a alapján
2001. szeptember 27-én, 9 órakor
a Kiskunlacházi M´úvel´ódési Házban (Kinizsi u. 1.) nyilvános sorsolást tart a Pereg Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lév´ó részaránytulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Dömsöd
Helyrajzi szám

0341/10
0341/11
0341/12

M´úvelési ág

szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

4,1728
7,6018

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

78,75 Szolg.: Földmérési jel
141,27 Szolg.: Földmérési jel
278,45

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó személyek
vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
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Az FVM F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Kiskunlacháza településen érdekelt részaránytulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdése és az 1999. évi
XLIX. törvény 12. §-a alapján
2001. szeptember 27-én, 9 órakor
a Kiskunlacházi M´úvel´ódési Házban (Kinizsi u 1.) nyilvános sorsolást tart a Pereg Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lév´ó részaránytulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Kiskunlacháza
Helyrajzi szám

02/41
02/54
02/129
02/131
02/132
02/133
02/135
02/136
02/137
02/138
08/4
08/6
048/91
081/2
083/4
0134/13
0134/14
0147/39
0649/22
0650/9
0650/16
0650/17
0650/18
0650/19
0654/239
0654/245
0654/263
0654/504
0656/2
0656/3
0668/33
0670/40
0670/43
0672/4
0694/29
0694/42

M´úvelési ág

sz´ól´ó
sz´ól´ó
szántó
sz´ól´ó
szántó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
szántó
szántó
szántó, gyep
szántó, gyep
szántó
gyep
szántó
szántó
szántó, gyep
szántó
szántó
szántó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
anyaggödör
anyaggödör
sz´ól´ó
szántó
erd´ó
erd´ó
szántó
szántó
szántó
kivett udvar
erd´ó, út
szántó

Terület
(ha, m2)

0,1043
0,0913
0,1042
0,0826
0,1139
0,0597
0,0538
0,0569
0,0794

2,0184
2,6499

0,9124
0,2082
0,0737
0,0652
0,0654
0,0748
0,3374
0,3445
0,01
0,8255
0,2597
0,1522

0,3449
0,7759

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

3,31
3,26
1,66
3,26
1,5
0,56
0,29
0,26
1,04
1,45
6,95
3,12
2,02
29,87
51,41
22,51
24,86
44,31
16,61
5,43
2,82
2,49
2,5
2,86

0,38
11,47
2,16
1,26
0,94 Szolg.: Földmérési jel
9,97
14,88
0,79
6,19

2001/97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

0702/37
0733/9
0740/3
0740/5
0745/2
0751/10
0757/8
0759/15
0770/2

Terület
(ha, m2)

M´úvelési ág

szántó
szántó, gyep
kivett, mocsár
kivett, mocsár
szántó
szántó
szántó, gyep
gyep
gyep

6803

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

51,21
21,4
3,5421
0,3205
64,1 Szolg.: Földmérési jel
4,24
23,89
16,39 Járási mintatér
30,78

1,6943
5,2863
3,173

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó személyek
vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Ráckeve településen érdekelt részarány-tulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdése és az 1999. évi XLIX.
törvény 12. §-a alapján
2001. szeptember 27-én, 9 órakor
a Kiskunlacházi M´úvel´ódési Házban (Kinizsi u. 1.) nyilvános sorsolást tart a Pereg Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lév´ó részaránytulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Ráckeve
Helyrajzi szám

0499/16
0499/18
0501/7
0501/8
0501/13
0501/16
0501/23
0503/55
0503/58
0503/59
0503/60
0503/61
0503/125
0503/128
0503/129
0503/158
0503/163

M´úvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

0,3242
0,0985
0,1728
0,1582
0,3228
0,1936
0,2343
0,1014
0,1097
0,1050
0,1295
0,1295
0,6607
0,4603
0,1367
0,1057

AK érték

4,28
1,3
3,3
3,02
6,17
3,7
4,48
2,46
2,67
2,55
3,15
3,15
8,26
11,19
3,32
2,57
0,52

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

0503/182
0503/188
0503/189
0503/192
0503/196
0503/203
0503/204
0503/206
0503/208
0508/2
0512/24
0512/25
0520/1
0520/6
0522/13
0549/16
0549/61
0553/1
0554/6
0555/4
0669/7
0674/14

M´úvelési ág

szántó
szántó
szántó
sz´ól´ó, szántó
sz´ól´ó, szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
mocsár
mocsár
mocsár
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

2001/97. szám

AK érték

0,4093
0,2388
0,1444
0,346
0,1774
0,133
0,508
0,158
0,1882
0,1484
0,1118
0,3502

1,5261
3,0347
1,6976
0,2931
0,0566

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

9,95
5,8
3,51
10,45
5,55
3,23
12,34
3,84
4,57
3,61
2,72
8,51
1,41
12,75
5,8
1
37,08

1,17
1,38

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó személyek
vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Dr. Hajnal Károly s. k.,
hivatalvezet´ó

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)
hirdetménye
Az FVM Somogy Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a Kereki Új Kalász Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek
kiadása céljából.
A sorsolás helye: Pusztaszemes, Kossuth L. u. 53., Községház
A sorsolás ideje: 2001. október 4., 9 óra.
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A sorsoláson részvételre jogosultak köre: Kereki Új Kalász Mez´ógazdasági Szövetkezet gazdálkodási területén részarányföldtulajdonnal (aranykoronával) rendelkez´ó személyek. Több részaránytulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét,
valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó cseremegállapodásokat az FVM hivatal figyelembe veszi. A közös igényt
a sorsolás kezdetéig, a cserét pedig a sorsolást követ´ó 15. napig lehet az FVM hivatalhoz benyújtani.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Bálványos
Helyrajzi szám

Fekvés

M´úvelési ág

097

külterület

szántó, gyep

0101
0130/6

külterület
külterület

0219
0235
0272
0287
0305
0316

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület

szántó, gyep
szántó, gyep,
erd´ó
szántó
szántó
szántó
gyep
szántó
szántó, erd´ó

0330/3
0412
0485

külterület
külterület
külterület

823
889

zártkert
zártkert

890
908
915/1
938/1
945

zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert

956/1
041/4
0292/8

zártkert
külterület
külterület

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

8,4161

167,43

11,1615
14,7124

205,72
130,00

67,5654
3,9963
10,2411
3,8295
6,6333
16,9746

905,44
90,32
215,15
66,63
76,28
211,87

szántó
gyep
erd´ó

3,8883
0,3812
0,1126

25,11
6,63
0,26

erd´ó
szántó, gyep,
erd´ó
erd´ó
gyep
szántó
gyep
szántó, sz´ól´ó,
gyep
szántó
vízmosás
víztározó,
töltés

0,1445
1,4471

0,33
22,31

0,0463
0,0916
0,2624
0,2584
0,3614

0,11
2,55
3,02
7,18
6,69

0,11
2,55
3,02
7,18
3,76

0,4970
0,1530
11,1711

5,72
0,32
26,71

5,72
0,32
26,71

A terület hasznosítására vonatkozó
korlátoások

0,12 Földmérési
jelek
1,53
20,63
2,72
23,75
0,28
3,00
1,73
12,50 Földmérési
jelek
2,00
5,62
0,26 Földmérési
jelek
0,33
8,11

Település: Kereki
Helyrajzi szám

141/1
0114/2
0129/2
0129/9

Fekvés

belterület
külterület
külterület
külterület

M´úvelési ág

anyagbánya
víztározó
anyagbánya
anyagbánya

Terület
(ha, m2)

0,7563
0,0202
0,2593
1,7552

Összes
AK érték

1,59
0,04
0,54
3,69

Sorsolandó
AK érték

1,59
0,04
0,54
3,69

A terület hasznosítására vonatkozó
korlátoások
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Helyrajzi szám

0129/10
0129/11

Fekvés

külterület
külterület

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

anyagbánya
anyagbánya

5,7926
0,8027
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Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

12,16
1,69

A terület hasznosítására vonatkozó
korlátoások

12,16
1,69

Település: Pusztaszemes
Helyrajzi szám

Fekvés

M´úvelési ág

05/61

külterület

szántó, gyep

015/9

külterület

015/12

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására vonatkozó
korlátoások

15,2572

257,45

47,70

szántó

3,5960

35,61

0,76

külterület

sz´ól´ó

0,9716

27,01

6,73

015/13

külterület

sz´ól´ó

0,1536

4,27

4,27

038/1

külterület

gyep

0,4026

7,01

2,28

068/6

külterület

szántó

33,6095

386,51

6,14

069

külterület

erd´ó

0,4478

1,25

0,04

070/7

külterület

szántó

0,7464

8,58

0,30 Földmérési
jelek

070/8

külterület

szántó,
gyep

24,2163

271,91

2,69 Földmérési
jelek

098

külterület

gyep

0,3215

1,58

1,45

0112/2

külterület

szántó, erd´ó

92,3317

959,36

5,90

erd´ó,

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsolás egyidej´úleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Lukács Zoltán s. k.,
hivatalvezet´ó

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken
kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárm´ú törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
247831B
994295A
957472A
435721A
843590A
987384A
006972B
170950A
244259B

720707A
535021A
630654B
884897A
463251A
747176A
098355B
555036A
250387A
633718A
033668B
119978A
972464A
362160A
821959A
Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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VI. rész
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NEMZETKÖZI
SZERZ´ÓDÉSEK

Sorszám: 11.
A külügyminisztert´ól
Közlemény a ,,Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovén Köztársaság Kormánya között
a min´ósített katonai információk és eszközök védelmér´ól szóló Egyezmény’’ hatálybalépésér´ól
Az 1999. évi XXV. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy a
Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a min´ósített katonai információk és eszközök
védelmér´ól szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Egyezmény 11. Cikkében meghatározott hatálybalépési feltétel
megvalósult. A fentieknek megfelel´óen az 1999. évi XXV. törvény 2. §-a 2000. július 30-án lépett hatályba.
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2001. január 1-jét´ól hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelr´ól)
cím´ú, A/4 formátumú, 88 oldal terjedelm´ú kiadvány.

Ára: 355 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2001. január 1-jét´ól hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelr´ól)
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ...................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszer´ú aláírás
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

I.
PRAXIS TÖRVÉNY,
MAGYAR ORVOSI KAMARA,
EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
cím´ú, A/4 formátumú, 72 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 2000. február 11.
Ára: 599 Ft áfával.
[A következ´ó kötet az önálló orvosi tevékenységr´ól szóló 2000. évi II. törvényt
(praxis törvény) és végrehajtási rendeleteit tartalmazza.]
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

I.
PRAXIS TÖRVÉNY,
MAGYAR ORVOSI KAMARA,
EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ...................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszer´ú aláírás
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a
I. PRAXIS TÖRVÉNY, MAGYAR ORVOSI KAMARA, EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
folytatásaként

II.
A HÁZIORVOSI M ´ÚKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉR ´ÓL
ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI
TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN
VAGYON ÉS M ´ÚKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK
HITELFELTÉTELEIR ´ÓL SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM.
RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 224 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 2000. április 15.
Ára: 924 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

II.
A HÁZIORVOSI M ´ÚKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉR ´ÓL
ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI
TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN VAGYON
ÉS M ´ÚKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK
HITELFELTÉTELEIR ´ÓL SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM.
RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ...................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszer´ú aláírás
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KÜLÖNSZÁM

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE
(1992. évi XXII. törvény)
A módosítások kihirdetését követ´óen megjelent Magyar Közlöny különszám a Munka Törvénykönyvét már
az aktuális, európai jogharmonizációs célú (2001. július 1-jén hatályba lép´ó) változásokkal egységes szerkezetben tartalmazza.
Ára: 728 Ft áfával.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendelem a Magyar Közlöny különszámot (A Munka Törvénykönyve) ........ példányban
Ára: 728 Ft + postaköltség. A befizetéshez számlát kérek/csekket kérek. (A megfelel´ót kérjük aláhúzni).
Megrendel´ó neve:
Megrendel´ó címe:
Dátum:

Aláírás:

Megrendelését küldje el a Magyar Hivatalos Közlönykiadó postacímére: 1394 Budapest, Pf. 361.
Fax: 267-2780 vagy 338-4746. A kiadvány megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 376 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kötet a 2001. január 1-jét´ól hatályos, a számvitelr´ól szóló 2000. évi C. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeleteket
tartalmazza, így a különböz´ó gazdálkodók (a biztosítók; a betétbiztosítási és az intézményvédelmi alapok, valamint a befektet´ó-védelmi alap; a befektetési alapok; a kockázati t´óketársaságok és a kockázati t´ókealapok; a Pénztárak Garancia Alapja; az egyházi jogi
személyek; az ÁPV Rt.; az árut´ózsde, az értékpapír-t´ózsde és az elszámolóházak; az MNB; a magánnyugdíjpénztárak; az önkéntes
nyugdíjpénztárak; az államháztartás szervezetei; a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások; a befektetési vállalkozások; az önkéntes
kölcsönös egészség- és önsegélyz´ó pénztárak; a Magyar Államkincstár; illetve egyes egyéb szervezetek) beszámolókészítési,
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, továbbá a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól rendelkez´ó
jogszabályokat.
A kézirat lezárva: 2001. április 2-án.
Ára: 2380 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy
267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszer´ú aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhet´ó a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2001. évi éves el´ófizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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