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A Fels´óoktatás Fejlesztési Alapprogramokról szóló 11/1996.
(X. 9.) MKM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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hatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
21/1999. (II. 19.) FVM
rendelete
a vet´ómagvak el´óállításáról és forgalmazásáról szóló
89/1997. (XI. 28.) FM rendelet módosításáról
A növényfajták állami elismerésér´ól, valamint a vet´ómagvak és vegetatív szaporítóanyagok el´óállításáról és forgalmazásáról szóló 1996. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 29. §-ának (5) bekezdésében foglalt fel-

A vet´ómagvak el´óállításáról és forgalmazásáról szóló
89/1997. (XI. 28.) FM rendelet 10. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi (2)—(10) bekezdések számozása (3)—(11) bekezdésekre változik:
,,(2) Az export-céltermeltetés anyamagja a belföldi forgalom számára vámkezelhet´ó, ha az import´ór nyilatkozik
arról, hogy az adott faj-, fajtajelzés´ú és tömeg´ú vet´ómag
export-céltermeltetésre érkezett be, és annak teljes vet´ómagtermése a termelési ciklus végén exportálásra kerül. A
nyilatkozatot a Vet´ómag Terméktanács nyilvántartásba
vétel céljából ellenjegyzi. A vámhatóság a beérkezett anyamagról és annak vámkezelésér´ól az Intézetet értesíti. Az
Intézet a törvényben és a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelel´óen az export célra behozott anyamagot min´ósíti, valamint az exportra kerül´ó áru min´ósítését elvégzi,
ha ezt külön jogszabály kötelez´óvé teszi, vagy a szerz´ód´ó
felek kérték.’’
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2. §
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z´ód´ó hívások után beszedett díjakból a helyi szolgáltatót
7,50 Ft/perc díjrész illeti meg.’’

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
6/1999. (II. 19.) KHVM
rendelete
a koncesszióköteles távközlési szolgáltatásokkal
kapcsolatos bevételek megosztásáról,
a koncesszióköteles távközlési szolgáltatások
nyújtásához igénybe vett bérelt vonali szolgáltatások
díjáról és a díjak elszámolásáról szóló
1/1998. (I. 12.) KHVM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló — többször módosított
— 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A koncesszióköteles távközlési szolgáltatásokkal
kapcsolatos bevételek megosztásáról, a koncesszióköteles
távközlési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett bérelt
vonali szolgáltatások díjáról és a díjak elszámolásáról
szóló 1/1998. (I. 12.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.)
5. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A koncesszióköteles távbeszél´ó-szolgáltatás helyi
szolgáltatóját a területér´ól induló, valamint az ott végz´ód´ó
hívás után a beszedett díjból
a) belföldi, távolsági hívás esetében átlagosan 7,50 Ft/perc
díjrész (csúcs- és nappali díjazási id´ószakban 9,30 Ft/perc, a
kedvezményes és éjszakai díjazási id´ószakban 5,50 Ft/perc),
b) nemzetközi hívás esetében napszaktól függetlenül
7,50 Ft/perc
illeti meg.
(2) A koncesszióköteles távbeszél´ó-szolgáltatás helyi
szolgáltatóját területér´ól induló az Országos Koncessziós
Társaság által szolgáltatott belföldi távolsági, valamint a
nemzetközi hívás díjából — járulékos költségei fedezésére
— az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott
díjrészeken felül 8,78 Ft/perc illeti meg.’’
(2) Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatók hálózatába a helyi szolgáltató területér´ól induló, illetve vég-

2. §
(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése a következ´ó mondattal
egészül ki:
,,Az Országos Koncessziós Társaság és a helyi közcélú
távbeszél´ó-szolgáltató a helyközi II. díjövbe tartozó hívások továbbításáért az ilyen módon kiszámított díjnál — a
helyi szolgáltató részére — kedvez´óbb díj alkalmazásában
is megállapodhatnak.’’
(2) Az R. 6. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A közcélú távbeszél´ó-szolgáltatás helyi szolgáltatói
az Országos Koncessziós Társaság egységes országos belföldi és nemzetközi tudakozó szolgálatához irányuló hívások fogadásáért kötelesek az el´ófizet´ók által fizetend´ó díj
mértékével azonos csatlakozási díjat fizetni.
(3) A közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatók hálózatából a közcélú távbeszél´ó-hálózatba irányuló, vagy onnan
irányukba kezdeményezett belföldi beszélgetések továbbításáért az Országos Koncessziós Társaságot a beszedett
díjakból 3,89 Ft/perc díjrész illeti meg.’’
(3) Az R. 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) Az Országos Koncessziós Társaságot a közcélú
mobil rádiótelefon-szolgáltatók hálózatából kezdeményezett nemzetközi hívások továbbításáért a közcélú távbeszél´ó-hálózat el´ófizet´ói által fizetend´ó nemzetközi díjnak
16,63 Ft/perccel csökkentett összege illeti meg. Az Országos Koncessziós Társaság és a közcélú mobil rádiótelefonszolgáltatók e díjtól eltér´ó — a közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatók számára kedvez´óbb — díj alkalmazásában is megállapodhatnak.’’
3. §
Az R. 7. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,7. § (1) A közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatók hálózatába irányuló nemzetközi hívások fogadásáért a mobil
rádiótelefon-szolgáltatót csatlakozási díj illeti meg. A csatlakozási díj 16,63 Ft/perc.
(2) A közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatót az országos
közcélú személyhívó-szolgáltatók hálózatába irányuló — a
közcélú mobil rádiótelefon-hálózatokból kezdeményezett —
hívásokért a felek megállapodása szerinti díjrész illeti meg.’’
4. §
Az R. 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,8. § A közcélú személyhívó-szolgáltatókat a hálózatukba irányuló nemzetközi hívások fogadásáért 16,63 Ft/perc
díjrész illeti meg.’’
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5. §

Az R. 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Az id´óalapú díjazás esetén a hívásfelépítési (kapcsolási) díj a hívást indító szolgáltatót illeti meg.’’
6. §
Az R. 14. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,14. § (1) A valós költségalapú közcélú távbeszél´ó-szolgáltatások külön jogszabályban meghatározott igénybevételi1 és
az R.-ben rögzített szabályozást felváltó — 2000 évt´ól hatályba lép´ó — rendelet összekapcsolási díjainak megalapozásához a szolgáltatók kötelesek a szolgáltatás tartalmának, jellegének és területének (primer körzet) megfelel´ó — közösen
megállapított — nyilvántartási rendszert kialakítani, és azt
következetesen fenntartani. Az adatszolgáltatás tartalmára
és struktúrájára vonatkozó iránymutatást a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 1999. március 31-ig megküldi a szolgáltatók részére.
(2) A költségelemzések elvégzéséhez szükséges féléves
tényadatokat a szolgáltatók 1999. augusztus 31. napjáig
kötelesek a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium részére megküldeni. Az iránymutatás szerinti adatszolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az
összekapcsolási díjak megállapításához a szükséges költségbecsléseket az Európai Közösségek Bizottságának
,,összekapcsolás a liberalizált távközlési piacon’’ cím´ú
98/195/EK és 98/322/EK ajánlása figyelembevételével a
Hírközlési F´ófelügyelet végzi el.
1
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(3) A valós költségalapú, illet´óleg a távolságfügg´ó — a
mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtásához szükséges, az
R. 6. §-ának (3) bekezdésében említett — összekapcsolási
díj átlagértékének felülvizsgálatához az Országos Koncessziós Társaság és a közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatóknak mindkét irányú forgalommérést kell elvégezniük. A forgalommérés m´úszaki-technikai feltételeire és
eljárására (módszerére) vonatkozó javaslataikat a szolgáltatók 1999. március 12-ig kötelesek a Hírközlési F´ófelügyelet részére benyújtani. A Hírközlési F´ófelügyelet
1999. március 31-ig nyilatkozik a javaslat megfelel´óségér´ól, vagy annak hiányában (vagy meg nem felelése esetében) meghatározza a mérés módszereit. A mérés eredményeként gy´újtött adatokat és azok értékelését a szolgáltatók 1999. július 15-ig kötelesek a Közlekedési, Hírközlési
és Vízügyi Minisztérium részére megküldeni.’’
7. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R. 1. §-ának
(4) bekezdésében ,,az 1998-ban’’ szövegrész helyébe ,,az
1999-ben’’ szövegrész lép, továbbá 5. §-ának (5)—(6) bekezdése, 6. §-ának (4) bekezdése, 10. §-a, 2. számú melléklete
hatályát veszti.
Katona Kálmán s. k.,

Lásd a 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendeletet.

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet a 6/1999. (II. 19.) KHVM rendelethez
1. Egyszeri csatlakozási díjak
Viszonylat

Belföldi
Nemzetközi

Egyszeri csatlakozási díjak (Ft)
analóg vagy 64 kb/s

55 860
221 040

2 Mb/s

8 Mb/s

558 600
2 210 398

558 600

34 Mb/s

558 600

140 Mb/s

558 600

2. Havi bérleti díjak
Viszonylat

Helyi
Helyközi I—II. díjövezet
Távolsági (III. díjövezet)
Nemzetközi 1. Díjzóna
Nemzetközi 2. Díjzóna
Nemzetközi 3. Díjzóna
Nemzetközi 4. Díjzóna
Nemzetközi 5. Díjzóna
Nemzetközi 6. Díjzóna

Egyszeri csatlakozási díjak (Ft)
analóg vagy 64 kb/s

4 460
26 760
91 440
221 040
287 352
331 561
530 497
641 017
751 537

2 Mb/s

22 300
133 800
457 200
2 210 398
2 873 522
3 315 609
5 304 969
6 410 168
7 515 367

8 Mb/s

44 607
267 640
914 436

34 Mb/s

140 Mb/s

133 820
802 920
2 743 386

446 066
2 676 310
9 144 361
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2. §

A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
7/1999. (II. 19.) KHVM
rendelete

A közcélú távközl´ó-hálózat számozási tervér´ól szóló alapvet´ó m´úszaki tervet e rendelet mellékleteként kihirdetem.

a közcélú távközl´ó-hálózatok számozási tervér´ól

3. §

A távközlésr´ól szóló — többször módosított — 1992. évi
LXXII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 17. §-ának (1) bekezdésében, illet´óleg 33. §-a (1) bekezdésének f) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelemmel a
232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének c) pontjában foglaltakra a következ´óket rendelem el:

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, egyidej´úleg a közcélú távbeszél´ó-hálózat számozási tervér´ól szóló — 7/1997. (V. 9.) KHVM rendelettel módosított —
24/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet hatályát veszti.

1. §
(1) A közcélú távbeszél´ó-hálózat, a közcélú mobil rádiótelefon-hálózat és az országos közcélú személyhívó-hálózat számtartományát a Hírközlési F´ófelügyelet országos
jelent´óség´ú szakfeladatával összefügg´ó egyéb hírközlési
igazgatási szolgáltatás keretében a távközlési szervezet1
vagy más közcélú szolgáltató2 (a továbbiakban együtt: szolgáltató) kezdeményezésére jelöli ki.
(2) A közcélú távbeszél´ó-szolgáltatásra kijelölt el´ófizet´ói számok a budapesti primer körzetben tízezres, más
primer körzetekben ezres mez´ókben jelölhet´ók ki.
(3) A közcélú mobil rádiótelefon-hálózatokra kijelölt
el´ófizet´ói számok százezres mez´óben jelölhet´ók ki.
(4) Az országos közcélú személyhívó-hálózat el´ófizet´ói
számainál a Hírközlési F´ófelügyelet a szolgáltatót és a
díjkategóriát jelöl´ó els´ó számjegyet állapítja meg.
(5) A közvetlenül hívható, egyes speciális számokat,
azok belföldi távhívását a (2)—(4) bekezdésekben említett
valamennyi számtartománynál — a szolgáltatók javaslatára — a Hírközlési F´ófelügyelet engedélyezi. Az egyes —
jellegüknél fogva különlegesebb — egyedi számok alkalmazása az érintett számmez´ó többi részének használatát
nem korlátozhatja.
(6) A kijelölt számtartományba tartozó szám használatára jogosult (el´ófizet´ó, igénybevev´ó, használó) tulajdonjogot nem szerez. A Hírközlési F´ófelügyelet a számhasználatot indokolt esetben megszüntetheti.
(7) A Hírközlési F´ófelügyelet jogosult ellen´órizni, hogy
a (2)—(5) bekezdésekben meghatározott számtartományoknak a szolgáltatók által végrehajtott részletes felosztása és felhasználása megfelel-e e jogszabály mellékleteiben foglaltaknak. Jogszabálysért´ó számfelhasználás esetében a Hírközlési F´ófelügyelet egyt´ól-tízmillió forintig terjed´ó bírságot szabhat ki.3

1

Lása a Tt. 3. §-ának (1) bekezdését.
Lásd a Tt. 3. §-ának (2) bekezdését.
3
Lásd a Tt. 22. §-a (2) bekezdésének b) pontját, továbbá az (5) bekezdés b) pontját.
2

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a távközl´óhálózatok alapvet´ó m´úszaki terveir´ól szóló — többször módosított — 23/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
,,b) II. A közcélú távközl´ó-hálózatok számozási tervér´ól’’.
(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségek következ´ó jogszabályával összeegyeztethet´ó
szabályozást tartalmazza: a Tanács 91/396/EGK határozata az egységes európai segélyhívószám bevezetésér´ól.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet
a 7/1999. (II. 19.) KHVM rendelethez
Bevezetés
A számozási terv meghatározza a közcélú távbeszél´óhálózatban alkalmazott számok felépítését és formáját, a
belföldi rendeltetési számok, az el´ófizet´ói számok és a
speciális számok kiosztását, valamint az el´ótéteket és a
tárcsázási eljárásokat. A számozási terv kiterjed a közcélú
távbeszél´ó-hálózatból elérhet´ó közcélú mobil rádiótelefon-hálózatok, az országos közcélú személyhívó-hálózatok
számhasználatára is.
1. A közcélú távbeszél´ó-hálózatban alkalmazott hívószámok felépítése
1.1. Nemzetközi szám
1.1.1. A földrajzi területek nemzetközi közcélú távbeszél´ó számának felépítése:
OS+BRS+ES
ahol:
OS
Földrajzi terület országhívószáma
BRS Belföldi rendeltetési szám
ES
El´ófizet´ói szám
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Az OS egy, kett´ó vagy három számjegyb´ól álló szám,
amely azonosítja az adott földrajzi területet.
Az egyes országhívószámokat a Nemzetközi Távközlési
Unió (ITU) jelöli ki.
Magyarország országhívószáma: 36.
1.1.2. A globális szolgáltatások nemzetközi közcélú távbeszél´ó számának felépítése:
OS+GES
ahol:
OS
A globális szolgáltatás országhívószáma
GES Globális el´ófizet´ói szám
Az OS három számjegyb´ól álló szám, amely azonosítja
az adott globális szolgáltatást.
1.1.3. A Hálózatok nemzetközi közcélú távbeszél´ó számának felépítése:
OS+IC+ES
ahol:
OS
A Hálózat országhívószáma
IC
Azonosító kód
ES
El´ófizet´ói szám
Az OS három számjegyb´ól álló szám, amely azonosítja
az adott Hálózatot.
1.2. Belföldi szám
A belföldi szám felépítése: BRS+ES
A belföldi szám hossza 8 vagy 9 számjegy. Egy számozási
körzetben a belföldi szám hossza azonos.
1.2.1. Belföldi rendeltetési szám (BRS)
A belföldi rendeltetési szám egy vagy két számjegyb´ól áll,
el´ótétet nem tartalmaz. Körzetkijelöl´ó vagy szolgáltatás-,
illetve hálózatválasztó funkciója van. Minden BRS egy számozási körzetet határoz meg, azaz vagy földrajzi alapon egy
primer körzetet jelöl ki, mint körzetszám (KS), vagy funkcionális (nem-földrajzi) alapon szolgáltatást vagy hálózatot jelöl
ki, mint szolgáltatás- vagy hálózatkijelöl´ó szám (SHS).
1.2.1.1. Körzetszám (KS)
A körzetszám a struktúraterv szerinti primer körzetek
azonosítója, távhívás esetén ez jelöli ki a hívott primer körzetet. A körzetszám lehet egy- (A) vagy két- (AB) számjegyes:
— a körzetszám nem kezd´ódhet 0-val (A≠ 0);
— csak Budapest körzetszáma egyjegy´ú (A= 1);
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— kétjegy´ú körzetszám nem kezd´ódhet 1-gyel (A≠ 1);
— a körzetszám második számjegye nem lehet 0, sem 1
(B≠ 0, 1).
1.2.1.2. Szolgáltatás- vagy hálózatkijelöl´ó szám (SHS)
A szolgáltatás- vagy hálózatkijelöl´ó szám két számjegyb´ól
áll: AB, ahol A= 2..9 és B= 0 vagy B= 1. Több azonos szolgáltatást nyújtó és közös SHS-t használó szolgáltató esetében az
egyes szolgáltatók, illetve díjkatagóriák az el´ófizet´ói szám
els´ó néhány számjegyével különböztethet´ók meg.
1.2.2. El´ófizet´ói szám (ES)
Az el´ófizet´ói szám egy BRS által meghatározott számozási körzetben egy el´ófizet´ói szolgáltatás-hozzáférési pont
hívására, illetve azonosítására szolgál:
a) a közcélú távbeszél´ó-hálózatban el´ófizet´ói szolgáltatás-hozzáférési pont hívószáma;
b) egy közcélú mobil rádiótelefon-hálózatban el´ófizet´ói szolgáltatás-hozzáférési pont hívószáma;
c) egy személyhívó hálózatban az el´ófizet´ó szolgáltatás-hozzáférési pont hívószáma;
d) SHS-sel megjelölt szolgáltatás (pl. díjmentes vagy
emeltdíjas hívás) el´ófizet´ói szolgáltatás-hozzáférési pontjának hívószáma.
Az el´ófizet´ói számok a budapesti primer körzetben, a
mobil GSM és DCS hálózatokban hétjegy´úek, a vidéki
primer körzetekben, a mobil NMT és személyhívó hálózatokban, valamint az SHS-sel megjelölt szolgáltatások esetében hatjegy´úek.
1.2.3. Speciális szám (SP)
A speciális számok segélyhívó vagy valamely közérdek´ú
szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosító rövid számok. A
speciális számok belföldi használatúak, a nemzetközi
számmal definiált számstruktúrában nem szerepelnek.
A speciális szám európai harmonizált, vagy országosan
egységes, vagy szolgáltatóhoz rendelt lehet.
2. Számkiosztás
2.1. A belföldi rendeltetési számok kiosztása
2.1.1. A körzetszámok kiosztása
2.1.1.1. Egyjegy´ú körzetszám: Budapest A=1.

2.1.1.2. Kétjegy´ú körzetszámok: a struktúraterv szerinti vidéki primer körzetek körzetszámai
A/B

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Székesfehérvár

Biatorbágy

Szigetszentmiklós

Dunaújváros

Szentendre

Vác

Gödöll´ó

Monor

3

Salgótarján

Esztergom

Tatabánya

Balassagyarmat

Eger

Gyöngyös

—

—

4

Nyíregyháza

—

Mátészalka

Kisvárda

Miskolc

Szerencs

Kazincbarcika

Mez´ókövesd

5

Debrecen

Cegléd

Berettyóújfalu

Teszt*

Szolnok

Jászberény

—

Karcag

6

Szeged

Szentes

—

—

Békéscsaba

—

Orosháza

Mohács

7

Pécs

Szigetvár

Szekszárd

Paks

Kecskemét

Kiskunhalas

Kiskörös

Baja

8

Kaposvár

Keszthely

Siófok

Marcali

—

Tapolca

Veszprém

Pápa

9

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Szombathely

Sárvár

Gy´ór

—

—

Sopron

* Kapcsolás- és átviteltechnikai funkciók hálózati szint´ú tesztelésére.
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2.1.2. A szolgáltatás- vagy hálózatkijelöl´ó számok kiosztása
Szolgáltatás- vagy hálózatkijelöl´ó számok
A/B

0

1

2

Mobil rádiótelefon-hálózat
(GSM—1)

*

3

Mobil rádiótelefon-hálózat
(GSM—2)

*

4

Helyi díjas hívás szolgáltatás

Informatikai szolgáltatás

5

Országos személyhívó-hálózat Internet hozzáférés szolgáltatás

6

Mobil rádiótelefon-hálózat
(NMT)

*

7

—

Hálózati szolgáltatás

8

Díjmentes hívás szolgáltatás

Intelligens hálózati szolgáltatás

9

Emeltdíjas hívás szolgáltatás

—

* További mobil rádiótelefon-hálózatok részére kijelölhet´ó.

2.2. El´ófizet´ói számok kiosztása
2.2.1. A közcélú távbeszél´ó-hálózat el´ófizet´ói számai
Az egyes központok számtartományát a szolgáltató javaslatára a hatóság jelöli ki, a részletes számkiosztás a
szolgáltatók feladata. A kijelölés a budapesti primer körzetben tízezres, a vidéki primer körzetekben ezres mez´ókben történik.
2.2.1.1. Az el´ófizet´ói számok hossza a budapesti primer körzetben 7, a vidéki primer körzetekben 6 számjegy.
2.2.1.2. Az el´ófizet´ói számok els´ó számjegye 0 vagy 1
nem lehet (a≠ 0 vagy 1).
2.2.1.3. Az alközponti beválasztás a helyi központok
számmezejének részeként oldandó meg, és erre a célra az
igényeknek megfelel´ó számmez´ót tartalékolni kell.
2.2.2. A közcélú mobil rádiótelefon-hálózatok el´ófizet´ói számai
Az el´ófizet´ói számmez´óket a szolgáltatók kérésére a
hatóság jelöli ki százezres mez´ókben. A részletes számkiosztás a szolgáltató feladata.
2.2.2.1. Az el´ófizet´ói számok hossza az NMT mobil hálózatban 6, a GSM és DCS mobil hálózatokban 7 számjegy.

1999/13. szám

2.2.2.2 A közcélú mobil rádiótelefon-hálózatokban az
el´ófizet´ói számok els´ó számjegye 0 vagy 1 nem lehet
(a≠ 0 vagy 1).
2.2.3. Az országos közcélú személyhívó-hálózatok el´ófizet´ói számai
Az el´ófizet´ói számnak a szolgáltatót és a díjkategóriát
jelöl´ó els´ó számjegyét a hatóság jelöli ki. Az egyes szolgáltatók számára kijelölt számsík telít´ódése vagy új díjkategóriájú
szolgáltatás bevezetése esetén a hatóság új számsíkot jelöl ki.
2.2.3.1. Az el´ófizet´ói számok hossza 6 számjegy.
2.2.3.2. Az országos közcélú személyhívó-hálózatok el´ófizet´ói számai 0-val nem kezd´ódhetnek (a≠ 0).
2.2.4. Az SHS-sel megjelölt szolgáltatások el´ófizet´ói
számai
2.2.4.1. Az SHS-sel megjelölt szolgáltatások (helyi hívás, díjmentes hívás, emeltdíjas hívás) el´ófizet´ói számainak hossza 6 számjegy.
2.2.4.2. Az SHS-sel megjelölt szolgáltatások el´ófizet´ói
számainak els´ó számjegye 0—9 lehet (a=0—9), de 0-val
csak a belföldi számstruktúrába illeszked´ó, 80-as SHS-sel
jelölt nemzetközi díjmentes hívások el´ófizet´ói száma kezd´ódhet.
2.3. Speciális számok kiosztása
A speciális számokra vonatkozó szabályok a közcélú
távbeszél´ó-hálózatban és a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatban azonosak.
A hívott szolgáltatás általában annak a földrajzi körzetnek vagy hálózatnak a szolgáltatása, melyb´ól a hívás kiindul, de több számozási körzetre kiterjed´ó szolgáltatás is
létrehozható.
A segélyhívószámokat a közcélú távbeszél´ó-hálózat
minden primer körzetében és a mobil rádiótelefon-hálózatokban biztosítani kell. Az országosan egységes
szám alkalmazása általában nem kötelez´ó, de alkalmazása esetén a következ´ó táblázatban felsorolt számok
csak a táblázatban adott szolgáltatásokhoz használhatók.
A speciális számok hossza 3—4 számjegy lehet.
A speciális számok els´ó számjegye csak 1 lehet.

A speciális számok:
Szolgáltatás

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.

Segélyhívószámok
Ment´ók (baleset-bejelentés)
T´úzoltók
Rend´órség (sürg´ós ügyekben)
Európai harmonizált számok
Egységes segélyhívó
Tudakozó
Szolgáltatóhoz rendelt országos számok
Kiegészít´ó szolgáltatások

Szám

10c
104
105
107
11c
112
118
12cd
13c

Megjegyzés

Országosan egységes, kötelez´ó

Európai harmonizált

Szolgáltatóhoz rendelt (országos hatáskör´ú)*
Országosan egységes*
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Szolgáltatás

2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

2.3.10.

Közüzemi hibabejelent´ók
Elektromos M´úvek
Gázm´úvek
Vízm´úvek
Távközlési szolgáltató
Csatornázási m´úvek
Távf´út´óm´úvek
Szolgáltató választó szám
Kés´óbbi felhasználásra
Egyedi szolgáltatások
Közérdek´ú szolgáltatások
Pontos id´ó
Távközlési ügyfélszolgálati irodák
Autóklub
Távközlési szolgáltatások
Nemzetközi hívás bejelent´ó
Belföldi távolsági hívás bejelent´ó
Táviratfeladás
Ébresztés
Szakmai tudakozó
Belföldi tudakozó
Nemzetközi tudakozó

Szám
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Megjegyzés

14c
140
141
142
143
144
145
15cd
16c(d)
17c(d)
18c
180
184
188
19c
190
191
192
193
197
198
199

Országosan egységes

Országosan egységes*
Zárolt
Szolgáltatóhoz rendelt (számozási körzetre korlátozott)*
Országosan egységes

Országosan egységes

* A 2.3.3. Szolgáltatóhoz rendelt országos számok (12cd), a 2.3.4. Kiegészít´ó szolgáltatások (13c), a 2.3.6. Szolgáltató választó szám (15cd) és
a 2.3.8. Egyedi szolgáltatások [17c(d)] leírását és számkijelölését — esedékessé válásukkor — a Hírközlési F´ófelügyelet hozza nyilvánosságra.

3. El´ótétek és tárcsázási eljárások
Az el´ótét egy vagy több számjegyb´ól áll, használatával a
belföldi vagy a nemzetközi számformátumok közül lehet
választani. A belföldi el´ótét BE=06 a belföldi szám tácsázását, a nemzetközi el´ótét NE=00 a nemzetközi szám
tárcsázását jelzik. Az el´ótét nem része a számnak.
3.1. Tárcsázási eljárások a közcélú távbeszél´ó-hálózatban
A közcélú távbeszél´ó-hálózatban az el´ótét tárcsázása
után a központ távhívó tárcsahangot ad (TT), a belföldi
vagy nemzetközi szám ezután tárcsázható. A m´úszaki
akadályok elhárulása után a távhívó tárcsahang alkalmazása megsz´únik, az el´ótét után a belföldi, illetve nemzetközi szám folyamatosan tárcsázható lesz. A távhívó tárcsahang megszüntetésének id´ópontját a hatóság határozza meg.
3.1.1. Primer körzeten belüli hívás
Elegend´ó az el´ófizet´ói számot tárcsázni.
A belföldi számmal — BE-saját KS—ES formában —
való hívást az el´ófizet´ói számos hívással azonos módon kell
kezelni.
3.1.2. Primer körzetb´ól kilép´ó belföldi hívás
A tárcsázási folyamat: BE—TT — belföldi szám
3.1.3. Más országokba irányuló hívás esetén
A tárcsázási folyamat: NE—TT — nemzetközi szám

3.1.4. Speciális számok hívása
A speciális számok a közcélú távbeszél´ó-hálózatban általában csak közvetlen formában hívhatók, el´ótét (BE, NE),
illetve belföldi rendeltetési szám (KS vagy SHS) után nem.
Egyes speciális számmal jelölt szolgáltatások belföldi távhívását a szolgáltató javaslatára a hatóság engedélyezheti.
Ezekben az esetekben a tárcsázási folyamat: BE—
BRS—SP
3.2. Tárcsázási eljárások a közcélú mobil rádiótelefonhálózatokban
A mobil hálózatokban tárcsahangok nem használatosak.
3.2.1. Mobil hálózaton belüli hívás esetén
Elegend´ó az el´ófizet´ói számot tárcsázni.
A belföldi számmal — BE-saját SHS—ES formában —
való hívást, valamint a nemzetközi számmal — ’+’ 36-saját
SHS—ES formában — való hívást az el´ófizet´ói számos
hívással azonos módon kell kezelni.
3.2.2. Mobil hálózatból kilép´ó belföldi hívás
A tárcsázási folyamat: BE — belföldi szám
A nemzetközi számmal — ’+’ 36-saját SHS—ES formában — való hívást a belföldi számos hívással azonos módon
kell kezelni.
3.2.3. Mobil hálózatokból más országokba irányuló hívás esetén
A tárcsázási folyamat: NE — nemzetközi szám
NE helyett megengedett a ’+’ alkalmazása is.
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3.2.4. Speciális számok hívása mobil hálózatokból
A segélyhívó speciális számok a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatban általában csak közvetlen formában hívhatók, belföldi rendeltetési szám (körzetszám vagy SHS)
után nem.
3.3. Személyhívó-hálózat
A személyhívó-hálózatok egyirányú kommunikációt valósítanak meg, így értelemszer´úen a személyhívó-hálózati
el´ófizet´ókt´ól hívások nem indulnak ki.

Függelék
Fogalmi meghatározások
F0. Szám (number)
A szám decimális számjegyek sorozata, mely egyértelm´úen azonosítja a közcélú hálózat végpontját. A szám
tartalmazza a hívásnak az e végpontra történ´ó irányításhoz
szükséges információt. A szám lehet nemzeti (belföldi)
vagy nemzetközi formátumú.
F1. El´ótét (prefix)
Az el´ótét egy vagy több számjegyb´ól álló indikátor, mely
lehet´óvé teszi a különböz´ó típusú számformátumok, hálózatok és/vagy szolgáltatások közötti választást.
F2. Nemzetközi el´ótét (NE) (international prefix)
A nemzetközi el´ótét azt jelöli, hogy az azt követ´ó szám
nemzetközi közcélú távközlési szám.
F3. Belföldi el´ótét (BE) (national/trunk prefix)
Az országon belüli, de a hívótól eltér´ó számozási körzetben lév´ó el´ófizet´ó hívásakor használt el´ótét.
F4. Országhívószám (OS) (country code)
Az országhívószám egy, kett´ó vagy három számjegyb´ól
álló szám, amely azonosítja a hívott országot, nemzetközi
szolgáltatást vagy globális szolgáltatót.
F5. Belföldi rendeltetési szám (BRS) (national destination code)
A belföldi rendeltetési szám egy vagy két számjegyb´ól álló,
el´ótétet nem tartalmazó szám, amelynek körzetkijelöl´ó vagy
szolgáltatás-, illetve hálózatválasztó funkciója van.
F6. Körzetszám (KS) (trunk code)
Egy vagy két számjegyb´ól álló szám, amely egy számozási körzet azonosítására szolgál. A körzetszám nem tartalmazza a belföldi el´ótétet.
A körzetszámot abban az esetben kell használni, ha a hívó
és a hívott el´ófizet´ó nem azonos számozási körzetben van.
F7. Szolgáltatás- vagy hálózatkijelöl´ó szám (SHS) (destination network code)
Két számjegyb´ól álló szám, amely meghatározza az igényelt szolgáltatatást vagy a hívott másik közcélú hálózatot.
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F8. El´ófizet´ói szám (ES) (subscriber number)
Az el´ófizet´ói szám egy hálózat vagy számozási körzet egy
el´ófizet´ójének azonosítására szolgál.
F9. Speciális szám (SP) (short number)
A speciális szám segélyhívó vagy valamely más közcélú
szolgáltatáshoz tartozó, a szokásos el´ófizet´ói számnál rövidebb szám.
F10. Belföldi szám (national/significant number)
A belföldi szám egy másik primer körzetben lév´ó, vagy
egy másik hálózathoz tartozó el´ófizet´ó, valamint SHS-sel
jelölt szolgáltatás elérése érdekében tárcsázandó szám,
amely tartalmazza a BRS-t és az ES-t, de nem tartalmazza
a belföldi el´ótétet.
F11. Nemzetközi szám (international number)
A nemzetközi szám egy másik országbeli el´ófizet´ó elérése érdekében tárcsázandó szám, amely tartalmazza az országhívószámot és a hívott el´ófizet´ó belföldi számát, de
nem tartalmazza a nemzetközi el´ótétet.
F12. Számozási körzet
BRS-sel jelölt földrajzi körzet, szolgáltatás vagy hálózat.
F13. Számsík
Az el´ófizet´ói szám els´ó számjegyével meghatározott
számtartomány.
F14. Számmez´ó
Az el´ófizet´ói szám els´ó néhány számjegyével meghatározott számtartomány, azaz 10, 100, ... 1 millió szám.
F15. A globális szolgáltatás országhívószáma (OS)
(country code for global services)
A globális szolgáltatás országhívószámát a globális szolgáltatások azonosítására használják, és hosszúsága három
számjegy.
F16. A Hálózat országhívószáma
A Hálózat országhívószáma az azonosító kóddal együtt
a hálózatok azonosítására szolgáló osztott országkód, és
hosszúsága 3 számjegy.
F17. Azonosító kód (IC) (identification code)
Azonosító kód a Hálózat azonosítására szolgál, és
hosszúsága 1—4 számjegy.
F18. Hálózat (Network)
A Hálózat nemzetközileg összekapcsolt fizikai csomópontok és m´úködtet´ó rendszerek hálózata, amelynek üzemeltetését és fenntartását egy vagy több — az ITU-nál
bejegyzett — szolgáltató végzi közcélú távközlési szolgáltatások nyújtása céljából. A különcélú és a zártcélú hálózatok nem tartoznak ezen meghatározás alá. A ,,Hálózat’’
szóban használt nagy kezd´óbet´ú a meghatározás szerinti
tulajdonnévre utal.
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Az oktatási miniszter
9/1999. (II. 19.) OM
rendelete
a Fels´óoktatás Fejlesztési Alapprogramokról szóló
11/1996. (X. 9.) MKM rendelet módosításáról
1. §
A Fels´óoktatás Fejlesztési Alapprogramról szóló 11/1996.
(X. 9.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) és
(3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A Fels´óoktatás Fejlesztési Alapprogramok Iroda
(a továbbiakban: FEFA Iroda) teljes jogkör´ú, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely a FEFA tevékenységének
ellátásához rendelt fejezeti kezelés´ú el´óirányzatokból és hozzá kapcsolódóan a miniszter által ide sorolt, a fels´óoktatás
fejlesztését szolgáló más fejezeti kezelés´ú el´óirányzatokból,
egyéb hazai és nemzetközi forrásokból származó vagy átadott
támogatások kezel´ói feladatait látja el, valamint a FEFA
alapító okirata szerint m´úköd´ó Fels´óoktatási Pályázatok Irodája, mint részjogkör´ú költségvetési szerv útján, a 3. számú
mellékletben meghatározott módon fels´óoktatási pályázati
rendszereket m´úködtet, továbbá keretei között m´úködik a
Fels´óoktatási Integrációs Programok Iroda.
(3) A fels´óoktatási integrációt támogató források felhasználásával kapcsolatos feladatokat a FEFA Iroda jogi
személyiséggel nem rendelkez´ó, részjogkör´ú költségvetési
egysége, a Fels´óoktatási Integrációs Programok Irodája
(a továbbiakban: FIPI) látja el. A FIPI feladatait az R .
4. számú melléklete határozza meg.’’

2. §
Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Egyes fels´óoktatás-politikai szempontból jelent´ós
el´óirányzatokból való részesedés tekintetében benyújtott
pályázatok FEFA bizottság által történ´ó elbírálása el´ótt a
miniszter felkérésére a Fels´óoktatási Tudományos Tanács
(a továbbiakban: FTT) el´ózetesen állást foglal arról, hogy
a pályázatban foglaltak összhangban állnak-e a fels´óoktatás fejlesztését szolgáló ágazat- és oktatáspolitikai célkit´úzésekkel, tervekkel és prioritásokkal.
A miniszter rendelkezése alapján a FEFA Iroda igazgatója a pályázatokat az FTT rendelkezésére bocsátja.’’

3. §
Az R. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(6) A Bizottság állandó meghívottja az FTT és a MAB
egy-egy tagja, valamint a FIPI igazgatója.’’
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Az R. 4/A. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4/A. § A világbanki segítséggel megvalósuló fels´óoktatási reformprogrammal kapcsolatos feladatok ellátására a
fels´óoktatási és tudományos ügyek helyettes államtitkára
a FIPI mellett albizottságokat hoz létre.
Az albizottságok tagjait a fels´óoktatási és tudományos
ügyek helyettes államtitkára bízza meg, és menti fel.’’

5. §
Az R. a következ´ó 5/A. §-sal egészül ki:
,,5/A. § A FIPI igazgatója esetében a munkáltatói jogok
közül a kinevezésre és felmentésre vonatkozó jogkört az
oktatási miniszter, míg a közvetlen szakmai irányítást és
felügyeletet a fels´óoktatási és tudományos ügyek helyettes
államtitkára látja el. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója FEFA iroda igazgatója.’’

6. §
Az R. 2. számú melléklete táblázatának 2. sora szövegének helyébe a következ´ó szöveg lép:
,,Vezet´ó: részjogkör´ú költségvetési szerv,
illetve egység igazgatója
200’’

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
a) az R . 2. §-ának (4) bekezdése utolsó mondata hatályát veszti;
b) az R . 4/B. §-ának (1)—(2) bekezdése rendelkezései
és a (3) bekezdés utolsó fordulata hatályát veszti, és ez
utóbbi bekezdés számozása 4/A. § (2) bekezdésre változik;
c) az R . az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel és az e rendelet 2. számú melléklete szerinti
5. számú melléklettel egészül ki;
d) az R . 1. § (1) és (3), 2. § (4), 7. § (3) bekezdésében,
valamint az R. 3. számú mellékletének V. része (6) bekezdésében és VI. része (1) bekezdésének f) pontjában a ,,M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium, illetve az MKM’’ szövegrész helyébe az ,,Oktatási Minisztérium, illetve az OM’’ szövegrész lép;
e) az R . 3. számú mellékletének I. része (1) bekezdésében a ,,m´úvel´ódési és közoktatási miniszter’’ szövegrész
helyébe az ,,oktatási miniszter’’ szövegrész lép.
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter
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1. számú melléklet
a 9/1999. (II. 19.) OM rendelethez
,,4. számú melléklet
a 11/1996. (X. 9.) MKM rendelethez
A Fels´óoktatási Integrációs Programok Irodája
feladatai

(1) A fels´óoktatási reformok szakért´ói szint´ú el´ókészítése.
(2) Az intézményi integrációt segít´ó beruházások menedzsmentjének szervezése.
(3) A fels´óoktatási menedzsment képzésének szervezése.
(4) A hallgatói hitelrendszer szakért´ói szint´ú el´ókészítése.
(5) A világbanki kölcsön felhasználásának menedzselése.
(6) Közvetlen kapcsolattartás az érintett minisztériumokkal és a Világbankkal.’’

2. számú melléklet
a 9/1999. (II. 19.) OM rendelethez
,,5. számú melléklet
a 11/1996. (X. 9.) MKM rendelethez
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1. §

Az R. 10. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,10. § A fels´óoktatás egyes oktatói illetménypótlékban
részesülnek, amelynek mértéke:
a) f´óiskolai tanársegéd, egyetemi tanársegéd, f´óiskolai
adjunktus és egyéb [m´úvésztanár, mérnöktanár, m´úszaki
(gazdasági) tanár, m´úszaki (gazdasági) oktató, nyelvtanár,
testnevel´ótanár, kollégiumi nevel´ótanár] oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott esetén a pótlékalap
50—100%-a,
b) egyetemi adjunktus, f´óiskolai docens esetén a pótlékalap 50—150%-a,
c) a tudományos fokozattal rendelkez´ó egyetemi adjunktus és f´óiskolai docens esetén a pótlékalap 75—150%-a,
továbbá
d) f´óiskolai tanár és egyetemi docens esetén a pótlékalap 150—300%-a,
e) egyetemi tanár esetén a pótlékalap 300—500% -a.’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1999. január 1-jét´ól kell alkalmazni.
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

A világbanki segítséggel megvalósuló fels´óoktatási
reformprogrammal kapcsolatos albizottságok
Az albizottságok felsorolása:
Technikai Albizottság
Menedzsment Információs Rendszer Albizottság
Hallgatói Hitel Albizottság
Vezet´óképzési Albizottság’’

Az oktatási miniszter
10/1999. (II. 19.) OM
rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény fels´óoktatásban való
végrehajtásáról rendelkez´ó 15/1992. (XI. 12.) MKM
rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kjt. fels´óoktatásban való végrehajtásáról rendelkez´ó, többször módosított 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:

A tárca nélküli miniszter
2/1999. (II. 19.) TNM
rendelete
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet fontos és bizalmas
munkaköreir´ól, valamint a nemzetbiztonsági ellen´órzés
szintjér´ól
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 78. §-a (3) bekezdésének
felhatalmazása alapján, figyelemmel az Nbtv. 68. §-a (4) bekezdésének e) pontjára, valamint 71. §-ának (3) bekezdésére,
a következ´óket rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél
(a továbbiakban: Felügyelet) alkalmazásban álló köztisztvisel´ókre, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 43. §-a alapján a Felügyelethez
vezényelt hivatásos állományú tagokra, megbízási szerz´ódés, valamint az Nbtv. 68. §-a (4) bekezdésének e) pontja
alapján foglalkoztatott személyekre terjed ki.
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A Felügyeletnél rendszeresített valamennyi munkakör
fontos és bizalmas munkakörnek min´ósül. A fontos és
bizalmas munkakört betölt´ó, illetve ilyen beosztásra jelölt
személyek ,,C’’ típusú biztonsági kérd´óívet töltenek ki.

,,202. Piacvédelmi vámpótlék (1999. 01. 01—2002. 01. 01.
között 5200 Ft/tonna piacvédelmi vámpótlékot kell bevételezni
a Kereskedelmi Vámtarifa 3102 30 10 00 és 3102 30 90 99 vámtarifaszám alá tartozó, Oroszországból és Ukrajnából származó
ammóniumnitrát termékre vonatkozóan, a belföldi forgalom
számára történ´ó vámkezelések esetén.)’’

3. §

II.

(1) A köztisztvisel´ók, a megbízási szerz´ódés alapján
foglalkoztatott személyek és az Nbtv. 68. §-a (4) bekezdésének e) pontja alapján foglalkoztatott közrem´úköd´ó személyek tekintetében az ellen´órzést a — titokbirtokos szerv
vezet´ójeként — a Felügyelet elnöke kezdeményezi.
(2) Az (1) bekezdés alapján foglalkoztatott személyek
tekintetében elvégzett ellen´órzésr´ól — az érintett személy
írásbeli hozzájárulásával — a Felügyelet elnöke tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatal személyügyi f´ócsoportf´ónökét.

Az írásbeli árubejelentés céljára szolgáló nyomtatványokról szóló PM közlemény ,,III. A vámkezelésnél alkalmazandó
kódok jegyzéke’’ fejezetének ,,Országkódok’’ alcímben foglalt rendelkezései a következ´ók szerint módosulnak:

2. §

4. §
(1) A Hszt. 43. §-a alapján a fegyveres szervt´ól a Felügyelethez vezényelt hivatásos állományú munkatársak ellen´órzését a Felügyelet elnöke kezdeményezi.
(2) Az elvégzett ellen´órzésr´ól — az érintett személy
írásbeli hozzájárulásával — a Felügyelet elnöke tájékoztatja a vezényl´ó szerv vezet´ójét.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(Országkódok)
1.
(Országkód

Országnév

Országcsoport
jele

,,CN

Kína

4

LT

Litvánia

4

(Országkód

Országnév

Országcsoport
jele

QA

Katar

9)

,,KG

Kirgiz Köztársaság

9

(KR

Koreai Köztársaság

9

KW

Kuwait

9)

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter

Lettország

9

(MO

Macao

9)

A Pénzügyminisztérium
közleménye
a Magyar Közlöny 1996. évi 22. számában kihirdetett,
az írásbeli árubejelentés céljára szolgáló
nyomtatványokról szóló PM közlemény módosításáról
I.
A Magyar Közlöny 1996. évi 22. számában kihirdetett
— többször módosított — az írásbeli árubejelentés céljára
szolgáló nyomtatványokról szóló PM közlemény ,,III. A
vámkezelésnél alkalmazandó kódok jegyzéke’’ fejezetének
,,Vámteher-fajtakódok’’ címén belül a ,,II. Vámpótlékok’’
alcím a következ´ók szerint módosul:

98. 07. 07.’’

2.

,,LV

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Európai Energia
Charta
Egyezmény
aláírója)

Megjegyzés: A PM közleményben Kirgizisztánt 1998. december 20-i
dátummal, Lettországot 1999. február 11-i dátummal törölni kell a 4-es
országcsoportból.

Dr. Kövér László s. k.,

V. rész

Lake Succes-i
Megállapodás
aláírásának
dátuma

Lake Succes-i
Megállapodás
aláírásának
dátuma

Európai Energia
Charta
Egyezmény
aláírója

98. 07. 07.’’

98. 07. 07.’’

Megjegyzés: A PM közleményben a kiemelten jelzett országok közül a
Kirgiz Köztársaságot 1998. december 20-i dátummal, Lettországot 1999.
február 11-i dátummal a 9-es országcsoportba kell felvenni.

3.
(Országkód

Országnév

Országcsoport
jele

,,BN

Brunci

9

CY

Ciprus

9

Lake Succes-i
Megállapodás
aláírásának
dátuma

Európai Energia
Charta
Egyezmény
aláírója)

63. 05. 16.

98. 07. 07.’’

Megjegyzés: Bulgáriát 1999. január 1-jei dátummal törölni kell a 9-es
országcsoportból.

4.
Lake Succes-i
Megállapodás
aláírásának
dátuma

Európai Energia
Charta
Egyezmény
aláírója)

Országnév

Országcsoport
jele

,,BG

Bulgária

5

98, 07. 07.’’

(CZ

Cseh Köztársaság

5

98. 07. 07.)

(Országkód

Megjegyzés: Bulgáriát 1999. január 1-jei dátummal fel kell venni az
5-ös országcsoportba.
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 65. számában kihirdetett, az
1998. évi termés´ú élelmezési búza garantált áron történ´ó állami felvásárlásának lebonyolítási rendjér´ól szóló 1/1998. (VII. 16.) FVM rendelet 1. számú mellékletében szerepl´ó ,,Concordia Rt.’’ helyesen ,,GMS 96 Kft.’’
Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 1998. évi 116. számában kihirdetett, a Magyar
Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület (ARTISJUS) közleménye irodalmi és
zenem´úvek nem színpadi nyilvános el´óadásáért, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért, rádió- vagy televízió-m´úsorok egyidej´ú változatlan, a nyilvánossághoz történ´ó átviteléért, saját m´úsorok sugárzás útján vagy vezetékkel
a nyilvánossághoz történ´ó átviteléért, szerz´ói m´úvek rádió- vagy televízióm´úsor céljára történ´ó mechanikai rögzítéséért fizetend´ó szerz´ói jogdíjakról
— I. fejezete 1. pontjának f), g), h), i), j), k), l) alpontjaiban megjelölt
üzletek nyitvatartására vonatkozó ,,20 óráig nyitva’’ kategória helyesen:
,,21 óráig nyitva’’;
— I. fejezete 4. pontjának b) alpontja helyesen: ,,Megyeszékhelyen,
megyei jogú városokban, városokban esetenként 2700 Ft.’’
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 1998. évi 117. számában kihirdetett, a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 204/1997.
(XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról rendelkez´ó 215/1998. (XII. 24.)
Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében található hibák helyesbítése
a következ´ó:
2. számú mellékletben:
— A 7922. oldalon: az S5.135 Bekezdés sorszámát vastag szedés
helyett vékony szedéssel kell szerepeltetni.
— A 7927. oldalon: az S5.177 Bekezdés sorszámát vastag szedés
helyett vékony szedéssel kell szerepeltetni.
— A 7929. oldalon: az S5.202 Bekezdés elején az ,,Eltér´ó szolgálati
kategória’’ kifejezés helyett a ,,Járulékos felosztás’’ kifejezést kell alkalmazni.
— A 7934. oldalon: az S5.273 Bekezdés végén lev´ó zárójeles (,,lásd a
az…)’’ kifejezésb´ól törlend´ó az ,,a’’ nével´ó.
— A 7935. oldalon: az S5.286A Bekezdésben a ,,455—456 MHz’’
kifejezés helyett a ,,454—456 MHz’’ kifejezést kell alkalmazni.
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— A 7935. oldalon: az S5.286B Bekezdés els´ó sora helyesen: ,,Az
S5.286D Bekezdésben…, a 2. Körzetben a…’’
— A 7936. oldalon: az S5.288 Bekezdés utolsó mondatából törlend´ó
a ,,m´úszaki’’ szó.
— A 7939. oldalon: az S5.340.1 Bekezdés helyesen: ,,…és az ´úrkutatási szolgálat (passzív) számára…’’.
— A 7940. oldalon: az S5.347 Bekezdés sorszámát vastag szedés
helyett vékony szedéssel kell szerepeltetni.
— A 7941. oldalon: az S5.357A Bekezdést követ´ó Bekezdés sorszáma
,,5.358’’ helyett helyesen ,,S5.358’’.
— A 7943. oldalon: az S5.376 Bekezdést követ´ó Bekezdés sorszáma
és eleje helyesen: ,,S5.376A Az 1660—1660,5 MHz sávban m´úköd´ó…’’
— A 7943. oldalon: az S5.381 Bekezdésb´ól törlend´ó a ,,…, Szingapúrban’’ kifejezés.
— A 7944. oldalon: az S5.388 Bekezdés második mondatából törlend´ó az ,,ezek a sávok’’ kifejezés.
— A 7947. oldalon: az S5.422 Bekezdés negyedik sora helyesen: ,,…
Grúziában, Guineában, Bissau-Guineában…’’. A Bekezdés hetedik sorából törlend´ó a ,,Szingapúrban,’’ kifejezés.
— A 7948. oldalon: az S5.438 Bekezdés második sorában a ,,földfelszíni’’ kifejezés helyett a ,,földi telepítés´ú’’ kifejezést kell alkalmazni.
— A 7949. oldalon: az S5.446 Bekezdés utolsó sorában a ,,—159 dB
(Wm2)’’ kifejezés helyesen: ,,—159 dB(W/m2)’’.
— A 7950. oldalon: az S5.455 Bekezdés sorszámát vékony szedés
helyett vastag szedéssel kell szerepeltetni.
— A 7951. oldalon: az S5.462A Bekezdés sorszámát vékony szedés
helyett vastag szedéssel kell szerepeltetni. A Bekezdés negyedik, ötödik
és hatodik sora helyesen:
0˚≤θ <5˚ esetén
—174 dB(W/m 2) valamely 4 kHz-es sávban
—174+ 0,5 ( θ—5) dB(W/m 2) valamely
4 kHz-es sávban
5˚≤θ <25˚ esetén
—164 dB(W/m 2) valamely 4 kHz-es sávban 25˚≤θ ≤ 90˚ esetén
3. számú mellékletben:
— A 7963. oldalon: a H28 nemzeti lábjegyzetben a ,,17 750—17 900
kHz’’ kifejezés helyett a ,,17 550—17 900 kHz’’ kifejezést kell alkalmazni.
(Nyomdahiba)

A Magyar Közlöny 1999. évi 10. számában a nyári id´ószámítás alkalmazásáról szóló 8003/1999. (II. 11.) KHVM tájékoztató negyedik sorában
az október 30-i dátum helyesen: október 31.
(Nyomdahiba)
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MEGJELENT
a

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

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

3864 Ft áfával
7728 Ft áfával

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

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

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

3192 Ft áfával

egy évre

6384 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

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

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

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

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

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

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

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

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

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

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

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

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

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