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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
43/1998. (X. 1.) BM
rendelete
a közúti közlekedés rend´órhatósági igazgatásáról szóló
48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosításáról
A rend´órségr´ól szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a
(1) bekezdésének a) , g) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel, továbbá az ügykörüket érint´ó kérdésekben az
érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket
rendelem el:

1. §
A közúti közlekedés rend´órhatósági igazgatásáról szóló
48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §
(1) bekezdése a) pontja második francia bekezdésének
els´ó mondatrésze helyébe a következ´ó mondatrész lép:
,, — ,,B’’ 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömeg´ú gépkocsi,’’
2. §
Az R. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(7) A (6) bekezdésben szabályozott vizsgakötelezettség
nem terjed ki arra a gépjárm´úvezet´óre, akinek ugyanazért a
jogellenes cselekményért külön jogszabályban** meghatározott utánképzésen kell részt vennie, illet´óleg akit a bíróság a
gépjárm´úvezet´ói jártasság igazolására*** kötelezett.
** A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény 18. §-ának (4) bekezdése.
*** A Büntet´ó Törvénykönyvr´ól szóló 1978. évi IV. törvény 57. §-ának
(3) bekezdése.’’
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3. §

Az R. 10. §-ának (5) bekezdésében szerepl´ó ,,25 kW
teljesítmény´ú vagy 0,16 kW/kg teljesítmény/tömegarányt’’
szövegrész helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,25 kW teljesítmény´ú és 0,16 kW/kg teljesítmény/ sajáttömeg arányt’’
4. §
Az R. 11. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,11. § Vezet´ói engedélyt az el´óírt feltételek teljesülése
mellett is csak olyan kérelmez´ónek lehet kiadni, akinek
lakóhelye, tartózkodási helye Magyarországon van, külföldi kérelmez´ó esetén az engedély kiadását megel´óz´ó 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott, vezet´ói engedéllyel vagy — az e rendeletben meghatározott
kivételt´ól eltekintve — más ország hatósága által kiadott
vezet´ói engedéllyel nem rendelkezik.’’
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közúti közlekedés körében elkövetett segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 172. §) miatt büntet´óeljárás indult, a
büntet´óeljárás joger´ós befejezéséig, de legfeljebb egy évre;
a 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabálysértés elkövetése esetén a szabálysértési eljárás joger´ós
befejezéséig, de legfeljebb 6 hónapra,’’
(2) Az R. 17. §-ának (1) bekezdése a következ´ó f) ponttal egészül ki:
,,f) ha a 4. § (6) bekezdése alapján a kezd´ó vezet´ó külön
jogszabályban meghatározott tanfolyam elvégzése után új
vizsgára köteles.’’
(3) Az R. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Ha a járm´úvezet´ó ellen azért folyik büntet´óeljárás,
mert az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott b´úncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, tömegszerencsétlenséget, halált, több ember halálát
vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozott, a rend´órhatóság a vezet´ói engedélyt a büntet´óeljárás joger´ós befejezéséig vonja vissza.’’

5. §
8. §
Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Ha a bíróság vagy a rend´órhatóság a járm´úvezetésre
jogosító okmány visszaadását, illetve a vezetési jogosultság
gyakorlását jártasság igazolásához, új járm´úvezet´ói vizsgához, egészségi alkalmasság vagy pályaalkalmasság igazolásához kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság
mindaddig fennáll, amíg a járm´úvezet´ó ezen kötelezettségének, illet´óleg az utánképzésre vonatkozó külön jogszabályban* meghatározott kötelezettségének eleget nem
tett.
* A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény 18. §-ának (4) bekezdése.’’

6. §
Az R. 16. §-a (1) bekezdésének a) pontjában szerepl´ó a
,,közúti baleset során tömegszerencsétlenséget’’ szövegrész helyébe a ,,közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, tömegszerencsétlenséget’’ szövegrész lép.

7. §
(1) Az R. 17. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A rend´órhatóság a vezet´ói engedélyt visszavonja:)
,,b) ha a járm´úvezet´ó ellen közúti veszélyeztetés (Btk.
186. §), közúti baleset gondatlan okozása (Btk. 187. §),
ittas járm´úvezetés (Btk. 188. §), járm´úvezetés tiltott átengedése (Btk. 189. §), cserbenhagyás (Btk. 190. §) vagy a

Az R. 20. §-a a következ´ó (13) bekezdéssel egészül ki:
,,(13) A közlekedési igazgatási eljárásban a járm´ú m´úszaki eredetiségét a pályázat útján kijelölt szakért´ói állomás vizsgálati szakvéleményével kell igazolni:
a) külföldr´ól behozott használt, továbbá nem a gyártótól, illetve márkakeresked´ót´ól közvetlenül beszerzett új
járm´ú els´ó forgalomba helyezésekor,
b) a forgalomból végleg kivont járm´úvek ismételt forgalomba helyezésekor,
c) a kivitel el´ótt a Magyarországon már forgalomba
helyezett járm´úvek külföldre történ´ó értékesítése miatt a
járm´ú forgalomból történ´ó kivonásakor, illetve a kiviteli
rendszám kiadásakor,
d) a járm´úben használt alváz- és/vagy motor beépítésének nyilvántartásba vételekor, továbbá
e) ha a járm´ú alváz- és/vagy motorszámában az eredeti
állapothoz képest változás észlelhet´ó.’’
9. §
Az R. 25. §-a a következ´ó (13)—(16) bekezdéssel egészül ki:
,,(13) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt
gépjárm´úvek közül azokra, amelyekre külön jogszabály*
az engedélyez´ó szerv tulajdonát képez´ó rendszámtábla
használatát írja el´ó — a 23. § (2) bekezdésének f) pontjában el´óírt — különleges rendszámtáblát a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara
(a továbbiakban: kamara) adja ki.
(14) Ha az engedélyezésre jogosult kamara végrehajtható határozatával megállapítja, hogy a közúti közlekedési

1998/89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) végzésének feltételei nem állnak fenn (az engedély visszavonása, illet´óleg
bevonása), továbbá a szolgáltatás megsz´únése, szüneteltetése esetén a kamara tulajdonát képez´ó különleges rendszámtáblát a kamaránál le kell adni, egyéb esetben azt
letétbe kell helyezni.
(15) A kamara a különleges rendszámtáblák kiadásáról
nem selejtezhet´ó nyilvántartást vezet, és a kiadott, leadott,
illetve letétbe helyezett, különleges rendszámtáblákról a
szolgáltatás gyakorlásához használt gépjárm´ú forgalmi engedélyének kiadására illetékes rend´órhatóságot értesíti.
(16) A kamara értesítése alapján a rend´órhatóság a
járm´ú forgalmi engedélyébe bejegyzi a közúti közlekedési
szolgáltatásra jogosító engedély számát és azt, hogy a járm´úvet különleges rendszámtáblával látták el.
* A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járm´úvek üzemben tartásáról szóló — többször módosított — 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet.’’

10. §
(1) Az R. 31. §-a (3) bekezdésének c) pontja a következ´ó
szövegrésszel egészül ki:
,,továbbá, ha a járm´úvet a bírósági végrehajtás során a
bírósági végrehajtó, illet´óleg a közigazgatási végrehajtás
során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv vagy a
vámhatóság részér´ól eljáró személy lefoglalta,’’
(2) Az R. 31. §-ának (3) bekezdése az alábbi o) ponttal
egészül ki:
(A rend´órhatóság a járm´ú forgalomból történ´ó kivonását
hivatalból rendeli el, ha)
,,o) a járm´ú üzemeltetése m´úszaki állapota miatt véglegesen megsz´únik.’’
(3) Az R. 31. §-a (4) bekezdésének d) pontja a következ´ó
szövegrésszel egészül ki:
,,továbbá addig az id´ópontig, ameddig a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, illet´óleg a közigazgatási
végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási
szerv vagy a vámhatóság részér´ól eljáró személy a járm´úvet
nem értékesítette, vagy nem adta vissza az adósnak, illet´óleg ameddig a végrehajtást kér´ó a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII törvény (Vht.) 134. §-a alapján a
járm´úvet át nem vette,’’
(4) Az R. 31. §-ának (4) bekezdése a következ´ó f) ponttal egészül ki:
,,f) a (3) bekezdés o) pontja esetén véglegesen.’’
(5) Az R . 31. §-a a következ´ó (17) bekezdéssel egészül ki:
,,(17) Az érvényesít´ó címkével el nem látott rendszámtáblát a járm´ú forgalomból történ´ó kivonásakor a tulajdonos (üzembentartó) köteles a visszavonás id´ótartamára a
rend´órhatóságnál letétbe helyezni.’’
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11. §

Az R. 32. §-ának (1) bekezdése ,,A rend´ór a forgalmi
engedélyt a helyszínen elveheti’’ szövegrészt követ´óen a
következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,illetve a rendszámtáblát érvénytelenítheti’’

12. §
(1) Ez a rendelet 1998. október 1-jén lép hatályba, az
R . 17. § (4) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépést követ´óen elkövetett b´úncselekmények esetén kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R . 10. §
(10) bekezdésének második mondata, az R. 14. § (4) bekezdésének második mondata, valamint az (5) bekezdése,
az R. 16. § (1) bekezdés e) pontjából ,,a vezet´ói engedélybe
bejegyzettek szerint’’ szövegrész, az R. 17. §-ának (3) bekezdésében szerepl´ó ,,a bíróság, illet´óleg’’ szövegrész hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, a pénzügyminiszter,
valamint a gazdasági miniszter
29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM
együttes rendelete
a mez´ógazdasági és élelmiszeripari termékek
egyszer´úsített pályázati rendszer´ú exporttámogatásáról
Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a
(3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:
1. §
Az e rendelet alapján igénybe vehet´ó támogatások rendeltetése a rendelet mellékleteiben meghatározott agrártermékek piacrajutásának el´ósegítése.

2. §
(1) Az e rendelet szerinti támogatások forrása a Magyar
Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló 1997. évi
CXLVI. törvény XII. Földm´úvelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 11. cím, 1. alcímszám alatti el´óirányzat.
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(2) A támogatást az 10032000-01905245 számú APEH
Mez´ógazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás számláról kell teljesíteni.

3. §
E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a rendelet
szempontjából nem hagyományos exportpiacnak min´ósül´ó országokat, valamint az Európai Unió és a CEFTA
tagországait. E rendelet 2—10. számú mellékletei tartalmazzák az igényelhet´ó exporttámogatások mértékeit, valamint a támogatásban részesíthet´ó mez´ógazdasági és élelmiszeripari termékeket.

4. §
(1) Amennyiben a mellékletben az adott vámtarifaszám
el´ótt ,,ex’’ megjelölés szerepel, úgy az adott vámtarifaszám
alá sorolható termékek közül csak arra a termékre vagy
termékcsoportra jár exporttámogatás, amely megfelel az
,,ex’’-el jelölt árumegnevezésnek.
(2) Amennyiben a mellékletben az adott vámtarifaszám
el´ótt ,,reg’’ megjelölés szerepel, úgy az adott vámtarifaszám alá sorolható termékekre exporttámogatás csak a
meghatározott régió országaiba mint célországba kiszállított termékek esetén vehet´ó igénybe.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az Egységes Vámárunyilatkozaton a 31. rovat ,,Csomagok és áruk
megjelölés’’ második vízszintes mez´ójében az e rendelet
mellékleteiben az árumegnevezésnek megfelel´ó módon
kell feltüntetni a pontos megnevezést az ,,ex’’ megjelöléssel együtt.
(4) Az e rendelet mellékleteiben szerepl´ó termékek
exportjánál az Egységes Vámárunyilatkozat 33. rovat ötödik (legutolsó) mez´ójében kötelez´óen fel kell tüntetni a
mellékletben az adott termék vámtarifaszáma el´ótt szerepl´ó háromjegy´ú kódszámot (sorszámot). A kódszám feltüntetésének elmulasztása esetén az exporttámogatás abban
az esetben sem igényelhet´ó, ha az igénybevétel további
feltételei egyébként teljesültek.

5. §
(1) A támogatásra való jogosultság feltétele — a mez´ógazdasági és élelmiszeripari exporttámogatások igénybevételének eljárási rendjér´ól szóló 110/1997. (XII. 30.)
FM—PM—IKIM együttes rendelet (a továbbiakban: Er.)
4. §-ban meghatározottakon felül — az Agrárintervenciós
Központ (a továbbiakban: AIK) által kiadott igazolás csatolása a támogatás igényléséhez.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításának feltétele, hogy a kiléptetést igazoló vámárunyilatkozatot a termék kiszállítását követ´ó harminc napon belül az
AIK-nál bemutassák. A személyesen, illet´óleg a támogatásra jogosult (a továbbiakban: igényl´ó) megbízottja által
vagy postai úton (tértivevényesen) az AIK címére (1055
Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) eljuttatott vámárunyilatkozathoz mellékelni kell egy bélyeggel bérmentesített, az
igényl´ó nevére megcímzett válaszlevél borítékot és a kiállított tértivevényt. Az igazolást az AIK harminc napon
belül köteles kiadni, amennyiben a vámárunyilatkozaton
szerepl´ó adatok megfelelnek az e rendeletben, valamint az
egyéb jogszabályokban el´óírt feltételeknek.
(3) Az (1) bekezdésben el´óírt igazolásnak tartalmaznia
kell az igényl´ó nevét, adószámát, az Egységes Vámárunyilatkozat határozatszámát, az exportált termék vámtarifaszámát, megnevezését és mennyiségét, valamint a támogatás jogcímét (rendeletszám, termék sorszám).
(4) Az Er. 5. § (5)—(6) bekezdésében foglaltak kivételével a (2) bekezdésben meghatározott harminc napon túl
az igazolás nem kérelmezhet´ó az AIK-tól.

6. §
(1) E rendelet 1998. október 1-jén lép hatályba, és 1998.
decembert 31-én hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit
a hatálybalépés napján, illetve az azt követ´óen történt
kiléptetések esetén kell alkalmazni.
(2) Azoknál a jogszabályoknál, ahol a 11/1998. (III. 31.)
FM—PM—IKIM együttes rendeletre történik hivatkozás,
1998. október 1-jét követ´óen az e rendelet el´óírásait kell
figyelembe venni.
(3) Azok az igényl´ók, akik részére az AIK a 11/1998.
(III. 31.) FM—PM—IKIM együttes rendelet 5. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott határid´ó mulasztására
történt hivatkozással az igazolást nem adta ki, vagy akinek
az ügye folyamatban van, valamint azok az exportálók, akik
1998. április 1. és 1998. szeptember 10. között szállították
ki termékeiket és korábban nem nyújtottak be kérelmet
igazolás kiadására az AIK részére, 1998. október 15-ig
igazolási kérelmet nyújthatnak be.
(4) 1998. október 15-e után a (3) bekezdés alapján az
igazolás nem kérelmezhet´ó az AIK-tól.
(5) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
mez´ógazdasági és élelmiszeripari exporttámogatások igénybevételének eljárási rendjér´ól szóló 110/1997. (XII. 30.)
FM—PM—IKIM együttes rendeletet kell alkalmazni.
Dr. Torgyán József s. k.,

Járai Zsigmond s. k.,

földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter

pénzügyminiszter

Dr. Czikán Attila s. k.,
gazdasági miniszter
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1. számú melléklet
a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
1. A rendelet szempontjából nem hagyományos export
piacoknak min´ósül´ó országok:
A) Amerikai kontinens
Amerikai Egyesült Államok
Antigua és Barbuda
Argentína
Bahama
Barbados
Belize
Bolívia
Brazília
Chile
Costa Rica
Dominika
Dominikai Köztársaság
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Holland Antillák
Honduras
Jamaica
Kanada
Kolumbia
Kuba
Mexikó
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent és Grenada
Suriname
Trinidad és Tobago
Uruguay
Venezuela

Kína
Koreai Köztársaság
Koreai NDK
Laosz
Macao
Malaysia
Szingapúr
Taivan
Thaiföld
Vietnam

C) Csendes-óceániai térség
Ausztrália
Fidzsi-szigetek
Marshall-szigetek
Micronésia
Nauru
Palau
Pápua Új-Guinea
Salamon-szigetek
Szamoa
Új-Zéland
Vanautu

2. Az Európai Unió tagországai
Ausztria
Belgium
Dánia
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Luxemburg
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország

B) Kelet- és Délkelet-Ázsia

3. A CEFTA tagországok

Fülöp-szigetek
Hong Kong
Indonézia
Japán
Kambodzsa

Cseh Köztársaság
Lengyelország
Románia
Szlovák Köztársaság
Szlovénia
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2. számú melléklet a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
Sorszám

Vámtarifaszám

0201
0201 20
0201 20 30 00
0201 20 50 00
0201 30 00 00

001
002
003
0202
004

reg

0202 20
0202 20 30 00

005

reg

0202 20 50 00

reg

0202 30
0202 30 10 00

006

007

reg

0202 30 90 00

1602
1602 50

008

009

ex reg 1602 50 39 00

ex

1602 90 69 00

Árumegnevezés

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy h´útve:
— Másképpen darabolt, csonttal:
— — Bontatlan vagy bontott elüls´ó testnegyed
— — Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed
— Csont nélkül
Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
— Másképpen darabolt, csonttal:
— — Elüls´ó negyedek egyben vagy darabolva (célország: valamennyi
ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)
— — Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva (célország: valamennyi
ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)
— Csont nélkül:
— — Elüls´ó negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden
negyed külön csomagolva:
,,kompenzált’’ negyedek két részben, amelyb´ól az egyik az elüls´ó negyedet
tartalmazza egyben, vagy legfeljebb öt darabra vágva, a másik pedig a
hátulsó negyedet a bélszín nélkül, egy darabban (célország: valamennyi
ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)
— — Más (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos export
piacok kivételével)
Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, bels´óség vagy vér:
— Szarvasmarhafélékb´ól:
— — Más:
— — — Légmentes csomagolásban:
— — — — Marhahúskonzerv, legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben
(célország: valamennyi ország, az Európai Unió tagországai kivételével)
— — — Más:
— — — — Más:
— — — — — Szarvasmarha hús vagy bels´óség tartalommal:
— — — — — — Másféle, a mélyh´útött készétel kivételével

Ft/kg

20
20
55

20
20

55

55

45

45

3. számú melléklet a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
Sorszám

Vámtarifaszám

0203

010

0203 11
0203 11 10 00
0203 12

011
012

0203 12 11 00
0203 12 19 00
0203 19

013
014
015

0203 19 11 00
0203 19 13 00
0203 19 15 00

Árumegnevezés

Sertéshús frissen, h´útve vagy fagyasztva:
— Friss vagy h´útött:
— — Egész vagy fél:
— — — Házi sertésb´ól
— — Comb, lapocka és részei csonttal:
— — — Házi sertésb´ól:
— — — — Comb és részei
— — — — Lapocka és részei
— — Másféle:
— — — Házi sertésb´ól:
— — — — Elüls´ó részek
— — — — Tarja, karaj és részei, csonttal
— — — — Oldalas és dagadó és részei

Ft/kg

12

40
40

15
40
30
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016
017
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Vámtarifaszám

reg
reg

0203 19 55 00
0203 19 55 00

018

0203 19 59 00

019

0203 21
0203 21 10 00
0203 22

020
021

0203 22 11 00
0203 22 19 00
0203 29

022
023
024

0203 29 11 00
0203 29 13 00
0203 29 15 00

025
026

reg
reg

027

0203 29 55 00
0203 29 55 00
0203 29 59 00

0210

0210 19

028

ex
1601

0210 19 81 00
1601 00

029

ex

1601 00 91 00

030

ex

1601 00 91 00

031

ex reg 1601 00 99 00

1602
032

033
034

1602 20
ex reg 1602 20 90 00

1602 41
1602 41 10 00
1602 42
1602 42 10 00

Árumegnevezés

— — — — Más részek:
— — — — — Csont nélkül (célország: az Európai Unió tagországai)
— — — — — Csont nélkül (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió tagországai kivételével)
— — — — — Másféle
— Fagyasztva:
— — Egész vagy fél:
— — — Házi sertésb´ól
— — Comb, lapocka és részei csonttal:
— — — Házi sertésb´ól:
— — — — Comb és részei
— — — — Lapocka és részei
— — Másféle:
— — — Házi sertésb´ól:
— — — — Elüls´ó részek
— — — — Tarja, karaj és részei, csonttal
— — — — Oldalas és dagadó és részei
— — — — Más:
— — — — — Csont nélkül (célország: az Európai Unió tagországai)
— — — — — Csont nélkül (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió tagországai kivételével)
— — — — — Másféle
Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és bels´óség, sózva, sós
lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és
´órlemény húsból, vágási melléktermékb´ól vagy bels´óségb´ól:
— Sertéshús:
— — Másféle:
— — — Házi sertésb´ól:
— — — — Szárítva vagy füstölve:
— — — — — Más:
— — — — — — Csont nélküli, sós lében tartósított, füstölt húsáru
Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékb´ól, bels´óségb´ól
vagy vérb´ól; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek:
— Más:
— — Nyers, szárításos eljárással el´óállított kolbász, a szalámifélék kivételével (pl. gyulai, stifolder)
— — Nyers, érleléses gyorsítók alkalmazásával el´óállított kolbász, a szalámifélék kivételével (pl. konzum kolbász)
— — Másféle, a hazai állatfajok húsából, bels´óségéb´ól készült töltelékáru (pl. vörösáruk, farmer kolbász, turista kolbász, turista felvágott stb.),
a hurkafélék kivételével (célország: valamennyi ország, az Európai Unió
tagországai kivételével)
Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, bels´óség vagy vér:
— Májból készült termékek:
— — Májból készült termékek, a liba- és kacsamáj kivételével (célország:
valamennyi ország, az Európai Unió tagországai kivételével)
— Sertésb´ól:
— — Sonka és részei:
— — — Házi sertésb´ól
— — Lapocka és részei:
— — — Házi sertésb´ól
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50
65
12

12

40
40

15
40
30
50
65
12

20

50
30

40

20

90
80

5724

MAGYAR KÖZLÖNY

1998/89. szám

4. számú melléklet a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
Sorszám

Vámtarifaszám

0207

035

reg

0207 11
0207 11 30 00

036

reg

0207 11 30 00

037

reg

0207 11 90 00

038

reg

0207 11 90 00

039

reg

0207 12
0207 12 10 00

040

reg

0207 12 10 00

041

reg

0207 12 90 00

042

reg

0207 12 90 00

0207 13
043

0207 13 10 00

044
045
046

0207 13 50 00
0207 13 60 00
0207 13 60 00

reg
reg

0207 14
047
048
049
050

0207 14 10 00

reg
reg

0207 14 50 00
0207 14 60 00
0207 14 60 00

0207 26
051

0207 26 10 00

Árumegnevezés

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási
mellékterméke és bels´ósége frissen, h´útve vagy fagyasztva:
— Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasokból:
— — Nem darabolt, frissen vagy h´útve:
— — — Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal,
zúzával, az ún. ,,70%-os csirke’’ (célország: az Európai Unió tagországai)
— — — Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal,
zúzával, az ún. ,,70%-os csirke’’ (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió tagországai kivételével)
— — — Tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, az ún.
,,65%-os csirke’’, vagy más módon bemutatva (célország: az Európai Unió
tagországai)
— — — Tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, az ún.
,,65%-os csirke’’, vagy más módon bemutatva (célország: valamennyi ország, az Európai Unió tagországai kivételével)
— — Nem darabolt, fagyasztva:
— — — Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal,
zúzával, az ún. ,,70%-os csirke’’ (célország: az Európai Unió tagországai)
— — — Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal,
zúzával, az ún. ,,70%-os csirke’’ (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió tagországai kivételével)
— — — Tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, az ún.
,,65%-os csirke’’, vagy más módon bemutatva (célország: az Európai Unió
tagországai)
— — — Tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, az ún.
,,65%-os csirke’’, vagy más módon bemutatva (célország: valamennyi ország, az Európai Unió tagországai kivételével)
— — Darabok és vágási melléktermékek, bels´óségek frissen vagy h´útve:
— — — Darabok:
— — — — Csont nélkül
— — — — Csonttal:
— — — — — Mell és részei
— — — — — Láb és részei (célország: az Európai Unió tagországai)
— — — — — Láb és részei (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió tagországai kivételével)
— — Darabok és vágási melléktermékek, bels´óségek fagyasztva:
— — — Darabok:
— — — — Csont nélkül
— — — — Csonttal:
— — — — — Mell és részei
— — — — — Láb és részei (célország: az Európai Unió tagországai)
— — — — — Láb és részei (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió tagországai kivételével)
— Pulykából:
— — Darabok és vágási melléktermékek, bels´óségek frissen vagy h´útve:
— — — Darabok:
— — — — Csont nélkül

Ft/kg

20

55

20

55

20

55

20

55

60
39
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39
30
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Vámtarifaszám

052

0207 26 50 00
0207 27

053

0207 27 10 00

054

0207 27 50 00
0207 32

055

0207 32 15 00

056

0207 32 19 00
0207 33

057

0207 33 11 00

058

0207 33 19 00

059

0207 35 15 00

060

0207 35 53 00

061

0207 35 63 00

062

0207 36 15 00

063

0207 36 53 00

064

0207 36 63 00
1602
1602 32

065

ex

1602 32 19 00

Árumegnevezés

— — — — Csonttal:
— — — — — Mell és részei
— — Darabok és vágási melléktermékek, bels´óségek fagyasztva:
— — — Darabok:
— — — — Csont nélkül
— — — — Csonttal:
— — — — — Mell és részei
— Kacsából, libából és gyöngytyúkból:
— — Nem darabolva, frissen vagy h´útve:
— — — Kacsából:
— — — — Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel,
májjal és zúzával, az ún. ,,70%-os kacsa’’

5725
Ft/kg

28

45
28

28

— — — — Tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, az
ún. ,,63%-os kacsa’’, vagy más módon bemutatva

28

— — Nem darabolva, fagyasztva:
— — — Kacsából:
— — — — Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel,
májjal és zúzával, az ún. ,,70%-os kacsa’’

28

— — — — Tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, az
ún. ,,63%-os kacsa’’, vagy más módon bemutatva

28

— — Más frissen vagy h´útve:
— — — Darabok:
— — — — Csont nélkül:
— — — — — Kacsából és gyöngytyúkból
— — — — Csonttal:
— — — — — Mell és részei:
— — — — — — Kacsából és gyöngytyúkból
— — — — — Láb és részei:
— — — — — — Kacsából és gyöngytyúkból
— — Más fagyasztva:
— — — Darabok:
— — — — Csont nélkül:
— — — — — Kacsából és gyöngytyúkból
— — — — Csonttal:
— — — — — Mell és részei:
— — — — — — Kacsából és gyöngytyúkból
— — — — — Láb és részei:
— — — — — — Kacsából és gyöngytyúkból
Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, bels´óség vagy vér:
— A 0105 vtsz. alá tartozó baromfiból készült termékek:
— — A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból:
— — — Legalább 57 tömegszázalék baromfihús vagy bels´óség tartalommal:
— — — — Másféle, legalább 57 tömegszázalék Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfihús tartalommal

60

35
35

60

35
35

25

5726

MAGYAR KÖZLÖNY

1998/89. szám

5. számú melléklet a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
Sorszám

Vámtarifaszám

0710
066
067

reg
reg

0710 21 00 00
0710 21 00 00

068

reg

0710 22 00 00

069

reg

0710 22 00 00

070

071
072
073
074
075
076
077

0710 40 00 00
0710 80
reg
reg

reg
reg
reg
reg

0710 80 51 00
0710 80 51 00
0710 80 70 00
0710 80 95 00
0710 80 95 00
0710 90 00 00
0710 90 00 00

0712
078
079
080

ex

081

0712 20 00 00
0712 90
0712 90 50 00
0712 90 90 00
0904 20
0904 20 90 00

2001
082
083

reg
reg

2001 10 00 00
2001 10 00 00

084

reg

2001 90
2001 90 20 00

085

reg

2001 90 20 00

086
087

2001 90 70 00
2001 90 96 00
2002

088

2002 10
2002 10 90 00

Árumegnevezés

Zöldség (nyersen, g´ózöléssel vagy vízben forrázással f´ózve is) fagyasztva:
— Hüvelyes zöldség kifejtve is:
— — Borsó (Pisum sativum) (célország: az Európai Unió tagországai)
— — Borsó (Pisum sativum) (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió tagországai kivételével)
— — Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.) (célország: az Európai Unió
tagországai)
— — Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.) (célország: valamennyi ország, az
Európai Unió tagországai kivételével)
— Csemegekukorica
— Más zöldség:
— — A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse:
— — — Édes paprika (célország: az Európai Unió tagországai)
— — — Édes paprika (célország: valamennyi ország, az Európai Unió
tagországai kivételével)
— — Paradicsom
— — Másféle (célország: az Európai Unió tagországai)
— — Másféle (célország: valamennyi ország, az Európai Unió tagországai kivételével)
— Z öldségkeverék (célország: az Európai Unió tagországai)
— Z öldségkeverék (célország: valamennyi ország, az Európai Unió tagországai kivételével)
Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve:
— Vöröshagyma
— Más zöldség; zöldségkeverék:
— — Sárgarépa
— — Petrezselyem
— A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse
szárítva, zúzva vagy ´órölve is:
— — Z úzott vagy ´órölt
Zöldség, gyümölcs, dió és más ehet´ó növényrész ecettel vagy ecetsavval
elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):
— Uborka és apró uborka (célország: az Európai Unió tagországai)
— Uborka és apró uborka (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió tagországai kivételével)
— Más:
— — A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édespaprika
és a spanyol paprika kivételével (célország: az Európai Unió tagországai)
— — A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika
és a spanyol paprika kivételével (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió tagországai kivételével)
— — Édespaprika
— — Másféle
Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva:
— Paradicsom egészben vagy darabolva:
— — Más

Ft/kg
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10
15
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10
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Árumegnevezés

2002 90

— Más:
— — Legalább 12, de legfeljebb 30 tömegszázalék szárazanyag-tartalommal:
— — — 1 kg-ot meghaladó nettó tömeg´ú kiszerelésben (célország: az
Európai Unió tagországai)
— — — 1 kg-ot meghaladó nettó tömeg´ú kiszerelésben (célország: valamennyi ország, az Európai Unió tagországai, valamint a nem hagyományos export piacok kivételével)
— — — Legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben (célország: az
Európai Unió tagországai)
— — — Legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben (célország: valamennyi ország, az Európai Unió tagországai, valamint a nem hagyományos
export piacok kivételével)
— — 30 tömegszázalékot meghaladó szárazanyag-tartalommal:
— — — 1 kg-ot meghaladó nettó tömeg´ú kiszerelésben (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)
— — — Legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)
Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Borsó (Pisum sativum)
— Csemegekukorica (Z ea mays var. Saccharata)
— Más zöldség és zöldségkeverék:
— — Z öldségkeverék
— — Más

089

reg

2002 90 31 00

090

reg

2002 90 31 00

091

reg

2002 90 39 00

092

reg

2002 90 39 00

093

reg

2002 90 91 00

094

reg

2002 90 99 00

2005
095
096

2005 40 00 00
2005 80 00 00
2005 90
2005 90 70 00
2005 90 80 00

097
098

5727
Ft/kg

5

17
5

17

17
17

14
17
14
14

6. számú melléklet a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
Sorszám

Vámtarifaszám

0811

105
106
107

ex
ex

ex

ex
ex

Ft/kg

Gyümölcs és dió (nyersen g´ózöléssel vagy vízben forrázással f´ózve is)
fagyasztva, cukor vagy más édesít´óanyag hozzáadásával is:
0811 20

100
101
102
103
104

Árumegnevezés

0811 20 31 00
0811 20 31 00
0811 20 39 00
0811 20 51 00
0811 20 59 00
0811 90

0811 90 75 00
0811 90 80 00
0811 90 95 00

— Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros
ribiszke és egres:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

— Más:
— — ,,Gurulós’’ málna, legfeljebb 2,5 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben
— — Más fagyasztott málna
— — Fekete ribiszke
— — Piros ribiszke
— — Földi szeder
Más:
— Másféle:
— — Cseresznye és meggy:
— — — Meggy (Prunus cerasus)
— — — Cseresznye
— — Másféle hazai köztermesztés´ú fagyasztott gyümölcs

40
10
10
10
15

15
15
15
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Sorszám

Vámtarifaszám

2007

108

109

ex

ex

2007 10
2007 10 10 00

2007 10 99 00

2007 99

110

ex

2007 99 31 00

111
112

ex
ex

2007 99 33 00
2007 99 35 00

113

ex

2007 99 39 00

114

115

116

ex

2007 99 55 00

ex

2007 99 91
2007 99 91 99

ex

2007 99 98
2007 99 98 99

2008

2008 60

117
118

ex

2008 60 61 00
2008 60 69 00

2008 99

119

2008 99 55 00

1998/89. szám

Árumegnevezés

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy dió-(mogyoró)püré, gyümölcs- vagy dió-(mogyoró-)krém, mindezek f´ózve, cukorral vagy más édesít´óanyag hozzáadásával is:
— Homogenizált készítmények:
— — Homogenizált készítmény kizárólag hazai köztermesztés´ú gyümölcsb´ól, 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal, legfeljebb
1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben
— — Más:
— — — Más homogenizált készítmény kizárólag hazai köztermesztés´ú
gyümölcsb´ól, legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben
— Más:
— — Másféle:
— — — 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:
— — — — Más:
— — — — — Cseresznye- és meggydzsem, legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben
— — — — — Eperdzsem, legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben
— — — — — Málnadzsem, legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben
— — — — — Egyéb dzsem, kizárólag hazai köztermesztés´ú gyümölcsb´ól, legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben
— — — 13 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 30 tömegszázalék
cukortartalommal:
— — — — Almapüré, beleértve az almakompótot is, legfeljebb 1 kg
nettó tömeg´ú kiszerelésben
— — — Más:
— — — — Almapüré, beleértve a kompótot is:
— — — — — Almapüré, beleértve a kompótot is, legfeljebb 1 kg nettó
tömeg´ú kiszerelésben
— — — — Másféle:
— — — — — Egyéb dzsem, kizárólag hazai köztermesztés´ú gyümölcsb´ól, legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben
Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió
(mogyoró) és más ehet´ó növényrész, cukor vagy más édesít´óanyag vagy
alkohol hozzáadásával is:
— Cseresznye és meggy:
— — Alkohol hozzáadása nélkül:
— — — Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben:
— — — — Meggy (Prunus cerasus)
— — — — Cseresznye
— Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 alszám alá tartozó keverékek
kivételével:
— — Másféle:
— — — Alkohol hozzáadása nélkül:
— — — — Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömeg´ú kiszerelésben:
— — — — — Szilva és szilvafélék

Ft/kg

15

15

15
15
15
15

15

15

15

15
15

15

1998/89. szám
Sorszám
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Vámtarifaszám

2009
2009 50
2009 50 10 00
2009 50 90 00
2009 70

120
121

122

ex

2009 70 19 00

123

ex

2009 70 99 00

124

ex

2009 70 99 00
2009 80

134

ex

2009 80 79 00
2009 90

135

ex

2009 90 51 00

Árumegnevezés

Gyümölcslé (beleértve a sz´ól´ómustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesít´óanyag hozzáadásával is:
— Paradicsomlé:
— — Cukor hozzáadásával
— — Más
— Almalé:
— — S´úr´úsége 20 ˚C h´ómérsékleten mérve meghaladja az 1,33 g/cm 3-t:
— — — Almalé s´úrítmény (legalább 67 BR IX), cukor hozzáadása
nélkül
— — S´úr´úsége 20 ˚C h´ómérsékleten mérve legfeljebb 1,33 g/cm 3:
— — — Más:
— — — — Almalé s´úrítmény (legalább 65 BR IX), cukor hozzáadása
nélkül
— — — — 100% -os almalé, cukor hozzáadása nélkül, legfeljebb 2 literes kiszerelésben
— Bármilyen más egynem´ú gyümölcs- vagy zöldséglé:
— — S´úr´úsége 20 ˚C h´ómérsékleten mérve legfeljebb 1,33 g/cm 3:
— — — Más:
— — — — 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 ECU-t,
cukor hozzáadásával:
— — — — — Süt´ótök ital, legfeljebb 2 literes kiszerelésben
— Gyümölcs- vagy zöldséglékeverék:
— — S´úr´úsége 20 ˚C h´ómérsékleten mérve legfeljebb 1,33 g/cm 3:
— — — Más:
— — — — 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 ECU-t:
— — — — — Más:
— — — — — — Sárgarépalé és kizárólag hazai köztermesztésben
termelt zöldség- vagy gyümölcslé keveréke, cukor hozzáadásával, legfeljebb 2 literes kiszerelésben

5729
Ft/kg

10
10

20

20
12

10

10

7. számú melléklet a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
Sorszám

Vámtarifaszám

1005

Árumegnevezés

Ft/kg

Kukorica:
1005 10

— Vet´ómag:
— — Hibrid:

125

reg

1005 10 11 00

— — — Négyvonalas hibrid (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió és a CEFTA tagországai kivételével)

5

126

reg

1005 10 13 00

— — — Háromvonalas hibrid (célország: valamennyi ország, az Európai Unió és a CEFTA tagországai kivételével)

5

— — — Kétvonalas hibrid (célország: valamennyi ország, az Európai
Unió és a CEFTA tagországai kivételével)

5

— — — Másféle (célország: valamennyi ország, az Európai Unió és a
CEFTA tagországai kivételével)

5

127
128

reg
reg

1005 10 15 00
1005 10 19 00
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8. számú melléklet a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
Sorszám

Vámtarifaszám

1902

129

1902 19
ex reg 1902 19 90 00

Árumegnevezés

Ft/kg

Tészta f´ózve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve
is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni
(hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadarakása)
elkészítve is:
— Nem f´ótt tészta nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
— — Másféle:
— — — Hagyományos száraztészta, tojástartalom nélkül (célország: valamennyi ország, az Európai Unió és a CEFTA tagországai, valamint a
nem hagyományos export piacok kivételével)

10

9. számú melléklet a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
Sorszám

Vámtarifaszám

2202

130

2202 90
ex reg 2202 90 10 00

2204
2204 10
131

2204 10 19 00

2204 21

132
133

2204 21 79 00
2204 21 80 00

Árumegnevezés

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas
vizet is, cukor vagy más édesít´óanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más
alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek
kivételével
— Más
— — Kizárólag hazai köztermészet´ú gyümölcsb´ól készült gyümölcsital
és nektár (sz´úrt és rostos), legalább 12 tömegszázalék gyümölcstartalommal, legfeljebb 2 literes kiszerelésben (célország: valamennyi ország, a nem
hagyományos export piacok kivételével)
Bor friss sz´ól´ób´ól, beleértve a szeszezett bort is; sz´ól´ómust, a 2009. vtsz.
alá tartozó kivételével:
— Pezsg´óbor
— — Tényleges alkoholtartalma legalább 8,5 térfogatszázalék:
— — — Másféle
— Más bor; sz´ól´ómust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával
lefojtva:
— — Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban):
— — Más:
— — — — Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 13 térfogatszázalék:
— — — — — Más:
— — — — — — Fehér
— — — — — — Más

Ft/l

7

20

25
25

10. számú melléklet a 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelethez
Sorszám

Vámtarifaszám

136

ex

137

ex reg 1101 00 15 00

1005 90 00 00

Árumegnevezés

— Takarmánykukorica
— — Búzaliszt, közönséges búzából (célország: valamennyi ország, a
nem hagyományos export piacok kivételével)

Ft/kg

1,5
2
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A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
30/1998. (X. 1.) FVM
rendelete

Ha vet´ómagot csávázottan cserélik, akkor az irányáron
felül a csávázási költség is cserealap részét képezi, legfeljebb négyezer Ft/tonna értékben.

a búza csereakció lebonyolításáról

4. §

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló
273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra — a
gazdasági miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

(1) Azok a termel´ók, akik ötven hektár alatti vetésterületet jelentettek be az illetékes hivatalnak, ötven hektár vetésterületig hektáronként nyolcezer forint nettó
érték´ú vet ´ómagot cserélhetnek, az 1998-ban általuk
megtermelt — az FVM r.-ben meghatározott min ´óség´ú
— malmi I—II., euro- vagy takarmány min ´óségi búzájuk
ellenében.

1. §
A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a búza
vet´ómag felújítása és az 1999. évi búzatermés min´óségének
biztonsága érdekében árubúza—fémzárolt vet´óbúza csereakció lebonyolításáról e rendeletben foglaltak szerint
gondoskodik.

(2) Azok a termel´ók, akik ötven hektár nagyságot meghaladó búza vetésterületet jelentettek be az illetékes hivatalnak, a bejelentett teljes vetésterület alapján, hektáronként háromezer-kett´ószáz forint érték´ú vet´ómagot cserélhetnek — az FM r.-ben meghatározott garantált áras min´óség´ú búzájuk ellenében.

5. §
2. §
(1) Az akcióban azok a búzatermel´ók (a továbbiakban:
termel´ók) vehetnek részt, akik
a) az 1998. évi termés´ú élelmezési célú búza állami
felvásárlásáról szóló 58/1997. (VIII. 29.) FM rendelet
(a továbbiakban: FM r.) alapján vetésterületüket a megyei
(f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatalnál (a továbbiakban: hivatal) bejelentették,
b) rendelkeznek a hivatal által — legkés´óbb 1998. október 22-ig — kiállított, az akcióban való részvételre jogosító, a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazolással.

(1) Azok a termel´ók, akik a csereakcióban részt kívánnak venni, felajánlott búzájukat
a) az ötven hektár felett az 1998. évi termés´ú élelmezési
búza garantált áron történ´ó állami felvásárlásának lebonyolítási rendjér´ól szóló 1/1998. (VII. 16.) FVM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott módon, a garantált áras felvásárlást végz´ó telepekre,
b) az ötven hektár alatt, az FVM r.-ben meghatározott
módon, az intervenciós felvásárlást végz´ó telepekre
szállíthatják be. A felvásárlók listáját a 2. számú melléklet
tartalmazza.

(3) Az akcióban azok a vet´ómag-forgalmazással foglalkozó vállalkozások (a továbbiakban: forgalmazók) vehetnek részt, amelyek tagjai a Vet´ómag Terméktanácsnak.

(2) A csereárualapként felajánlott búza átvev´ó telepekre történ´ó beszállításának végs´ó határideje 1998. november 10. Az árut átvev´ó telep az átvételt követ´óen igazolást
állít ki két példányban a termel´ó részére, mely igazolás
tartalmazza az átvett búza min´óségét, mennyiségét és az
5. § (7) bekezdése szerinti értékét. A min´óségtanúsítás és
a beszállítás költsége teljes egészében a termel´ót terheli.
A termel´ó ezen igazolással jogosult a 2. § (3) bekezdése
szerinti forgalmazók valamelyikével vet´ómag-árubúza csereügyletet megkötni. A termel´ónek ezen igazolás egy példányát át kell adnia a forgalmazónak.

3. §

(3) A csereügylet keretében a forgalmazó az eladott
vet´ómagot leszámlázza a termel´ónek, termel´ó pedig az
eladott búzát leszámlázza a forgalmazónak.

Az akció keretében a forgalmazók kizárólag II. szaporítási fokozatú fémzárolt búza vet´ómagot cserélhetnek. A
fémzárolt vet´ómag nettó irányára harminckett´óezer
Ft/tonna, mely irányár nem tartalmazza a csávázási díjat.

(4) A vet´ómag-forgalmazónak a vet´ómag átvétel megtörténtét írásban igazoltatnia kell a termel´óvel. Az átvételi
elismervénynek tartalmaznia kell az átvett vet´ómag
mennyiségét, min´óségét és csereértékét. A vet´ómagot legkés´óbb 1998. november 15-ig kell átadni.

(2) A termel´ók az FM r., illetve egyes búzatermel´ók
1998. évi termés´ú búzatermésének intervenciós felvásárlás
keretében történ´ó jövedelemkiegészít´ó támogatásáról
szóló 3/1998. (VII. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban:
FVM r.) alapján már beszállított búzájukat nem ajánlhatják fel ezen akcióban csereárualapként.
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(5) A búzabeszállítások fenti határid´ók szerinti befejezése után a búzát átvev´ó felvásárló szervezetek a hozzájuk
betárolt búzát a forgalmazóktól megvásárolják a (7) bekezdés szerinti vételáron. A felvásárlás alapbizonylatai a
forgalmazó és a termel´ó közötti a felvásárló által betárolt
áruról kiadott 5. § (2) bekezdés szerinti igazolás és a termel´ó nyilatkozata a vet´ómag átvételér´ól.
(6) A felvásárló a forgalmazónak az ÁFA-val növelt
vételár hatvan százalékát a forgalmazó által a felvásárlónak az eladott búzáról kiállított számla kézhezvételét´ól
számított tizenöt napon belül, de legkorábban november
15-én, a negyven százalékát pedig a számla kézhezvételét´ól
számított kilencven napon belül fizetik ki.
(7) Az árubúza min´óségi csoportjai, illetve a beszámításnál elismert nettó egységárak
a) az FM r.-ben meghatározott min´óség, melynek egységára tizennyolcezer Ft/tonna,
b) az FVM r.-ben meghatározott malmi I—II. búza
min´óség, melynek egységára tizennyolcezer Ft/tonna,
c) az FVM r.-ben meghatározott euro-búza min´óség,
melynek egységára tizenhatezer Ft/tonna,
d) az FVM r.-ben meghatározott takarmánybúza min´óség, melynek egységára tizenháromezer Ft/tonna.

6. §
(1) A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szerz´ódéskiegészítést köt a felvásárló szervezetekkel, akik az FVM r. és az
R . szerint az állam megbízásából búzát vásárolnak fel
(a továbbiakban együttesen: felvásárlók), a vet´ómag-csereakcióban történ´ó közrem´úködésük részletes feltételeire
vonatkozóan. Az FVM r. és az R . alapján, legfeljebb a
2. számú mellékletben feltüntetett kapacitások mértékéig
kötelesek a felajánlott búzát felvásárolni.
(2) A felvásárló az általa felvásárolt búzát közraktárba
helyezi. A minisztérium lehet´óséget biztosít arra, hogy az
áru közraktározása az FVM r. és az R. alapján felvásárolt
azonos min´óségi kategóriájú búzával együttesen történjen.
A közraktári árujegyet üres forgatmánnyal óvadékként a
hitelt folyósító hitelintézetnél a minisztérium javára letétbe helyezi, és elfogadja azt, hogy az áru értékesítésére a
minisztérium hozzájárulásával kerüljön sor.
(3) A felvásárló a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott hitelintézetek egyikével a felvásárlás lebonyolításával összefügg´ó pénzügyi feltételek biztosításáról kiegészít´ó hitelszerz´ódést köt.
(4) A 6—7. §-ban foglaltakon túl további támogatást az
e rendeletben, valamint a szerz´ódésben foglaltak teljesítéséért nem igényel.
(5) A beszállító termel´ónek a beszállítás id´ópontját és
ütemezését a felvásárlóval egyeztetnie kell.

1998/89. szám
7. §

(1) Az ötven hektár alatti vetésterülettel rendelkez´ó
termel´ókt´ól a felvásárlást kizárólag a GMS ’96 Kft. végzi.
A GMS ’96 Kft. jelen rendelet szerinti felvásárlási kötelezettségeinek teljesítése esetén e rendeletben foglaltak szerint egészben vagy részben visszafizetési kötelezettség mellett legfeljebb a részére, a 2. számú mellékletben megállapított mértékig tonnánként:
a) malmi I—II., valamint az R . szerinti min´óségi búza
után négyezerötszáz forint intervenciós támogatást,
b) euro-búza után négyezer forint intervenciós támogatást,
c) takarmány min´óségi búza után háromezer-kett´ószázötven forint intervenciós támogatást, továbbá
d) kett´ószázhuszonnégy forint a Tv. 9. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti bonyolítási támogatást vehet igénybe.
(2) Az ötven hektár feletti vetésterülettel rendelkez´ó
termel´ók áruját befogadó felvásárló szervezetek jelen rendelet szerinti felvásárlási kötelezettségeinek teljesítése
esetén — e rendeletben foglaltak szerint, részbeni vagy
egészbeni visszafizetési kötelezettség mellett — legfeljebb
a részére a 2. számú mellékletben megállapított mértékig
tonnánként
a) az R . szerinti min´óségi búza után négyezerötszáz
forint intervenciós támogatást,
b) kett´ószáz forint a Tv. 9. § (1) bekezdésének e) pontja
szerinti bonyolítási támogatást vehet igénybe.
(3) A felvásárló az (1)—(2) bekezdés szerinti támogatást folyamatosan igényelheti a hitelt nyújtó hitelintézetnél a minisztérium javára óvadékként letétbe helyezett
közraktári árujegynek megfelel´ó termékmennyiség után.

8. §
(1) A GMS ’96 Kft. az el´óz´óekben foglaltak szerinti
támogatásokon túl:
a) a részére a rendelet 5. § (7) bekezdésben meghatározott mérték alapján tonnánként
aa) malmi, valamint garantált áras min´óségi búza után
tizenháromezer-ötszáz forint,
ab) euro-búza után tizenkett´óezer forint,
ac) takarmánybúza után kilencezer-hétszázötven forint
figyelembevételével, a rendelet 3. számú melléklete szerinti hitelintézett´ól legfeljebb egyéves lejáratra felvett felvásárlási hitel után kamattámogatást; valamint
b) tonnánként
ba) malmi, valamint garantált áras min´óségi búza után
kett´óezer-egyszázhatvan forint,
bb) euro-búza után egyezerkilencszázhúsz forint,
bc) takarmánybúza után egyezerötszázhatvan forint
figyelembevételével a Tv. 9. § (1) bekezdés e) pontja szerinti egyéb kamattámogatást vehet igénybe.
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(2) Azok a felvásárlók, akik az ötven hektár feletti kvótajogosultaktól veszik át az árut, az el´óz´óekben foglaltak
szerinti támogatáson túl:
a) a részére a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott mérték alapján tonnánként a tizenháromezer-ötszáz forint figyelembevételével a rendelet 3. számú melléklete szerinti hitelintézett´ól legfeljebb egyéves lejáratra felvett, a lebonyolítás tényleges id´ótartamára szóló felvásárlási hitel utáni kamattámogatást, valamint
b) tonnánként kett´óezer-egyszázhatvan forint figyelembevételével a Tv. 12. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
egyéb kamattámogatást
vehet igénybe.
(3) A kamattámogatás mértéke a ténylegesen kifizetett
kamat százszázaléka.
(4) A kamattámogatás els´ó negyedévre el´ólegként a
rendelet hatálybalépését követ´óen, ezt követ´óen a hitelszerz´ódés érvényességi id´ótartamáig a hitelintézet által
kiállított igazolás alapján negyedévente igényelhet´ó.
(5) A rendelet 3. számú melléklete szerinti hitelintézet
az e rendelet alapján megkötend´ó hitelszerz´ódésekkel
kapcsolatos részletes feltételekr´ól — ideértve az alkalmazható hiteldíj mértékét, a közraktári jegy kiállításáig a 7. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti áthidaló hitelre vonatkozó
állami kezességvállalást, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerint igénybe vehet´ó támogatást is — a minisztériummal kiegészít´ó megállapodást köt.

9. §
(1) Az FVM r. és az R. szerinti felvásárlásban közrem´úköd´ó közraktárak az R. 5. §-a szerinti támogatást, valamint
az FVM r. 7. §-a szerinti támogatást ezen rendelet alapján
felvásárlásra kerül´ó búza után is igénybe vehetik.
(2) A közraktárak az e rendelet alapján közraktárba
helyezett búza közraktározásával kapcsolatos részletes feltételekr´ól a minisztériummal szerz´ódést kötnek.
(3) Amennyiben a közraktár a támogatás igénybevételekor figyelembe vett raktárhelyiséget más célra térítés
ellenében hasznosítja, köteles a 8. § (2) bekezdés a)—b)
pontja szerint igénybe vett támogatás arányos részét
visszafizetni.

10. §
(1) A GMS ’96 Kft. a 7. § (1) bekezdés a)—c) pontjaiban foglaltak alapján igénybe vett támogatás egyidej´ú
visszafizetése mellett jogosult a minisztérium javára óvadékként letétbe helyezett közraktári árujegy kiváltására.
Azok a felvásárlók, akik az ötven hektár feletti kvótajogosultaktól vesznek át árut, a 7. § (2) bekezdés a) pontja,
valamint a 8. §-ban foglaltak alapján igénybe vett támoga-
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tások egyidej´ú visszafizetése mellett jogosultak a minisztérium javára óvadékba helyezett közraktári árujegy kiváltására.
(2) Amennyiben a támogatásban részesített búza a 8. §
(1) bekezdés a) pontja, illetve a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott áron felül értékesül a különbözetet a
befolyt vételárból a 7. § (1) bekezdés a)—c) pontja, illetve
a 7. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 8. §-ban foglaltak
alapján igénybe vett támogatás mértékéig az értékesítést
követ´ó harminc napon belül visszafizetni. Amennyiben a
búza a 8. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknál kisebb összegért értékesül, úgy a felvásárló a külön jogszabályban foglaltaknak
megfelel´óen az értékesítési ár különbözetének megfelel´ó
mérték´ú támogatást vehet igénybe.

11. §
(1) A felvásárló amennyiben e rendelet alapján támogatást vesz igénybe, ugyanazon termék után csak abban az
esetben vehet igénybe támogatást, ha az e rendelet alapján
az egészben vagy részben visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott, és már igénybe vett támogatást már visszafizette.
(2) Az e rendelet alapján közraktárba helyezett búza
után — a 9. § (1) bekezdésben foglalt eset kivételével —
más jogszabály alapján támogatás nem vehet´ó igénybe.

12. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min´ósül, ha a felvásárló:
a) a rendeletben, valamint a rendelet alapján megkötött szerz´ódésben foglaltakat felróható módon megszegi,
b) a közraktárba helyezett búza feletti rendelkezési jog
a felvásárlónak felróható okból meghiúsul.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min´ósül, ha a közraktárnak
felróható okból:
a) a búza feletti rendelkezési jog meghiúsul,
b) a közraktári jegyet szabálytalanul állítják ki.
(3) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén az
agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól
szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

13. §
A támogatás az APEH 10032000-01905630 Piacra jutást
el´ósegít´ó támogatás folyósítási számláról igényelhet´ó, és
e számlára kell visszafizetni.
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b) Euro-búza esetén

14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és
1999. október 1-jén hatályát veszti azzal, hogy a támogatás
igénybevételére, elszámolására az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az R. 5. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A közraktárak)
,,b) 1998. november 1-jét´ól hetente és tonnánként harminc forint tárolási,’’
(3) Az R. 5. § a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A közraktárak a ki nem használt tárolókapacitást
más célra a minisztérium döntésének megfelel´óen használják fel.’’

a cserejogosultság mértéke Ft-ban
16 000 Ft

............... tonna

c) Takarmány búza esetén
a cserejogosultság mértéke Ft-ban
13 000 Ft

............... tonna

Dátum:.......................................................................................

..........................................................
Megyei Földm´úvelésügyi Hivatal

(4) Az R. 3. számú melléklete a következ´ó 9. sorral
egészül ki:
,,9. HYPO-Vereinsbank Hungaria Rt., 1065 Budapest
VI., Nagymez´ó u. 44.’’
Dr. Szabadi Béla s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

1. számú melléklet
a 30/1998. (X. 1.) FVM rendelethez

,,B’’változat
IGAZOLÁS
az 1998. évi ´ószi vetéshez szükséges államilag min´ósített
fémzárolt árubúza—fémzárolt búzavet´ómag csereakció
lebonyolításához
(50 ha feletti gazdálkodó)

,,A’’változat
1. A gazdálkodó neve: .............................................................
IGAZOLÁS
az 1998. évi ´ószi vetéshez szükséges államilag min´ósített
fémzárolt árubúza—fémzárolt búzavet´ómag csereakció
lebonyolításához

2. Pontos címe (irányítószám, település, utca, házszám):
................................................................................................
3. Az 58/1997. (VIII. 29.) FM rendelet
alapján bejelentett ´ószi búza vetésterület hektárban:

............... ha

4. A cserejogosultság mértéke Ft-ban
2. Pontos címe (irányítószám, település, utca, házszám):
(3200 Ft/ha × a 3. pontban bejelentett
................................................................................................
vetésterület):

.............. Ft

(50 ha alatti gazdálkodó)
1. A gazdálkodó neve: .............................................................

3. Az 58/1997. (VIII. 29.) FM rendelet
alapján bejelentett ´ószi búza vetésterület hektárban:
4. A cserejogosultság mértéke Ft-ban
(8000 Ft/ha × a 3. pontban szerepl´ó
bejelentett vetésterület):

............... ha

5. A cserejogosultság mértéke tonnában
(amit a vet´ómag búzáért cserébe le kell adni)
Malmi búza
a cserejogosultság mértéke Ft-ban

.............. Ft

5. A cserejogosultság mértéke tonnában
(amit a vet´ómag búzáért cserébe le kell adni)

18 000 Ft

............... tonna

Dátum:.......................................................................................

a) Malmi búza esetén
a cserejogosultság mértéke Ft-ban
18 000 Ft

..........................................................
............... tonna

Megyei Földm´úvelésügyi Hivatal
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2. számú melléklet a 30/1998. (X. 1.) FVM rendelethez
A lebonyolításban részt vev´ó felvásárlók
Megye

Raktártulajdonos

Telephely címe

Baranya

Concordia Rt.

C

Szentl´órinc

Külterület

Baranya

Concordia Rt.

C

Siklós

Rákóczi u. 78.

Baranya megye összesen:

Tényl.
kap.

Szabad
kap.

(E tonna)

(t)

Megjegyzés

6,50

3 451

a

12,20

9 046

f

18,70

12 497

5,00

2 990

a

1,00

957

a

5,00

4 500

f

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaúj Gabona Kft.

H

Vizsoly

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaúj Gabona Kft.

H

Sátoraljaújhely

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaúj Gabona Kft.

H

Vizsoly

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaúj Gabona Kft.

H

Sátoraljaújhely

Bereczki u. 1.

4,50

4 459

f

Borsod-Abaúj-Zemplén

Agro-Dealer Kft.

H

Edelény

Miklós Gy. u. 53.

4,00

2 080

a

Borsod-Abaúj-Zemplén

Agro-Dealer Kft.

H

Edelény

Miklós Gy. u. 53.

7,00

7 000

f

Borsod-Abaúj-Zemplén

Futura Rt.

C

Tarcal

Vasút u. 18.

5,00

4 800

f

Borsod-Abaúj-Zemplén

Futura Rt.

C

Sárospatak

Nagy L. u. 12.

5,00

5 000

f

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencsi Mg. Rt.

C

Taktaharkány

2,60

2 600

f

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencsi Mg. Rt.

C

Abaújszántó

f

Bereczki u. 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen:

0,90

900

40,00

35 286

Békés

Agrimill Rt.

Á

Mez´ókovácsháza

Tárház u.

20,00

19 719

f

Békés

Agrimill Rt.

Á

Szeghalom

Ipartelep u.

25,00

24 874

f

Békés

Alföldi Agricola Kft.

H

Sarkad

Cukorgyár 5/3.

5,00

4 120

f

Békés

Alföldi Agricola Kft.

H

Sarkad

Cukorgyár 5/4.

5,00

5 000

f

Békés

Áti Depo Rt.

C

Orosháza

Szeszf´ózde u. 2.

23,00

11 484

a

Békés

Békési Gabona Rt.

C

Füzesgyarmat

Vásártér 2.

15,00

15 000

f

Békés

Békési Gabona Rt.

C

Csanádapáca

Külterület 1.

Békés

Tak. Kev. Rt.

C

Kondoros

Csabai u.

Békés megye összesen:
Széchenyi 16.

5,00

4 475

f

10,00

2 469

f

108,00

87 141

3,00

3 000

15,00

15 000

f

10,00

5 393

a

Bács-Kiskun

Agro-Harta T. K. Szolg. Szöv.

C

Harta

Bács-Kiskun

Viktória Gabona Rt.

Á

Kecskemét

Bács-Kiskun

Viktória Rt.

C

Kalocsa

Gombolyay u. 1.

28,00

23 393

C

Csanádpalota

Dózsa sor 1.

5,00

5 000

f

Vásárhelyi u. 141.

a

Bács-Kiskun megye összesen:

f, s

Csongrád

Agrár-Ker Kft.

Csongrád

Árpád szövetkezet

C

Szentes

1,00

113

Csongrád

Árpád szövetkezet

C

Szentes

Vásárhelyi u. 141.

4,00

2 989

f

Csongrád

Concordia Rt.

C

Makó

Honvéd u. 10.

3,00

468

a

Csongrád

Izabella Malom

H

Szeged

Dorozsmai u. 1—3.

10,00

6 531

f

Csongrád

Concordia

C

Makó

Dorozsmai u. 1—4.

Csongrád

Véka 96 Kft.

C

Hódmez´óvásárhely

Gellért u. 2—10.

Csongrád megye összesen:

1,00

37

f

10,00

9 861

f

34,00

24 999

Fejér

Agárd Rt.

C

Agárd

5,00

5 000

f, s

Fejér

Agrospeciál Kft.

C

Pálhalma

2,50

2 500

f, s

Fejér

Cerbona Rt.

C

Kápolnásnyék

5,00

3 045

a

Fejér

Cerbona Rt.

C

Sárbogárd

Vasút u. 4.

10,00

8 150

f

Fejér

Concordia Rt.

C

Lepsény

Óvoda u. 28.

9,00

4 375

f

Fejér

Concordia Rt.

C

Mór

Gyár u. 8.

3,00

682

f

Fejér

Concordia Rt.

C

Mór

Gyár u. 8.

3,00

1 513

a

Fejér

Enyingi Agrár Rt.

C

Mátyásdomb

Ágostonpuszta

6,50

3 700

f, s

Fejér

Martonseed Rt.

C

Erd´óhát

4,20

2 228

f

Fejér

Martonseed Rt.

C

Kismarton

4,50

4 500

f

52,70

35 693

Fejér megye összesen:
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Megye

Raktártulajdonos

Telephely címe

Hajdú-Bihar

Ádám és Társa Kft.

C

Körösszakál

Hajdú-Bihar

Ádám és Társa Kft.

C

Balmazújváros

Hajdú-Bihar

Hajdúsági Gabona Rt.

C

Hajdúböszörmény

Hajdú-Bihar

Hajdúsági Gabona Rt.

C

Hajdú-Bihar

Hajdúsági Gabona Rt.

Hajdú-Bihar

Hajdúsági Gabona Rt.

Hajdú-Bihar

1998/89. szám
Tényl.
kap.

Szabad
kap.

(E tonna)

(t)

Megjegyzés

6,00

6 000

10,00

10 000

f

Küls´ó-Hadházi u. 1.

5,00

4 969

a

Biharkeresztes

Szacsvai u. 14.

5,00

3 966

a

C

Hajdúböszörmény

Küls´ó-Hadházi u. 1.

16,00

11 000

f

C

Biharkeresztes

Szacsvai u. 14.

14,00

9 000

f

Hajdúsági Gabona Rt.

C

Biharnagybajom

Szacsvai u. 14.

10,00

10 000

f

Hajdú-Bihar

Hajdúsági Gabona Rt.

C

Püspökladány

I. d´úl´ó

20,00

20 000

f

Hajdú-Bihar

Hajdúsági Gabona Rt.

C

Komádi

4,50

4 500

f

Hajdú-Bihar

Nánási Gabona Kft.

H

Hajdúnánás

5,00

5 000

f

95,50

84 435

Katona kp.

Hajdú-Bihar megye összesen:

f

Heves

Concordia Rt.

C

Vámosgyörk

Kossuth u.

7,50

6 076

f

Heves

Concordia Rt.

C

Kápolna

Dembinszki u.

2,00

2 000

f

Heves

Füzesabony MgSz

H

Mez´ótárkány

Jókai u. 2.

5,50

5 500

f

Heves

Füzesabony MgSz

H

Füzesabony 1

Hunyadi u.

5,00

3 762

f

Heves

Mátra Malom Rt.

C

Gyöngyös

Külhatár u. 12.

15,00

12 154

f

Heves

Mátra Malom Rt.

C

Selyp

Árpád u. 294.

2,00

2 000

f

Heves

Mátra Malom Rt.

C

Heves

1,50

1 500

f

Heves

Mátra Malom Rt.

C

Sarud

4,00

4 000

f

Heves

R-KO-N Kft.

C

Kál

F´ó u. 104.

9,00

1 596

a

Heves

R-KO-N Kft.

C

Kál

F´ó u. Fels´ó 104.

3,00

1 300

f

54,50

39 888

Heves megye összesen:
Jász-Nagykun-Szolnok

Alföldi Gabona Rt.

C

Karcag

Villamos u. 1.

13,00

5 798

a

Jász-Nagykun-Szolnok

Alföldi Gabona Rt.

C

Kunszentmárton

Vasút u.

6,50

2 283

a

Jász-Nagykun-Szolnok

Alföldi Gabona Rt.

C

Tiszafüred

Orvényi út 2.

6,00

3 402

a

Jász-Nagykun-Szolnok

Alföldi Gabona Rt.

C

Újszász

Tak.kev. Zrínyi u. 13.

6,00

3 153

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Alföldi Gabona Rt.

C

Szolnok

Mártírok u. 16—18.

7,00

6 274

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Alföldi Gabona Rt.

C

Karcag

Vasút u. 99.

13,00

13 000

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Alföldi Gabona Rt.

C

Örményes

K´ó u. 38.

14,00

14 000

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Alföldi Gabona Rt.

C

Tiszafüred

1,00

1 000

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Alföldi Gabona Rt.

C

Törökszentmiklós

1,00

1 000

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Concordia Rt.

C

Jászapáti

Vasút u.

3,00

2 329

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Concordia Rt.

C

Jászberény

Szelei u. 69

13,00

11 276

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Darázs Kever´ó Kft.

H

Jászberény

10,00

9 797

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Gabona

C

Mez´ótúr

3,00

3 000

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Gabona

C

Mez´ótúr

4,00

4 000

Jász-Nagykun-Szolnok

Közép-Tiszai Mg. Rt.

C

Tiszaroff

2,30

800

f, s

Jász-Nagykun-Szolnok

Közép-Tiszai Mg. Rt.

C

Tiszaszentimre

4,30

1 950

f, s

Jász-Nagykun-Szolnok

Szatmári Kft.

H

Jászberény

5,00

5 000

f

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnoki Agroker

C

Tiszaföldvár

3,00

3 000

f

115,10

91 062

C

Környe

2,39

862

2,39

862

Szelei u. 69

Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen:
Komárom-Esztergom

Környei Agráripari Rt.

Tópart 1.

Komárom-Esztergom megye összesen:

f

f, s

Nógrád

Nógrád Gabona Rt.

C

Pásztó

Vasútállomás

3,00

1 193

a

Nógrád

Nógrád Gabona Rt.

C

Pásztó

Vasútállomás

6,00

6 000

f

Nógrád

Nógrád Gabona Rt.

C

Magyarnádor

Külterület 2.

f

Nógrád megye összesen:

2,20

1 897

11,20

9 090

Pest

Concordia Rt.

C

Cegléd

Kölcsey tér 1.

5,00

3 922

f

Pest

Concordia Rt.

C

Cegléd

Kölcsey tér 1.

8,00

5 410

a
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Telephely címe

Tényl.
kap.

Szabad
kap.

(E tonna)

(t)

Megjegyzés

Pest

Herceghalmi Rt.

C

Herceghalom

Dávidmajor

2,50

181

f

Pest

Herceghalmi Rt.

C

Herceghalom

Takarmánykever´ó

2,50

2 500

f

Pest

Major Kft.

H

Ráckeve

Godány d´úl´ó

11,00

11 000

f

Pest

Pilisi Malom Kft.

C

Pilis

Kossuth L. u. 40.

6,00

4 642

f

Pest

Tápióland Kft.

C

Tápiógyörgye

f

Pest megye összesen:
Somogy

Agrosztár Rt.

C

Öreglak

Somogy

Concordia Rt.

C

Marcali

Ipartelep

2,50

900

37,50

28 555

1,00

1 000

f, s

7,00

6 532

f

Somogy

Concordia Rt.

C

Siófok

Szabadi út

Somogy

Concordia Rt.

C

Marcali

Ipartelep

Somogy

Concordia Rt.

C

Siófok

Szabadi út

Somogy

Dél-Dunántúli Gabona Rt.

C

Kapoly

Sz´ól´óhegyi u. 1.

Somogy

Dél-Dunántúli Gabona Rt.

C

Barcs

Dráva-part 1.

17,60

17 600

f

Somogy

Forrás Mg. Szöv.

C

Lengyeltóti

Ricepuszta

4,50

4 500

f, s

64,10

52 882

Szabolcs-Szatmár-Bereg

MIX-Tó Kft.

C

Ököritófülpös

Pucik tanya

5,00

5 000

f

Szabolcs-Szatmár-Bereg

MIX-Tó Kft.

C

Ököritófülpös

Állattartó telep

6,00

6 000

f

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírségi-Hasso Kft.

H

Baktalórántháza

Szent I. u. 26

5,00

5 000

f

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Proforg Rt.

C

Pátroha

Szilastelep

3,00

3 000

f

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szabolcs Gabona Rt.

C

Nyírbátor

Derzsi u. 1.

6,00

4 322

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szabolcs Gabona Rt.

C

Csenger

Ady u. 127.

8,50

5 286

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szabolcs Gabona Rt.

C

Kótaj

1,50

1 500

f

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szabolcs Gabona Rt.

C

Mátészalka

Vágóháza

7,20

7 200

f

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szabolcs Gabona Rt.

C

Nyíregyháza

Simai u. 6.

5,00

5 000

f

47,20

42 308

Somogy megye összesen:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen:

11,00

5 610

f

3,00

2 362

a

8,00

3 868

a

12,00

11 410

f

Tolna

Cerbona Rt.

C

Dombóvár

Kórház u. 4—6.

4,00

4 000

Tolna

Cerbona Rt.

C

Szekszárd

Kesely´úsi u. 10.

20,00

16 172

f

Tolna

Concordia Rt.

C

Paks

Vasút u. 16

8,30

4 397

f

Tolna

Concordia Rt.

C

Tamási

Koppánypart 1.

7,00

2 870

a

Tolna

Dél-Dunántúli Gabona Rt.

C

H´ógyész

Ady u. 6.

5,00

5 000

f

Tolna

Kiskun-Mill Kft.

C

Tamási

Koppánypart 4

10,00

4 976

f

Tolna

Medicagó Farm Kft.

H

Decs

Duk u. 18

12,00

12 000

f

66,30

49 415

Veszprém

Füred Malom Kft.

H

Nemesvámos

Kossuth u. 20

5,00

4 806

Veszprém

Füred Malom Kft.

H

Balatonfüred

Arácsi u. 16.

5,00

5 000

f

Veszprém

Szatmári Malom Kft.

H

Veszprém

Hársfa út 1.

5,00

2 472

a

15,00

12 278

10,00

7 741

10,00

7 741

2,70

2 643

Tolna megye összesen:

Veszprém megye összesen:
Vas

Pannon Gabona Rt.

C

Szombathely

Malom

Vas megye összesen:
Zala

Concordia Rt.

C

Lenti

Gyár u. 2.

Zala

Concordia Rt.

C

Lenti

Gyár u. 2.

Zala

Dél-Dunántúli Gabona Rt.

C

Zalaegerszeg

Hook J. u. 98.

Zala megye összesen:
Országos összesítés:

f

f

f
a

2,70

2 700

f

25,00

25 000

f

30,40

30 343

831

667 868

Összes szabad kapacitás: 667 868,00
Saját áru tárolása miatti csökkentés: 26 000
a: 50 tonna alatti tároló
f: 50 tonna feletti tároló
s: saját árut tárol
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3. számú melléklet
a 30/1998. (X. 1.) FVM rendelethez

Az étkezési búza garantált áron történ´ó felvásárlásának
finanszírozásában részt vev´ó hitelintézetek
1. Kereskedelmi és Hitelbank Rt., 1051 Budapest V.,
Vigadó tér 1.
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2. A felmérés alapján a szükséges intézkedésre el´óterjesztést kell tenni a Kormányhoz.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
gazdasági miniszter
belügyminiszter
Határid´ó: 1999. május 31.
Orbán Viktor s. k.,

2. Budapest Bank Rt., 1054 Budapest V., Honvéd u. 10.

miniszterelnök

3. Erste Bank Hungary R t., 1054 Budapest V., Hold u. 16.
4. ABN—AMRO Bank Rt., Budapest XIII., Pozsonyi u.
77—79.
5. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
1051 Budapest V., Nádor u. 16.
6. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., 1056 Budapest
V., Váci u. 38.
7. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt., 1027 Budapest II., Medve u. 4—14.
8. Raiffeisen Unicbank Rt., 1052 Budapest V., Váci u.
19—21.
9. HYPO-Vereinsbank Hungaria Rt., 1065 Budapest
VI., Nagymez´ó u. 44.

III. rész

HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1126/1998. (X. 1.) Korm.
határozata
az Alkotmánybíróság gázközm´ú-vagyon önkormányzati
tulajdonba adását érint´ó határozatából adódó
feladatokról
1. A Kormány az Alkotmánybíróság 36/1998. (IX. 16.)
AB határozatával megalapozatlanság okából megsemmisített törvényi rendelkezésre tekintettel elrendeli a gázközm´ú-vagyon határozat szerinti felmérését.
gazdasági miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
igazságügy-miniszter
Határid´ó: 1999. február 28.

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter, a gazdasági miniszter,
az igazságügy-miniszter és a pénzügyminiszter
együttes tájékoztatója
a külföldi székhely´ú vállalkozások magyarországi
fióktelepeir´ól és kereskedelmi képviseleteir´ól szóló
1997. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseiben
említett nemzetközi szerz´ódések szerinti országok
listájának és a viszonossági gyakorlat fennállásának
közzétételér´ól
A külföldi székhely´ú vállalkozások magyarországi fióktelepeir´ól és kereskedelmi képviseleteir´ól szóló 1997. évi
CXXXII. törvényben (a továbbiakban: Fkt.) említett nemzetközi szerz´ódések szerinti országok a következ´ók:
1. Az Fkt. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a
Magyar Köztársaság által nemzetközi szerz´ódésekben vállalt kötelezettség alapján Magyarországon fióktelepet
a) a Gazdasági Együttm´úködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamaiban székhellyel rendelkez´ó vállalkozások,
b) kizárólag szolgáltatás — kivéve a pénzügyi szektor
külön törvényekben* szabályozott szolgáltatásait — nyújtása céljából a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagállamaiban székhellyel rendelkez´ó vállalkozások
létesíthetnek. A fióktelep által folytatni kívánt tevékenység feltételeire vonatkozóan az adott gazdasági tevékenységet szabályozó külön jogszabályokban foglaltak is irányadók.

Felel´ós:

* A befektetési alapokról szóló 1991. évi LXIII. törvény, a biztosítóintézetekr´ól és a biztosítási tevékenységr´ól szóló 1995. évi XCVI. törvény,
az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról
és az értékpapírt´ózsdér´ól szóló 1996. évi CXI. törvény, a hitelintézetekr´ól
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.
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Az OECD (a táblázatban *-gal jelölve) és a WTO tagállamai 1998. januári állapot szerint a következ´ók:
Amerikai Egyesült Államok*
Angolai Köztársaság
Antigua és Barbuda
Argentin Köztársaság
Ausztrália*
Bahreini Állam
Bangladesi Népi Köztársaság
Barbados
Belga Királyság*
Belize
Benini Köztársaság
Bissau-Guineai Köztársaság
Bolgár Köztársaság
Bolíviai Köztársaság
Botswanai Köztársaság
Brazil Szövetségi Köztársaság
Brunei Darussalam Állam
Burkinai Köztársaság
Burundi Köztársaság
Chilei Köztársaság
Ciprusi Köztársaság
Costa Rica Köztársaság
Csádi Köztársaság
Cseh Köztársaság*
Dán Királyság*
Dél-afrikai Köztársaság
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti Köztársaság
Ecuadori Köztársaság
Egyesült Arab Emírségek
Egyiptomi Arab Köztársaság
Elefántcsontparti Köztársaság
Fidzsi Köztársaság
Finn Köztársaság*
Francia Köztársaság*
Fülöp-szigeteki Köztársaság
Gaboni Köztársaság
Gambiai Köztársaság
Ghánai Köztársaság
Görög Köztársaság*
Grenada
Guatemalai Köztársaság
Guineai Köztársaság
Guyani Köztársaság
Haiti Köztársaság
Holland Királyság*
Hondurasi Köztársaság
Hong Kong
Indiai Köztársaság
Indonéz Köztársaság
Írország*
Izlandi Köztársaság*
Izraeli Állam
Jamaica
Japán*
Kameruni Köztársaság
Kanada*
Katari Állam
Kenyai Köztársaság
Kolumbiai Köztársaság
Kongói Demokratikus Köztársaság
Kongói Köztársaság
Koreai Köztársaság*
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Közép-afrikai Köztársaság
Kubai Köztársaság
Kuvaiti Állam
Lengyel Köztársaság*
Lesothói Királyság
Liechtensteini Fejedelemség
Luxemburgi Nagyhercegség*
Madagaszkári Köztársaság
Makaó
Malajzia
Malawi Köztársaság
Maldiv Köztársaság
Mali Köztársaság
Marokkói Királyság
Mauritániai Iszlám Köztársaság
Mauritiusi Köztársaság
Máltai Köztársaság
Mexikói Egyesült Államok*
Mianmari Államszövetség
Mongólia
Mozambiki Köztársaság
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága*
Namíbiai Köztársaság
Németországi Szövetségi Köztársaság*
Nicaraguai Köztársaság
Nigeri Köztársaság
Nigériai Szövetségi Köztársaság
Norvég Királyság*
Olasz Köztársaság*
Osztrák Köztársaság*
Pakisztáni Iszlám Köztársaság
Panamai Köztársaság
Paraguayi Köztársaság
Pápua Új-Guinea
Perui Köztársaság
Portugál Köztársaság*
Románia
Ruandai Köztársaság
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent és Grenadine-szigetek
Salamon-szigetek
Salvadori Köztársaság
Sierra Leone Köztársaság
Spanyol Királyság*
Sri Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság
Suriname Köztársaság
Svájci Államszövetség*
Svég Királyság
Szenegáli Köztársaság
Szingapúri Köztársaság
Szlovák Köztársaság
Szlovén Köztársaság
Szváziföldi Királyság
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Thaiföldi Királyság
Togói Köztársaság
Török Köztársaság*
Trinidad és Tobago Köztársaság
Tunéziai Köztársaság
Ugandai Köztársaság
Új-Zéland*
Uruguayi Keleti Köztársaság
Venezuelai Köztársaság
Zambiai Köztársaság
Zimbabwei Köztársaság
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2. Az Fkt. 17. § (1) bekezdése és 28. §-a alapján, a
fióktelep, illetve a kereskedelmi képviselet tevékenységéhez szükséges mértékben, a megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatal vezet´ójének — a külföldiek ingatlanszerzésér´ól
szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti — engedélye
nélkül szerezhet´ó ingatlan az 1. pont alatti táblázatban
*-gal jelölt országokban székhellyel rendelkez´ó vállalkozások magyarországi fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete számára.
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3. Az Fkt. 19. § (2) bekezdésében és 20. §-ában említett
nemzetközi szerz´ódés, illetve viszonossági gyakorlat még
egy állammal szemben sem áll fenn.
4. Az Fkt. 26. § (4) bekezdése alapján az alábbi listában
szerepl´ó országokkal a kereskedelmi képviseletek létesítése vonatkozásában sem nemzetközi szerz´ódés, sem viszonossági gyakorlat nem áll fenn, más országok viszonylatában azonban a viszonossági gyakorlat vélelmezhet´ó:
— Irak
— Líbia

KÖZLEMÉNY
az országgy´úlési képvisel´ók választási elszámolásáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 92. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1998. évi
országgy´úlési képvisel´ók választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegér´ól, forrásáról
és felhasználásának módjáról a jelöl´ó szervezetek és független jelöltek nyilatkozatai:*
Kukoricza János
független jelölt
Forintban
1. A jelöl´ó szervezet neve: Kukoricza János, 1188 Budapest, Nemes u. 55.
2. A jelöl´ó szervezet által állított jelöltek száma: független jelölt
3. Az országgy´úlési képvisel´ó-választásra fordított összeg
3.1. Forrásai összesen
3.1.1. Állami költségvetési támogatás
3.1.2. Egyéb források összesen
Ebb´ól:
— választási célra kapott adományok
— saját források
3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összesen
3.2.1. Állami költségvetési támogatás terhére
Ebb´ól:
— anyagjelleg´ú ráfordítás
— egyéb ráfordítás
3.2.2. Egyéb források terhére
Ebb´ól:
— anyagjelleg´ú ráfordítás
— egyéb ráfordítás

120 000
120 000
25 819
94 181
—
94 181
120 000
25 819
25 819
—
94 181
94 181
—
Kukoricza János s. k.,
független jelölt

* Az összeállítás a jelöl´ó szervezeteket, független jelölteket a nyilatkozat Magyar Közlöny Szerkeszt´óségéhez történt beérkezése sorrendjében
tartalmazza.
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Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.
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