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A Kormány rendeletei
A Kormány
145/1999. (X. 1.) Korm.
rendelete
a temet´ókr´ól és a temetkezésr´ól szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
A Kormány a temet´ókr´ól és a temetkezésr´ól szóló 1999.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. §-a (1) bekezdésének a)—e) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

A temet´ó, temetkezési emlékhely
1. §
(1) Koporsós földbetemetés céljára temet´ót vagy temetkezési emlékhelyet (a továbbiakban együtt: temet´ó) létesíteni,
vagy b´óvíteni, illet´óleg ezekben sírmélyítést végezni csak
olyan területen lehet, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a
talajszint alatt 2,50 m-nél nem emelkedik magasabbra.
(2) Új temet´ót, temetési helyet létesíteni vagy meglév´ót
b´óvíteni a helyi építési szabályzatban, illetve szabályozási
tervben — a (3) bekezdésben meghatározott szempontok
figyelembevételével — kijelölt helyen, illet´óleg az építésügyi
hatóság által meghatározott véd´ótávolságokra figyelemmel
lehet.
(3) A helykijelölés, illet´óleg a véd´ótávolság meghatározása során figyelemmel kell lenni a temet´óvel, temetési
hellyel szomszédos beépített vagy beépítésre szánt terület
használóinak méltányolható érdekeire is.
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2. §

(1) A temet´ót az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell ´órizni
kert jellegét.
(2) A köztemet´ó létesítésénél, b´óvítésénél, sírhelytábla
(parcella) újra betemetésénél a temetési helyek a temet´ó
(temet´órész) területének legfeljebb 65% -át foglalhatják el.
(3) A temet´óbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz
vezet´ó utat, a ravatalozó környezetét parkszer´úen kell
kialakítani és gondozni.
(4) A temet´ó területének fásítását úgy kell megoldani,
hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést.

A temet´ó létesítményei
3. §
(1) A temet´óhöz vezet´ó útnak és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózatnak gépjárm´úvel is járhatóknak kell lennie. Gépjárm´ú várakozó helyet külön jogszabály szerint kell biztosítani.
(2) Új temet´ó létesítésénél vagy meglév´ó temet´ó b´óvítésénél az akadálymentes közlekedésr´ól gondoskodni kell.
(3) A temet´ó bekerítésének vagy él´ó sövénnyel való
lehatárolásának módját a helyi építési szabályzat határozza meg. Ha a temet´ót tömör vagy áttört kerítéssel határolják, mellette — a kerítés küls´ó vagy bels´ó oldalán — cserje,
illet´óleg fa ültetvényt kell telepíteni. Ha a kerítés urna
elhelyezését is szolgálja a cserje- vagy fatelepítést úgy kell
elvégezni, hogy az urnahelyek megközelítését ne akadályozza.
4. §
(1) A temet´óben keletkezett hulladék rendszeres gy´újtésér´ól, elhelyezésér´ól és kezelésér´ól a köztemet´ó fekvése
szerinti települési önkormányzat rendeletében, illet´óleg a
temet´ószabályzatban (a továbbiakban együtt: szabályzat)
foglaltak szerint kell gondoskodni.
(2) A vízvételt (kút, közkifolyó) — a csurgalékvíz megfelel´ó elvezetésével — legalább 150 m-enként biztosítani
kell.
5. §
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egységen belül az üzemi-technikai és a búcsúztató helyiségeket úgy kell elválasztani egymástól, hogy az ne zavarja a
gyászszertartást.
(3) A temet´óbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest h´útésér´ól — halott h´út´ó berendezésben — a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.
(4) 2000 f´ó alatti lakónépesség´ú településen a holttest
h´útése (tárolása) a ravatalasztal h´útésével is megoldható.
(5) Ravatalozó épületet úgy kell megépíteni, hogy az
küls´ó ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthet´ó legyen.
(6) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség
szerinti fert´ótlenítésér´ól a temet´ó üzemeltet´óje gondoskodik.
6. §
(1) Temetkezési emlékhelyen épített ravatalozót kizárólag a búcsúztatás idejéig lehet használni. A ravatalozóban az elhunytat ideiglenesen elhelyezni, búcsúztatásra
el´ókészíteni tilos.
(2) Temetkezési emlékhelyen küls´ó ravatalozás nem
végezhet´ó.
7. §
(1) A városi önkormányzat által fenntartott köztemet´óben boncoló-helyiségcsoportot kell építeni, ha a településen vagy annak 20 km-es körzetében m´úköd´ó egészségügyi
intézményben, illet´óleg más temet´óben lév´ó ilyen létesítmény nem áll rendelkezésre.
(2) Boncoló-helyiségcsoportot a ravatalozó épületében,
elkülönítetten kell létesíteni.
(3) A boncoló-helyiségcsoportra az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekre (patológiára) külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket
megfelel´óen kell alkalmazni.

8. §
(1) A lezárt temet´ó bekerítésér´ól vagy él´ó sövénnyel
való lehatárolásáról a 3. § (3) bekezdése szerint kell gondoskodni.

(1) Temet´óben — temetkezési emlékhely kivételével —
ravatalozót kell építeni.

(2) Lezárt temet´óben az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (parcellák) megközelítésére, karbantartásukról a szabályzatban kell rendelkezni.

(2) Ravatalozót úgy kell megépíteni, hogy az alkalmas
legyen az elhunyt ravatalozásra való el´ókészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. Egy épület-

(3) Az építmények, sírjelek, növényzet állagmegóvásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a temet´ólátogatók biztonságát ne veszélyeztesse.
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9. §

(1) A temet´ó tulajdonosa a lezárt temet´ó vagy temet´órész átalakításával — a m´úemlékvédelemr´ól szóló törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével — a helyi építési
szabályzat el´óírásainak megfelel´óen, kegyeleti parkot hozhat létre.
(2) A kegyeleti park kert jelleg´ú fenntartásáról a tulajdonos gondoskodik.

Temetési hely
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(5) A sírbolt (kripta) legalább kett´ó koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményb´ól álló temetési hely. A
sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg.
Sírbolt a temet´ó tulajdonosának hozzájárulásával, a külön
jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési
engedéllyel építhet´ó. A sírbolt temet´ón belüli elhelyezését
a temet´ó tulajdonosa (üzemeltet´óje) jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtet´ó a
sírbolt helyét megváltotta.
(6) A sírboltok, a gyermek, a kett´ós és az urnasírhelyek
részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy
sorokat lehet kijelölni.

10. §
12. §
(1) A temet´ót — nagyságától függ´óen — sírhelytáblákra
(parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket a temet´ó üzemeltet´óje jelöli
ki.
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket
számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását
a helyszínen is fel kell tüntetni.
(3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre el´ó kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése el´ótt
nem lehet használatba venni.
(4) A szabályzatban a temet´ó egyes területei — de legalább sírhelytáblánként az egyes temetési helyek — építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes
feltételei meghatározhatók. A feltételeket a temetési hely
felett rendelkezni jogosulttal kötött szerz´ódésben kell rögzíteni.
(5) A temet´óben alkalmazott temetési helyek szélességi,
hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a szabályzatban kell el´óírni.

11. §
(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes
sírhely, kett´ós sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kett´ós sírhely alapmérete két egymás
melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.
(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés
esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerül´ó koporsó
aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az
üzemeltet´ó hozzájárulásával természetes — a talajban lebomló — anyaggal burkolni lehet.
(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kett´ós sírhelyet nem szabad létesíteni.

(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett
hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium),
urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre
rátemethet´ó.
(2) Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhet´ó.
(3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó bels´ó
méret 30× 30 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál a temet´ó tulajdonosa el´óírhatja a természetes anyagok és m´úvészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy
kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható
legyen.
(4) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, amelyek a rendelkezési jogosultság id´ótartamában (használati id´ó) különböznek egymástól.
(5) A temet´ó tulajdonosa — az eltemettet´ó igénye esetén — a hamvak szétszórásához és bemosásához külön
temet´órészt jelöl ki, amelyet parkszer´úen kell kialakítani.
(6) A temet´ó tulajdonosa (üzemeltet´ó) a mesterséges
vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt
testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön
sírhelytáblát jelöl ki.

13. §
(1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illet´óleg létesíthet´ó.
(2) A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi
építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság
korlátozhatja.
(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop
tervét (vázrajzát) a temet´ó üzemeltet´ójének az elhelyezés
el´ótt be kell mutatni.
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14. §

(1) A temetési helyen túlterjeszked´ó, közízlést sért´ó,
vagy oda nem ill´ó felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem
szabad. E szabályt a meglév´ó sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
(2) A halva született magzat sírhelyét jelz´ófával kell
megjelölni, amelyen a temetés napját és a temetési hely
sorszámát kell feltüntetni.
(3) Ha a halva született magzat eltemetésér´ól — kérésére — közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen
kereszt vagy fejfa is elhelyezhet´ó, és azon utónevet is fel
lehet tüntetni.

15. §
(1) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a
temet´ó tulajdonosa (üzemeltet´óje) a temetési hely felett
rendelkezni jogosultat felhívhatja, illet´óleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztet´ó
állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást — a temetési hely megjelölésével — a temet´ó kapuján (hirdet´ótábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési
engedély köteles sírjel helyreállítását a temet´ó tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a
kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton — a temet´ó tulajdonosának közrem´úködésével —
megszünteti.
(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre
további temetkezés nem történhet.

16. §
Nemzeti sírkertben sírjelet állítani, sírboltot építeni,
azon változtatni, illet´óleg áthelyezni vagy lebontani külön
jogszabály rendelkezései szerint, illetve a Nemzeti Kegyeleti Bizottság hozzájárulásával szabad. A kérelmet a Nemzeti Kegyeleti Bizottsághoz a temet´ó tulajdonosa (üzemeltet´ó) útján kell benyújtani.

17. §
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(3) A temet´ó bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejér´ól, a temet´ó
rendjér´ól.

Temetési hely feletti rendelkezési jog id´ótartama
18. §
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog id´ótartama
(használati id´ó) — ha önkormányzati rendelet másként
nem rendelkezik —
a) egyes sírhely esetén 25 év, illet´óleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
b) kett´ós sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés
napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén a temet´ó tulajdonosával (üzemeltet´ójével) kötött megállapodástól függ´óen 60 vagy 100 év,
d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év,
e) urnasírbolt esetén a temet´ó tulajdonosával (üzemeltet´ójével) kötött megállapodástól függ´óen 20—60 év.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb id´ótartamára az
(1) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor,
ha a temet´ó tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja
vagy más célra kívánja felhasználni. Err´ól a temetési hely
felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.
(4) Temetkezési emlékhelyen a temetési helyek használati ideje — a temetési hely felett rendelkez´óvel kötött
szerz´ódés alapján — az (1) bekezdésben meghatározott
id´ótartamnál hosszabb is lehet.
(5) Megsz´únik a rendelkezés jog gyakorlása, ha a használati id´ó meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a
temetési hely megsz´únik.
(6) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyb´ól kikerült holttest új temetési helyre történ´ó
áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megsz´únik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel
visszahelyezik.
(7) Ha a rendelkezési jog azért sz´únik meg, mert a
jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj id´óarányos részét
vissza kell téríteni.

(1) A temet´ó fenntartójának (kezel´ójének) a temet´ór´ól
térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek
céljára vannak fenntartva.

A lezárás és a megszüntetés

(2) A temet´ó részletes térképét annak bejáratánál ki kell
függeszteni és a változásokkal legalább évenként ki kell
egészíteni.

(1) A temet´ó, temet´órész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás id´ótartamáról a tájékoztató táblán, szük-

19. §

1999/87. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

5481

ség szerint a temet´ókapun, ravatalozón és az érintett temet´órésznél is ki kell függeszteni.

intézkedik, a megjelölt id´ópontot követ´ó hat hónap elteltével a sírjelet a temet´ó tulajdonosa értékesítheti.

(2) Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba vagy kett´ós sírhelybe engedélyezhet´ó.

(3) Sírbolt és át nem helyezhet´ó síremlék esetében a
tulajdonos a létesít´ót köteles kártalanítani. A kártalanítás
módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a Polgári
Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályait kell
értelemszer´úen alkalmazni.

(3) Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati,
illet´óleg 10 éves urnasírhely, urnafülke használati id´ó eltelt, a temet´ó tulajdonosa (üzemeltet´óje) az újbóli temetések lehet´óvé tétele céljából a lezárt temet´ót, temet´órészt,
sírhelytáblát, temetési helyet megszüntetheti. A megszüntetést megel´óz´óen hirdetményben, továbbá három alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban —
egyházi (felekezeti) temet´ónél az egyház (felekezet) lapjában is — és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni
úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az els´ó közzététel
a megszüntetés el´ótt legalább hat hónappal, a továbbiak
pedig kéthavonként történjenek.
(4) Ha a lezárt temet´ót, temet´órészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy kegyeleti park céljára
kívánják használatba venni, a használatbavétel el´ótt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.

20. §
(1) Temet´ót vagy temet´órészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével lehet megszüntetni.
(2) A lejárt használati idej´ú temetési helyek kiürítésér´ól
a temet´ó tulajdonosa (üzemeltet´óje) gondoskodik.
(3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezésér´ól,
amelynek a használati ideje még nem járt le, a temetési hely
felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján,
a temet´ó tulajdonosa (üzemeltet´ó) gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik.
(4) Ha a lejárt használati idej´ú temetési helyen lév´ó
holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója máshol
el kívánja temetni, err´ól a kiürítésre megjelölt id´ópontig
kell gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt id´ópontot követ´ó 6 hónap elteltével — az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálatnak a temet´ó fekvése szerint illetékes városi, f´óvárosi kerületi intézete (a továbbiakban: intézet) jelenlétében — közös sírhelyben kell elhelyezni,
illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók.

21. §
(1) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel
rendelkezik.
(2) Ha a rendelkezésre jogosult, illet´óleg annak örököse
a kiürítésre megjelölt id´ópontig a sírjel elszállításáról nem

22. §
Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor el´ókerült —
értékeket képez´ó — dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temet´ó üzemeltet´óje értesíti a külön jogszabályban meghatározott hatóságot.

Temet´ói munkák
23. §
(1) A temet´óben végzend´ó minden munkát — kivéve a
hozzátartozók részér´ól történ´ó sírgondozást, a temetési
hely növénnyel való beültetését és díszítését — a temet´ó
üzemeltet´ójének be kell jelenteni. Fák ültetésére a szabályzat irányadó.
(2) Az üzletszer´ú tevékenység során a vállalkozó köteles
betartani a szabályzatban meghatározott feltételeket.
(3) Munka úgy végezhet´ó, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az
elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról,
hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a
temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
(4) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang
vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

A temetés feltételei
24. §
(1) A halottat koporsós temetés esetén — ha jogszabály
másként nem rendelkezik — a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 72 órán túl, de 96 órán belül el
kell temetni, kivéve, ha
a) a halottvizsgálatot végz´ó orvos a halottvizsgálatra
vonatkozó rendelkezések alapján ett´ól eltér´ó engedélyt
adott,
b) a holttestnek az eltemetésig történ´ó h´útése biztosított, ebben az esetben a temetést 8 napon belül kell elvégezni.
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(2) A halottat — hamvasztásos temetés esetén — a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon
belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig h´úteni kell.
25. §
(1) A temet´óbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltet´ó részére történ´ó
átadása után — a szállításnál használt küls´ó koporsóval
együtt — azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell
a h´út´óben, ravatalozóban való elhelyezésér´ól.
(2) Ha a temet´ó üzemeltet´óje az azonosság vagy az
okmányok tekintetében hiányosságot észlel, az átvételt
felfüggeszti és a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet értesíti.

26. §
(1) Temetni — ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik — hagyományos módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása
útján lehet.
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(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a
fert´óz´ó betegségben elhunytak, valamint a külföldr´ól szállított holttestek szállításánál felhasznált anyagokra.

29. §
A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses
tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás
lázban elhunytak holttestét kell´ó szilárdságú, hézagmentesített kett´ós koporsóban kell eltemetni.

30. §
(1) Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a
kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyz´óje felszólítja
15 napon belüli teljesítésre. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.
(2) A közköltségen történ´ó temetés esetén a temetésre
kötelezett személyt a temetés helyér´ól és idejér´ól értesíteni kell.

(2) A koporsót temetés el´ótt véglegesen le kell zárni.

(3) Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az elhalálozás helye
szerinti település köztemet´ójében megjelölt temetési hely
felett a kérelmez´ónek rendelkezési joga van.

27. §

31. §

Az elhalt méltó búcsúztatása céljából a koporsóban
történ´ó eltemetés, külföldre szállítás el´ótt az eltemettet´ó
kérésére és költségére a holttest konzerválható. A halottkonzerválás egészségügyi intézet patológiai osztályán végezhet´ó el.

(1) Az elhunytat — ha az eltemettet´ónek nincs a temet´óben meglév´ó temetési hely feletti rendelkezési joga — az
elhalálozás ideje szerint sorrendben következ´ó temetési
helyre kell temetni, kivéve, ha a szabályzat másként rendelkezik.

28. §
(1) Az elhalt földbe temetéséhez az eltemettet´ónek jól
zárható, környezetbarát anyagból készült, résmentes koporsóról kell gondoskodnia. Földbe temetéshez — a
(3) bekezdésben meghatározott kivétellel — fémb´ól, üvegb´ól, m´úanyagból készült termék nem használható.
(2) Földbetemetéshez olyan koporsóanyag vagy kegyeleti termék nem használható, amely — alapanyagként vagy
adalékanyagként külön jogszabályban szerepl´ó összetev´ók
bármelyikét tartalmazza — veszélyezteti a környezetet. Ha
az elhunyt szállításához m´úanyag (pvc, polyetilén fóliát)
vagy más, földben le nem bomló anyagot használtak, azt az
eltemetés során földbe helyezni nem szabad. A halottal
érintkez´ó, nem lebomló anyagokat egészségügyi veszélyes
hulladékként kell kezelni.

(2) Sírboltba történ´ó temetés rendjét a sírboltkönyv
határozza meg.

A hamvasztásos temetés
32. §
(1) A hamvasztásos temetést lebonyolító szolgáltató a
ravatalozás után, de legkés´óbb az elhaltnak a hamvasztóba
történ´ó szállítása el´ótt köteles az eltemettet´ó vagy meghatalmazottja jelenlétében számba venni a halotton lev´ó
nemesfém ékszereket, és azokat az eltemettet´ó vagy meghatalmazottja számára elismervény ellenében kiszolgáltatni.
(2) A hamvasztásos temetést felvev´ó szolgáltató köteles
tájékoztatni az eltemettet´ót az elhunyt hamvasztását elvégz´ó üzem címér´ól.
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(3) Az elhunytat az elhalálozás (kór- vagy hatósági boncolás) helye szerinti legközelebbi hamvasztóban kell elhamvasztani, kivéve, ha
a) az eltemettet´ó az ország más hamvasztóüzemét jelöli meg a hamvasztásos temetés megrendelésekor;
b) az elhalálozás helye szerinti legközelebbi hamvasztóüzemben a szállítás és a hamvasztás együttes díja magasabb a távolabbi üzembe való szállítás és hamvasztás együttes díjánál.

(2) H a a szétszórás zárt rendszerbe (pl. medence)
történik, gondoskodni kell, hogy a hamvak abból ne
kerülhessenek ki. H a a m´útárgy betelt, azt a temet ´ó
megsz´únéséig fenn kell tartani, vagy közös emlékhelyen
kell meg´órizni.

(4) A hamvasztó üzemek hamvasztási díjairól és a szállítás díjáról az eltemettet´ót a kifüggesztett árjegyzékben
tájékoztatni kell. A tételes számlában a hamvasztó üzem
által számlázott díjat kell érvényesíteni.

(4) A hamvakat temet´ón kívüli ingatlanon a tulajdonos
(kezel´ó) el´ózetes hozzájárulása után lehet szétszórni.

Urnaelhelyezés, -kiadás, hamvak szórása

kodni kell arról, hogy azok a szétszóráskor a talajba bemosódjanak.

(3) Szétszórásos temetés esetén a hamvakat a szétszórás
elvégzésére alkalmas urnába kell helyezni.

(5) A hamvak légijárm´úr´ól történ´ó szétszórásához az
illetékes légiközlekedési hatóságnak a Légirendészeti Parancsnokság hozzájárulásával kiadott engedélye szükséges, amelyben meg kell határozni a hamvak szétszórásának
módját is.

33. §
(1) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni,
urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjét´ól legalább 0,5 méter
mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós
temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
(2) Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhet´ó, valamint a sírhelybe (sírboltba) temethet´ó urnák számát a
temet´ó tulajdonosa (üzemeltet´óje) a szabályzatban határozza meg.
(3) Az eltemettet´ó vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni,
és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. Az így kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve
temetkezési emlékhelyen elhelyezhet´ó vagy eltemethet´ó,
ahol a tulajdonos (kezel´ó), továbbá az ingatlan jogszer´ú
használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. Ezek a rendelkezések a korábban temet´óben
elhelyezett urnára is alkalmazhatók.
(4) Közös tulajdonú ingatlanon való urnaelhelyezéshez
a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges.
(5) Az ingatlanon elhelyezett urnát az eltemettet´ó (örököse) kívánságára — a halottvizsgálati bizonyítvánnyal
vagy a halotti anyakönyvi kivonattal való igazolás mellett
— az ingatlan helye szerinti köztemet´ó tulajdonosa (üzemeltet´óje) az irányadó használati id´óig köteles visszafogadni és elhelyezni, illetve a hamvak bármely más temet´óben elhelyezhet´ók.

34. §
(1) A hamvak az eltemettet´ó rendelkezése alapján a
temet´ó arra kijelölt helyén — a kegyeleti igények betartásával — szétszórhatók. A hamvak szétszórásakor gondos-

Sírnyitás
35. §
(1) A sír vagy sírbolt felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temet´ó fekvése szerint illetékes intézet engedélyezheti. Nem min´ósül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történ´ó
megbontása.
(2) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni
jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a
nyomozó hatóság részér´ól kezdeményezett sírnyitáshoz,
de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.
(3) A 29. §-ban meghatározott betegségben elhunyt
temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély.

36. §
(1) A holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából
történ´ó sírnyitást a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti az intézett´ól. A kérelemhez be kell mutatni:
a) az eltemetett halott halotti anyakönyvi kivonatát;
b) az öröklést igazoló okiratot.
(2) A kérelemhez csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolatát, illet´óleg a 38. § (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulást.
(3) A kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történ ´ó sírnyitás esetén a
sírnyitási engedély az eltemetésre kötelezettek sorrendjét figyelembe véve más kötelezettnek is kiadható, ha az
eltemettet ´ó (örököse) hitelt érdeml´óen nyilatkozik,
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hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésr ´ól vagy
hamvasztásról.

A nyilvántartás

(4) A hamvasztás célját szolgáló sírnyitási engedélyt
meg kell adni, ha a halál nem a külön jogszabályban meghatározott rendkívüli módon következett be.

41. §

(5) Tudományos, illet´óleg kutatási célból történ´ó sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell.

37. §
(1) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel — a sír megfelel´ó mélyítésével — további,
legfeljebb kett´ó elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt
holttestmaradvány rátemethet´ó. Fert´óz´ó betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes intézet el´ózetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethet´ó
elhaltak számát a temet´ó fekvése szerint illetékes intézet
korlátozhatja. Rátemetés esetén — az exhumált maradvány kivételével — biztosítani kell a temetési hely 25 éves
használatát.
(2) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt)
felnyitására engedély hamvasztás, más temet´óbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság
rendelkezésére adható.

38. §
(1) Külön jogszabályban meghatározott rendkívüli módon bekövetkezett halál esetén — az eltemetést´ól számított 25 éven belül — a hamvasztáshoz szükséges sírnyitási
engedély megadásához az elhalálozás helye szerint illetékes rend´órhatóság hozzájárulása is szükséges.
(2) Az eltemetést´ól számított 25 éven túl a halál okát
nem kell vizsgálni: ilyen esetben a hamvasztáshoz szükséges sírnyitási engedély megadásához halottvizsgálati bizonyítványt nem kell csatolni.

(1) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést, hamuszórást) id´órend
szerint kell bejegyezni.
(2) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén
a temet´óben vezetett nyilvántartó könyv rovatába a közös
sírba történ´ó helyezést, id´ópontjának és a közös sírnak a
megjelölésével be kell jegyezni.

A halottszállítás
42. §
(1) Halottat, valamint halva született magzatot csak a
halál bekövetkezésének tényét és módját megállapító halottvizsgálat után szabad kórbonctani vizsgálat, hatósági
boncolás, temetés, illetve elhamvasztás céljából a halál
bekövetkezésének helyér´ól elszállítani.
(2) Kórházon kívül meghalt személy holttestének temet´óbe szállításáról a halottvizsgálati bizonyítvány kiadásával és az eltemetésre engedélyezett id´ó meghatározásával
együtt a halottvizsgálatot végz´ó orvos intézkedik.
(3) Rendkívüli módon bekövetkezett halál esetén
(rendkívüli halál) a holttestnek az elhalálozás (kór- vagy
hatósági boncolás) helyér´ól való elszállításáról külön jogszabály rendelkezik.
(4) Az azonosító ´úrlapnak a holttest két végtagjára
történ´ó felhelyezésér´ól a halottvizsgálatot végz´ó orvos,
kórházban a boncmester gondoskodik. A szállító figyelmét
fel kell hívni — külön megjelölve az ´úrlapon —, ha az
elhunyt fert´óz´ó betegségben halt meg.

(3) A halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolatát az
elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezet´ó adja ki.

(5) A kórházon kívül elhunyt személyr´ól a rajta található nemesfém ékszereket az elszállítás el´ótt — ha azt a
hozzátartozó nem tette meg — a szállító köteles levenni,
és az eltemettet´ónek, illetve a közeli hozzátartozónak elismervény ellenében átadni.

39. §

43. §

Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá hagyományos sírhelyre rátemetett urna kivételéhez
az intézet engedélyére nincs szükség.

(1) Településen kívülre történ´ó szállítás esetén az elhunytat kell´ó szilárdságú, vízhatlan módon hézagmentesített, ráill´ó fedéllel ellátott koporsóba kell helyezni. Szállítani erre a célra kialakított, fedéllel ellátott szállítókoporsóban is lehet.

40. §

(2) Bels´ó koporsó céljára talajban lebomló koporsóbetét is használható, kivéve, ha a szállítás
a) külföldre történik;
b) légijárm´úvön, vonaton, hajón történik;

Temetési hely, sírbolt felnyitását az intézet engedélyében és a szabályzatban foglaltak szerint kell elvégezni.
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c) fert´óz´ó betegségben elhaltra;
d) 10 évnél rövidebb id´ó el´ótt eltemetettek exhumált
maradványaira vonatkozik.
(3) Településen belül történ´ó szállításhoz erre a célra
rendszeresített hordágy is használható, ha az elhunytat át
nem látszó szállítózsákba helyezik és a hordágyhoz rögzítik.
(4) Hamvasztás céljából történ´ó szállításhoz — ha a
szállítás az elhalálozástól számított 60 órán belül megtörténik — fedéllel ellátott hamvasztókoporsó is használható.

44. §
(1) Az elhunytat a szállító telephelye szerint illetékes
intézetnek a szállítható halottak számát is megállapító
szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott közlekedési
hatósági engedély alapján, erre a célra kialakított és rendszeresített, zárt közúti halottszállító járm´úvel szabad szállítani. A rakodótérben szállítható halottak számát a forgalmi engedélyben rögzíteni kell.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott halottszállító
járm´úvet — kivéve, ha erre a célra gyártották — belülr´ól
résmentes, fert´ótleníthet´ó fém vagy m´úanyag lemezzel kell
bélelni, jól zárható ajtóval ellátni, és a koporsó (hordágy)
rögzítésére alkalmassá kell tenni.
(3) Helyi vagy temet´ón belüli szállítás céljára lovasfogat
is használható.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott halottszállító
járm´úvet vagy lovasfogatot csak a holttest és az eltemetés
(elhamvasztás) kellékének szállítására szabad használni.
(5) Az (1)—(5) bekezdésben foglaltak egyebekben nem
érintik a külön jogszabályokban el´óírt, halottszállításra
vonatkozó rendelkezéseket.

45. §
(1) A halottat szállító járm´úvel közterületen (közúton)
várakozni csak a szállítási feladat ellátásához szükséges
ideig szabad. Közúti halottszállító járm´úvet csak telephelyen lehet tárolni.
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46. §

(1) Az elhunyt külföldre szállításához engedély szükséges, a kérelmet a halál megállapításának helye szerint
illetékes intézethez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a szállítandó halott nevét, utolsó lakhelyét, a
halált okozó betegség megnevezését, a halál napját, azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a
szállítás történik, a szállító járm´ú (a szállítás módjának)
megjelölését és a szállítmány kísér´ójének megnevezését.
(2) A kérelemhez csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítványt vagy a halotti anyakönyvi kivonatot.
(3) A halottszállítási engedélyt két példányban kell kiállítani. Az engedélyben a halott szállításának feltételeit is
meg kell határozni. A halottszállítási engedély egyik példányát és a halottvizsgálati bizonyítványt (halotti anyakönyvi kivonatot) a halott kísér´ójének kell átadni. A másik
példányt a kérvényhez csatolva az irattárba kell elhelyezni.
Az engedélyben megállapított halottszállítási feltételek
teljesítését a halottszállítás megkezdése el´ótt ellen´órizni
kell.
(4) Halottnak külföldr´ól Magyarországra való szállításához az engedélyt a magyar külképviseleti hatóság adja ki.
Az engedélyezésnél a belföldi helyközi halottszállításra
vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe kell venni azzal
az eltéréssel, hogy a kett´ós koporsó használata minden
esetben kötelez´ó. A rendeltetési helyen — a temet´ó fenntartója (üzemeltet´óje) értesítése alapján — az intézet a
szállítmányt ellen´órzi, a halottszállítási engedélyt bevonja
és meg´órzi.

Temetkezési szolgáltatás
47. §
Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a
temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járm´úvel és a szolgáltatás
ellátásához személyzettel rendelkezik.

48. §

(2) Temetkezési szolgáltató járm´úvein csak a vállalkozó
(cég) nevét (logóját), telephelyének címét, telefonszámát
és a temetkezés szót szabad feltüntetni.

(1) Az egészségügyi intézményben végzett halottkezelés
(öltöztetés, mosdatás, borotválás, h´útés) nem része a temetkezési szolgáltatásnak.

(3) Fert´óz´ó betegségben elhalt szállítása után a kocsit
azonnal, egyébként havonta fert´ótleníteni kell, amelyr´ól
naplót kell vezetni. A napló tartalmazza a fert´ótlenítés
id´ópontjára, helyére és a fert´ótlenítés módjára vonatkozó
adatokat.

(2) A halottkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás feltételeit, a megrendelt szolgáltatás teljesítésének módját és a
díjfizetés rendjét az egészségügyi intézmény állapítja meg
és érvényesíti. A díjakról el´ózetesen tájékoztatni kell a
közeli hozzátartozót.
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49. §

(1) A telephelynek nem lakás céljára használt, az ügyfelek fogadására alkalmas helyiséggel, továbbá raktárral és
öltöz´óvel kell rendelkeznie.
(2) A telephelyengedélyt a szolgáltató minden egyes
telephelyére meg kell kérni.
(3) Temetésfelvétel (megrendelés) és kellékbemutató
külön erre a célra kialakított helyiségben, az elhunyt tiszteletét biztosító körülmények között végezhet´ó.
(4) Telephelyen — a temet´ó területén lév´ó telephely
kivételével — halottat tárolni (ideiglenesen elhelyezni) az
el´óírt véd´ótávolság betartásával és a telephely szerint illetékes intézet erre vonatkozó engedélyével lehet.
(5) Telephelyen halottszállító járm´ú mosására szolgáló
berendezés (gépkocsimosó) a környezetvédelmi hatóság
engedélyével helyezhet´ó el.

50. §
(1) A halottszállítást legalább kett´ó, a ravatalozást és a
sírgödörbe (sírboltba) való koporsóelhelyezést legalább
négy f´ónek kell végeznie. Az urnaravatalozást és urnaelhelyezést egy f´ó is elvégezheti.
(2) A szolgáltatásban közrem´úköd´ók a munka során
kötelesek méltó magatartást tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelel´ó öltözetben munkát végezni.
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(4) A vagyoni biztosíték a fennálló kötelezettségek
teljesítése után és csak a temetkezési szolgáltatói tevékenység megsz´únését követ ´ó 3 hónap elteltével szüntethet ´ó meg.
(5) A temetkezési szolgáltató a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását a telephelye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyz´ójének a szerz´ódés megkötésekor, illet´óleg meghosszabbításakor köteles igazolni.

53. §
(1) A vagyoni biztosíték mértéke a temetkezési szolgáltatás megkezdésekor 200 ezer Ft.
(2) Ha a temetkezési szolgáltatás megkezdését´ól számított két év eltelt, illet´óleg a szerz´ódés meghosszabbításakor, a vagyoni biztosíték mértéke a tárgyévet megel´óz´ó
évben a számviteli törvény szerint elszámolt nettó árbevételhez igazodóan
a) egymillió Ft nettó árbevételig 200 ezer Ft;
b) egymillió Ft és ötmillió Ft árbevétel között 400 ezer Ft;
c) ötmillió Ft és tízmillió Ft árbevétel között 600 ezer Ft;
d) tízmillió Ft árbevétel fölött egymillió Ft.
(3) A tevékenységét tovább folytató temetkezési szolgáltató a felhasznált vagyoni biztosítékot köteles haladéktalanul, de legkés´óbb 30 napon belül pótolni.

Temet´óüzemeltetés
54. §

51. §
A temetkezési szolgáltatónak temetkezési szolgáltató
szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Temet´óüzemeltetést az a gazdálkodó szervezet láthat el,
amelynek vezet´óje vagy alkalmazottja kertészeti, parkgondozó, illet´óleg kertépít´ó szakképesítéssel rendelkezik.

55. §
52. §
(1) A temetkezési szolgáltató köteles a vagyoni biztosítékra pénzintézettel vagy biztosítóintézettel szerz´ódést
kötni.
(2) Vagyoni biztosítékként csak olyan szerz´ódés vehet´ó
figyelembe, amely szerint a pénzintézet vagy a biztosítóintézet a temetkezési szolgáltatást igénybe vev´ó által megfizetett, számlával igazolt díj visszafizetésére teljesít kifizetést.
(3) A vagyoni biztosítékra kötött szerz´ódést legalább
kétévi id´ótartamra kell megkötni, és a mindenkori lejáratot megel´óz´ó legalább 30 nappal meghosszabbítani. A
szolgáltató a szerz´ódés lejártakor más típusú vagyoni biztosítékra is áttérhet.

(1) Ha a temet´ó üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási
szerz´ódés alapján történik, a temet´ó üzemeltet´óje köteles
a) az üzemeltetés, illet´óleg a temetési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott
számviteli szabályzatot alkalmazni;
b) a temet´ófenntartási és hozzájárulás díját és a létesítmények vállalkozók részér´ól történ´ó igénybevételi díját
megfizetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató tevékenységet is végez;
c) az üzemeltetéssel összefügg´ó bevételeir´ól és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.
(2) Az üzemeltet´ó az önkormányzati rendeletben kihirdetett díjakon felül díjat nem állapíthat meg, így különösen: nem szedhet´ó díj a temet´ólátogatásért és a temetési
hely gondozásához igénybe vett vízért.
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Hamvasztóüzemi m´úködés
56. §

(1) Hamvasztóüzembe elhunytat szállítani akkor lehet,
ha az átadás-átvétel feltételei biztosítottak.
(2) Az átvev´ó a halottvizsgálati bizonyítvány alapján
köteles azonosítani az elhunytat. Ellen´órizni kell az elhunyt kezére vagy lábára felhelyezett azonosító cédula,
valamint az okmányok (halottvizsgálati bizonyítvány, értesítés halálesetr´ól) és a hamvasztást megrendel´ó bizonylat
adatait. Az elhunytat kizárólag fed´óvel ellátott hamvasztó
koporsóban (vagy normál koporsóban) legalább leped´óvel
fedett módon lehet szállítani, illetve átvenni.
(3) Az átvett halottat a hamvasztásig h´úteni kell.
(4) Az átvételt követ´óen a koporsóba éghetetlen anyagból készült azonosító lapkát kell helyezni. Az elhunytat
kizárólag ezzel együtt lehet hamvasztani, és a hamvakkal
együtt az urnába kell helyezni.
(5) Az azonosító lapra — a koporsóba helyezés el´ótt —
be kell vésni az elhunyt hamvasztóüzemben kapott nyilvántartási sorszámát, az üzem székhelye szerinti település
nevének legalább két kezd´óbet´újét.

57. §
(1) A hamvasztás megtörténte után a hamvakat a keletkezett hamu ´úrtartalmának megfelel´ó, de legalább 2,5 l
´úrtartalmú urnába kell helyezni, és az urnát le kell zárni.
(2) A hamvak elhelyezése el´ótt az urnába maradandó
módon be kell ütni, vagy az urnafed´ó bels´ó oldalára
címkét kell elhelyezni, amely tartalmazza az üzem székhelye szerinti település nevét, az elhalt nevét (leánykori
nevét), a nyilvántartás sorszámát és az elhamvasztás
id´ópontját.
(3) A lezárt urnát temet´óben való elhelyezés céljából az
elhamvasztás megrendel´óje által megjelölt temetkezési
szolgáltatónak át kell adni, vagy meg kell küldeni. Az urna
az eltemettet´ónek a kegyeleti igények betartásával, a hamvasztóüzem területén erre a célra kialakított helyiségben
vagy telephelyen közvetlenül is átadható.
(4) A hamvak — az eltemettet´ó írásbeli kívánságára —
több urnában vagy a kegyeletet nem sért´ó szelencében is
elhelyezhet´ók. A bizonylatot az okmányokhoz csatolva a
hamvasztóüzem ´órzi meg.

58. §
(1) A hamvasztóüzemben nyilvántartó könyvet kell vezetni, amely tartalmazza a sorszámot, a hamvasztás napját,
az elhalt nevét, születési idejét, az elhalálozás helyét és
idejét, az üzembe beszállító szolgáltató nevét, címét, a
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szállító gépjárm´ú forgalmi rendszámát, az átvétel napját,
idejét, az urnaátadás idejét, módját, az átadás azonosító
adatait (postai utalványszám) vagy az átvev´ó nevét, címét
és aláírását. A nyilvántartást az üzem fennállásáig meg kell
´órizni. Ha az üzem megsz´únik, a nyilvántartás levéltárban
való elhelyezésér´ól a tulajdonos gondoskodik. Ha az üzem
más tulajdonos birtokába kerül, köteles a nyilvántartó
könyvet tovább vezetni, és a korábbi nyilvántartó könyveket meg´órizni.
(2) A hamvasztóüzemben üzemi naplót kell vezetni.
Ebben a hamvasztókemence automata regisztrációjával
azonosítható módon rögzíteni kell az elhunyt hamvasztásának tényleges napját, idejét, az üzem m´úködésének — a
tulajdonos által meghatározott — egyéb eseményeit. Az
automata regisztráció adatait 10 évig kell meg´órizni.
(3) A nyilvántartó könyvben az eltemettet´ó annak az
elhunytnak a nyilvántartási adatait tekintheti meg, akinek
az eltemetésér´ól gondoskodott.
(4) A hamvasztóüzem az eltemettet´ó részére igazolást
ad az elhunyt hamvasztásának szabályszer´ú elvégzésér´ól.

59. §
A hamvasztóhelyiségben üzemid´ó alatt az üzemeltet´ó
szerv dolgozóin és a hatósági ellen´órzést végz´ókön kívül
más személy csak a hamvasztót üzemeltet´ó szerv vezet´ójének engedélyével tartózkodhat.

Záró rendelkezések
60. §
(1) Ez a rendelet — a 28. § (2) bekezdése kivételével —
1999. október 1-jén lép hatályba. A 28. § (2) bekezdése
2002. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a temet´ók fenntartásáról és a temetkezésr´ól szóló
1008/1970. (IV. 12.) Korm. határozat, a temet´ókr´ól és a
temetkezési tevékenységr´ól szóló 10/1970. (IV. 17.)
ÉVM—EüM együttes rendelet, valamint a módosításáról
rendelkez´ó 7/1983. (V. 12.) ÉVM—EüM rendelet, a
12/1986. (XII. 30.) ÉVM rendelet 31. §-ának a) pontja, a
8/1992. (V. 19.) BM rendelet 2. §-ának (2)—(4) bekezdése,
továbbá a végrehajtásáról intézked´ó 7/1970. (Ép. Ért. 15.)
ÉVM—EüM együttes utasítás.
(3) A rendelet hatálybalépésekor már m´úköd´ó temetkezési szolgáltatónak a személyes megbízhatóságát, pénzügyi
teljesít´óképességét a rendelet hatálybalépését´ól számított
egy éven belül kell igazolnia.
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(4) Az üzemeltet´ó a rendeletben meghatározott szakképesítést a rendelet hatálybalépését követ´ó egy éven belül
köteles igazolni.
(5) A temetkezési szolgáltató az e rendeletben meghatározott szakképesítést 5 éven belül köteles igazolni. A
rendelet hatálybalépését követ´ó öt évig — szakképesítés
hiányában — temetkezési szolgáltató csak az lehet, aki
legalább ötéves, a temetkezési szolgáltatás területén eltöltött szakmai gyakorlatot igazol.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
146/1999. (X. 1.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetér´ól
és feladatairól
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3. §

A bizottság
a) dönt temet´ó, h´ósi temet´ó, h´ósi temetési hely, temetkezési emlékhely, temetési hely nemzeti sírkert részeként
történ´ó nyilvántartásba vételér´ól;
b) meghatározza a nemzeti panteonba tartozó temet´óket, temetési helyeket, amelyek fenntartását kiemelt feladatként kezeli és segíti;
c) dönt a nemzeti sírkertben sírjel állításáról, sírbolt
építésér´ól, változtatásáról, illet´óleg áthelyezésér´ól vagy lebontásáról;
d) javaslatot tesz — a miniszter útján — a Kormánynak
a nemzeti gyász kifejezésének módjára, formájára;
e) módszertani ajánlást dolgoz ki a helyi önkormányzatok részére a településen köztiszteletben álló elhunytak
emlékének meg´órzését szolgáló megemlékezés megszervezéséhez és a díszsírhely gondozásához;
f) kidolgozza a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek gondozásának egységes követelményeit;
g) tevékenységér´ól évente beszámol a Kormánynak.

A titkárság
4. §

A Kormány a temet´ókr´ól és a temetkezésr´ól szóló 1999.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

A bizottság m´úködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: titkárság) látja el.

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezete, feladatai
5. §
1. §
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a Kormány döntési joggal rendelkez´ó, szakmai véleményez´ó, koordináló és ellen´órz´ó testülete.

2. §
(1) A bizottság 11 tagból áll, a tagokat a tudomány, a
m´úvészeti élet és a m´úemlékvédelem, illet´óleg a temetkezési szakmai szervezetek képvisel´óib´ól — a honvédelmi
miniszter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter és a
belügyminiszter egyetértésével — a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumát vezet´ó miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg.
(2) A bizottság tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ, m´úködési szabályait maga alakítja ki, amelyet
a miniszter el´óterjesztésében a Kormány hagy jóvá.
(3) A bizottság m´úködési feltételeit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma biztosítja.
(4) A bizottság tagjait díjazás illeti meg.

A titkárság
a) nyilvántartásba veszi a nemzeti sírkertbe — ezen
belül a nemzeti panteonba, h´ósi temet´óbe — tartozó temetési helyeket, h´ósi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket;
b) ellen´órzi a nyilvántartásba vett temetési helyek fenntartását;
c) segíti és összehangolja a temetkezés területén m´úköd´ó társadalmi szervezetek tevékenységét, együttm´úködési megállapodásokat készít el´ó;
d) el´ókészíti a bizottság üléseit, ellátja a bizottság m´úködésével összefügg´ó adminisztratív feladatokat.

6. §
(1) Ez a rendelet 1999. október 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépését követ´ó 60 napon belül a
bizottságot meg kell alakítani, a titkárságot létre kell hozni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
45/1999. (X. 1.) EüM
rendelete
a gyógyszerek rendelésér´ól és kiadásáról szóló
3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról
A gyógyszertárak létesítésér´ól és m´úködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint az emberi felhasználásra
kerül´ó gyógyszerekr´ól szóló 1998. évi XXV. törvény 24. §-a
(2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A gyógyszerek rendelésér´ól és kiadásáról szóló 3/1995.
(II. 8.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1., 2. és 3. számú
melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
2. §
(1) Ez a rendelet 1999. október 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
a) a gyógyszerek helyettesíthet´óségér´ól szóló 37/1999.
(VIII. 24.) EüM rendelet melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki:
[tramadolum 50 mg kapszula]
,,Tramadol—50 Slovakofarma kapszula’’, valamint
b) az R . 1. számú mellékletének I. csoportjában a Vény
nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 2. Gyógytápszerek
alcíme alatt a ,,Milupa Aptamil Pre 250 g TT’’ és a ,,Milupa
Aptamil Pre 500 g TT’’ szövegrészek a hatályukat vesztik.
Dr. Gógl Árpád s. k.,
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2. Az R. 1. számú mellékletének I. csoportjában a Vény
nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[Multibionta Plus Mineral drg.
,,Multi-Sanostol szirup gyermekeknek

Kiszerelés

30× ]
600 g’’

3. Az R. 1. számú mellékletének I. csoportjában a Vény
nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[Multi-Tabs 1—10 éves gyermekeknek rágótabl.
,,Multi-Tabs
vitamin
ásványi
anyagokkal filmtabl.

Kiszerelés

30× ]
50× ’’

4. Az R. 1. számú mellékletének I. csoportjában a Vény
nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[Multi-Tabs vitamin ásványi anyagokkal filmtabl.
,,Multi-Tabs
vitamin
ásványi
anyagokkal és bétakarotinnal
filmtabl.

Kiszerelés

100× ]

40× ’’

5. Az R. 1. számú mellékletének I. csoportjában a Vény
nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:

egészségügyi miniszter
Megnevezés

Melléklet
a 45/1999. (X. 1.) EüM rendelethez
1. Az R. 1. számú mellékletének I. csoportjában a Vény
nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[Carbo medicinális ,,Chepharin’’
kapszula
,,Centrum A-tól Z-ig filmtabl.
Centrum A-tól Z -ig filmtabl.
Centrum A-tól Z -ig filmtabl.

Kiszerelés

…
[+ Novorin 0,1% orrcsepp
,,Nurofen 200 mg drg.
Nurofen 200 mg drg.
Nurofen szuszpenzió gyermekeknek

10 ml]
6×
12×
1× 100 ml’’

6. Az R. 1. számú mellékletének I. csoportjában a Vény
nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

50× ]
30×
60×
100× ’’

Kiszerelés

…
[Solmucol tabl.
,,Solpaflex gél
Solpaflex gél

Kiszerelés

24× ]
30 g
50 g’’
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7. Az R. 1. számú melléklete I. csoportjában a Vény
nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, a 7. Több komponens´ú homeopátiás gyógyszerek alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[Spigelon szublingvális tabl.
,,Stodal szirup

Kiszerelés

250× ]
200 ml’’

8. Az R. 1. számú melléklete II. csoportjában a Csak
vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel
egészül ki:
Megnevezés

…
[+ Arutimol 0,5% szemcsepp
,,SZ + Arycor 200 mg tabl.

Kiszerelés

5 ml]
30× ’’

9. Az R. 1. számú melléklete II. csoportjában a Csak
vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel
egészül ki:
Megnevezés

…
[+ Clexane 100 mg/1,0 ml inj.
,,+ Climen 28 drg.
+ Climen 28 drg.

…
[+ Colpo-Cleaner Jód pezsg´ótabl.
hüvelyöblít´ó oldat készítéséhez
,,SZ + Comtan 200 mg filmtabl.
SZ + Comtan 200 mg filmtabl.
SZ + Comtan 200 mg filmtabl.

…
[Enap-HL tabl.
,,Endotelon 150 mg bélben oldódó drg.

Megnevezés

…
[SZ + Estraderm TTS 100 tapasz
,,SZ + Estragest TTS tapasz
SZ + Estragest TTS tapasz

Kiszerelés

6× ]
8×
3× 8’’

13. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[SZ + Imigran inj. + autoinjektor
,,SZ + Imigran 20 mg orrspray

Kiszerelés

2× 0,5 ml]
2× 1 adag’’

14. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

2× 1.0 ml fecsk.-ben]
3× 28
1× 28’’

Kiszerelés

10× ]
30×
60×
100× ’’

11. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

12. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:

Kiszerelés

10. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés
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Kiszerelés

20× ]
20× ’’

…
[+ + Klacid 500 mg filmtabl.
,,+ + Klacid UNO 500 mg retard
filmtabl.

Kiszerelés

20× ]
7× ’’

15. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[+ Lamictal 5 mg diszperziós rágótabl.
,,+ Lamictal 25 mg diszperziós
rágótabl.
+ Lamictal 100 mg diszperziós
rágótabl.

Kiszerelés

30× ]
30×
30× ’’

16. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[SZ + Megace 160 mg tabl.
,,+ Meliane drg.
+ Meliane drg.

Kiszerelés

100× ]
21×
3× 21’’
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17. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[+ + Péflacine monodózis 400 mg
filmtabl.
,,+ Pharmatex egyadagos krém
+ Pharmatex hüvelykúp
+ Pharmatex hüvelytabl.
+ Pharmatex hüvelytampon
+ Pharmatex krém

Kiszerelés

2× ]
6× 1 adag
10×
12×
6×
1× 72 g’’

18. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[SZ + Roferon A 6 millió NE/0,5
ml el´óretöltött fecskend´ó
,,SZ + R oferon-A 9 millió
NE/0,5 ml el´óretöltött fecskend´ó

Kiszerelés

1× 0,5 ml]

1× 0,5 ml’’

19. Az R. 1. számú mellékletének II. csoportjában a
Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[+ Vegacillin extra tabl.
,,+ Venofer inj.

Kiszerelés

10× ]
5× 5 ml’’

20. Az R. 1. számú melléklete II. csoportjában a Csak
vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, a 3. Immunbiológiai
készítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

…
[+
,,+
+
+

H-B-VAX II
H-B-VAX II
H-B-VAX II
H-B-VAX II

Kiszerelés

40 mikrog/1 ml]
10× 5 mikrog/0,5 ml
10× 10 mikrog/1 ml
10× 40 mikrog/1 ml’’

21. Az R. 1. számú melléklete II. csoport, Csak vényre
kiadható gyógyszerek f´ócím, a 3. Immunbiológiai készít-
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mények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül
ki:
Megnevezés

…
[+ Trichosan vakcina sorozat
,,+ TYPHIM Vi-poliszacharid
tifusz vakcina
+ Twinrix gyermekeknek
+ Twinrix feln´ótteknek

Kiszerelés

5× 1 ml]
1× 0,5 ml
1× 0,5 ml
1× 1 ml’’

22. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[+ Arduan inj.
,,+ Arycor 150 mg/3 ml inj.

Kiszerelés

25× 4 mg + 25× 2 ml]
6× ’’

23. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[+ + BICNU 100 mg inj.
,,Biliscopin infúzió

Kiszerelés

1 poramp. +3 ml]
10× 50 ml’’

24. Az R . 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett
gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
Megnevezés

…
[+
,,+
+
+
+

Calcijex 2 mikrog/ml inj.
Calcijex 1 mikrog/ml inj.
Calcijex 1 mikrog/ml inj.
Calcijex 2 mikrog/ml inj.
Calcijex 2 mikrog/ml inj.

Kiszerelés

25× 1 ml]
10×
100×
10×
100× ’’

25. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógy-
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szerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[+ + Cefobid 2 g inj.
,,+ + Cefobid 1 g inj.
+ + Cefobid 2 g inj.

Kiszerelés

1 poramp. TT]
1 poramp.
1 poramp.’’

26. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[+ Claforan-Human 1 g inj.
,,+ + Contramal 100 mg/ml adagolópumpás cseppek

Kiszerelés

1 poramp.]
96 ml’’

27. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[# Diprivan inj.
,,# Diprivan 1% infúzió fecskend´óben
# Diprivan 2% infúzió

…
[Elolipid 20% infúzió
,,Elo-Mel basis mit Glucose infúzió 500 ml üvegben
Elo-Mel isoton mit Glucose infúzió 500 ml m´úanyag palackban
Elo-Mel isoton mit Glucose infúzió 500 ml üvegben
Elo-Mel isoton mit Glucose infúzió 1000 ml m´úanyag palackban
Elo-Mel OP (postoperativ) infúzió 500 ml üvegben

29. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[Lipovenös 20% infúzió
,,+ Lipovenös 10% PLR infúzióhoz
+ Lipovenös 10% PLR infúzióhoz

Kiszerelés

500 ml]
500 ml
100 ml’’

30. Az R . 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett
gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
Megnevezés

…
[+ Pavulon inj.
,,Pädamin infúzió
Pädamin infúzió

Kiszerelés

50× 2 ml]
100 ml
250 ml’’

Kiszerelés

1× 50 ml]
1× 50 ml
1× 50 ml’’

28. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés
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Kiszerelés

500 ml]
1× 500 ml
1× 500 ml

31. Az R . 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett
gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
Megnevezés

…
[Prontobario H. D. rönt. kontrasztanyag
,,# Propofol Abbott 1000 mg/100
ml emulzió injekcióhoz/infúzióhoz
# Propofol Abbott 200 mg/20 ml
emulzió
injekcióhoz/infúzióhoz
# Propofol Abbott 500 mg/50 ml
emulzió
injekcióhoz/infúzióhoz

Kiszerelés

340 g]

1× 100 ml

5× 20 ml

1× 50 ml’’

1× 500 ml
1× 1000 ml
1× 500 ml’’

32. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógy-
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szerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[+ Wincoram inj.
,,+ Wincoram 100 mg inj.

Kiszerelés

10× ]
10× 20 ml’’

33. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, a 4. Radiofarmakonok alcím alatt az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

…
[131 I natrium-jodid oldat terápias
célra/4000 Mbq
,,Ceretec TM injekció
Cyanocobalamin (57Co) kapszula
Dicopac 103,96 KBq kapszula
Metastron injekciós oldat 150 MBq
MyoviewTM oldat
Nátrium-Iodid (131 I) terápiás kapszula 3,7 GBq
Scintadren injekció 11,1 MBq
SeHCAT 370 KBq kapszula
Yttrium (90Y) szilikát szuszpenziós injekció 925 MBq

Kiszerelés

1 ampulla]
5 üveg
6 kapszula
1 kapszula
1 üveg
5 üveg
1 kapszula
1 üveg
1 kapszula
1 üveg’’

34. Az R. 1. számú mellékletének I. csoportjában a Vény
nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a ,,+ Phlogosam
ken´ócs 20 g TT’’ szövegrész helyébe az ,,+ Phlogosam
ken´ócs 20 g’’ szövegrész lép.
35. Az R. 2. számú mellékletének Kizárólag fekv´óbeteggyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján
gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli
— felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, a 3. Immunbiológiai készítmények alcíme alatt az ,,+ Intraglobin
F infúzió 200 ml + Intraglobin inj. 1× 5 ml TT + Intraglobin inj. 1× 10 ml + Intraglobin inj. 1× 20 ml + Intraglobin inj. 1× 50 ml + Intraglobin inj. 1× 100 ml’’ szövegrész helyébe az ,,+ Intraglobin F 1× 5 ml ampulla TT
+Intraglobin F 1× 10 ml inf. ampulla + Intraglobin
F 1× 20 ml inf. ampulla + Intraglobin F 50 ml inf. palack
+ Intraglobin F 100 ml inf. palack + Intraglobin F 200 ml
inf. palack’’ szövegrész lép.
36. Az R. 2. számú mellékletének II. csoportjában a
Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön
rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi
intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, az 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmé-

5493

nyek alcím alatt a ,,+ Calcijex 1 mikrog/25 ml inj. 25× 1
ml, + Calcijex 2 mikrog/25 ml inj. 25× 1 ml’’ szövegrészek
helyébe az ,,+ Calcijex 1 mikrog/25 ml inj. 25× 1 ml TT +
Calcijex 2 mikrog/25 ml inj. 25× 1 ml TT’’ szövegrész lép.
37. Az R. 3. számú melléklete Vényen nem rendelhet´ó
— orvosi rendel´ók, gondozóintézetek és fekv´óbeteggyógyintézetek részére beszerezhet´ó — gyógyszerek cím
alatt a ,,+ Tissucol Kit 0,5 komponens´ú fibrinragasztó
1× 0,5 ml + Tissucol Kit 1,0 komponens´ú fibrinragasztó
1× 1 ml + Tissucol Kit 2,0 komponens´ú fibrinragasztó
1× 2 + Tissucol Kit 5,0 komponens´ú fibrinragasztó 1× 5
ml’’ szövegrész helyébe a ,,+Tissucol Kit 0,5 két komponens´ú fibrinragasztó 1× 0,5 ml + Tissucol Kit 1,0 két
komponens´ú fibrinragasztó 1× 1 ml + Tissucol Kit 2,0 két
komponens´ú fibrinragasztó 1× 2 ml + Tissucol Kit 5,0 két
komponens´ú fibrinragasztó 1× 5 ml’’ szövegrész lép.

Az egészségügyi miniszter
46/1999. (X. 1.) EüM
rendelete
a kórházi felügyel´ó tanácsról szóló
23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: E ütv.) 247. §-a (2) bekezdésének
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A kórházi felügyel´ó tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.)
EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az orvosszakmai vezet´ó a 2. § (1) bekezdése szerinti
társadalmi szervezetek, a 3. § (1) bekezdése szerinti közalkalmazotti tanács és a fekv´óbeteg-intézmény fenntartója,
tulajdonosa, valamint önkormányzati tulajdonban lev´ó
fekv´óbeteg-intézmény esetén, annak ellátási területéhez
tartozó települési önkormányzatok részére tájékoztatást
ad a felügyel´ó tanács megalakításáról.’’
2. §
(1) Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az egészségügy területén m´úköd´ó társadalmi szervezetek küldötteit (a továbbiakban: társadalmi küldöttek)
a fekv´óbeteg-intézménynek
a) a megye/f´óváros egészére vagy annak egy részére
kiterjed´ó ellátási kötelezettsége esetén az adott megyében/f´óvárosban bírósági nyilvántartásba bejegyzett,
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b) több megyére kiterjed´ó ellátási kötelezettsége esetén az adott megyék valamelyikében bírósági nyilvántartásba bejegyzett,
c) az ország egészére kiterjed´ó ellátási kötelezettsége
esetén a fekv´óbeteg-intézmény szakmai profilja által érintett, illetve országos, és bírósági nyilvántartásba bejegyzett
társadalmi szervezetek tagjai köréb´ól kell delegálni, figyelemmel az adott ellátási területen m´úköd´ó társadalmi
szervezet taglétszámára, valamint arra, hogy a fekv´óbetegintézmény ellátási területén a társadalmi szervezet rendelkezik-e tagszervezettel.’’
(2) Az R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Ha a felügyel´ó tanács megbízatása alatt az ellátási
kötelezettség terjedelme változik, a felügyel´ó tanácsot az
ellátási kötelezettség terjedelmének megfelel´óen — e rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével — újra kell
alakítani. A felügyel´ó tanácsot újra kell alakítani a fekv´óbeteg-intézménynek más fekv´óbeteg-intézménnyel való
integrációja esetén is.’’

3. §
Az R. a következ´ó új 3/A. §-sal egészül ki:
,,3/A. § (1) Az önkormányzati tulajdonban lev´ó fekv´óbeteg-intézmény esetében, annak ellátási területéhez tartozó önkormányzatok a fenntartó önkormányzat számára
a választás lebonyolításához — az általa meghatározott
id´ótartamon belül, de legkés´óbb a korábbi felügyel´ó tanács
megbízatásának lejártáig — megküldik a felügyel´ó tanácsba jelöltek névsorát.
(2) Az (1) bekezdés szerint tagjelölt személyek közül a
legtöbb szavazatot kapott jelöltek válnak a felügyel´ó tanács tagjává.’’

4. §
Az R. 4. §-a a következ´ó (4)—(5) bekezdésekkel egészül
ki:
,,(4) A fekv´óbeteg-intézmény orvosszakmai vezet´óje a
felügyel´ó tanács megbízatásának megsz´únését követ´ó
90 napon belül újra kezdeményezi a felügyel´ó tanács megalakítását — e rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával —, ha annak megalakítására a felügyel´ó tanács megbízatásának lejártát követ´ó 45 napon belül nem kerül sor.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti rendelkezések
alkalmazásával a felügyel´ó tanács nem alakul meg, a fekv´óbeteg-intézmény fenntartója a felügyel´ó tanács megbízatását meghosszabbíthatja. A felügyel´ó tanács a meghosszabbítástól számított 1 évig m´úködhet, e határid´ón
belül a felügyel´ó tanács szabályszer´ú létrehozását újra meg
kell kísérelni.’’
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Az R. 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § (1) A felügyel´ó tanács tagjának megbízatása
a) a megbízási id´ó lejártával,
b) a tag lemondásával,
c) a tag halálával,
d) társadalmi küldött esetén
da) a delegáló társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásból való törlésével,
db) a tagnak a társadalmi szervezeti tagsága megsz´únésekor,
e) intézményi küldött esetén a küldöttnek a fekv´óbeteg-intézménnyel való munkavégzésre irányuló jogviszonya megsz´únésekor
sz´únik meg.
(2) A felügyel´ó tanács tagjának megbízatása megsz´únik
továbbá, ha a tag ellen büntet´óeljárás indul, és a büntet´óeljárás során a bíróság joger´ósen megállapítja, hogy b´úncselekményt követett el.
(3) Az (1) bekezdés b)—e) pontjaiban, valamint a
(2) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén az eredeti
tagot választó szervezet az új tagot — az eredetileg választott tag megbízatásának megsz´únését követ´ó — 30 napon
belül választja meg, a 2—4. §-okban foglalt rendelkezések
értelemszer´ú alkalmazásával.
(4) A felügyel´ó tanács tagja nem lehet a fekv´óbeteg-intézmény vezet´óje, valamint a kórházi etikai bizottság tagja.’’

6. §
E rendelet alkalmazásában orvosszakmai vezet´ónek min´ósül az egészségügyi szolgáltató gyógyító-megel´óz´ó ellátásért felel´ós vezet´óje.

7. §
A kórházi etikai bizottságokról szóló 14/1998. (XII. 11.)
EüM rendelet a következ´ó 8/A. §-sal egészül ki:
,,8/A. § E rendelet alkalmazásában orvosszakmai vezet´ónek min´ósül az egészségügyi szolgáltató gyógyító-megel´óz´ó ellátásért felel´ós vezet´óje.’’

8. §
(1) Ez a rendelet 1999. október 15-én lép hatályba.
(2) Az R. rendelkezései alapján megalakult és m´úköd´ó
felügyel´ó tanácsokat,
a) az önkormányzati tulajdonban lév´ó fekv´óbetegintézmények esetében 2000. január 1-jéig újra meg kell
alakítani,
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b) a nem önkormányzati tulajdonú fekv´óbeteg-intézmények esetében — 2000. január 1-jéig — csak akkor kell
újra megalakítani, ha az Eütv. 156. § (4) bekezdésében
meghatározott létszám valamelyikének nem felelnek meg.
(3) A felügyel´ó tanács (2) bekezdésben meghatározott
újraalakítása esetén a fekv´óbeteg-intézmény orvosszakmai
vezet´óje e rendelet hatálybalépését´ól számított
a) 15 napon belül a helyben szokásos módon felhívást
tesz közzé az egészségügy területén m´úköd´ó társadalmi
szervezetek részére, illetve közvetlenül megkeresi azokat;
b) 30 napon belül az R . 4. §-a (3) bekezdésében meghatározott intézkedéseket értelemszer´úen alkalmazza,
amennyiben egyeztet´ó fórum megtartása indokolt.
(4) Ha az orvosszakmai vezet´ó a (3) bekezdés szerinti
intézkedéseket nem teszi meg a fekv´óbeteg-intézmény
fenntartója a (3) bekezdés szerinti határid´ót követ´ó 30 napon belül felszólítja az orvosszakmai vezet´ót a szükséges
intézkedések megtételére.
(5) Az R.
a) 1. §-a (1) bekezdésének második mondatában a ,,létszámkeretek között’’ szövegrész helyébe a ,,létszámban’’
szövegrész,
b) a 3. § (2) bekezdésében a ,,delegálásának’’ szó helyébe a ,,megválasztásának’’ szó,
c) 4. §-a (3) bekezdésben a ,,delegálása’’ szó helyébe a
,,megválasztása’’ szó
lép.
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti
a) az R . 1. § (1) bekezdésének második mondatában és
a 4. § (2) bekezdésében az ,,illetve a tulajdonos’’ szövegrész;
b) az R . 7. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata.
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(1) A min´óségi vágóbaromfi termelés támogatásáról
szóló 3/1999. (I. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R .)
2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,(1) A min´óségi támogatás mértéke 5 Ft/kg, amelyet
összesen legfeljebb háromszázötvenezer tonna vágóbaromfi után lehet igénybe venni. A támogatásban részesíthet´ó vágóbaromfinak meg kell felelnie az MSZ 6918/1997.
el´óírásában meghatározott I. min´óségi osztály feltételeinek, valamint a rendelet mellékletében vámtarifaszám és
MSZ elnevezés szerinti felsorolásnak. A háromszázötvenezer tonna vágóbaromfi mennyiségen belül legfeljebb egyszáznyolcvanezer tonna lehet a ,,0105 92 00 99, valamint a
0105 93 00 99 vámtarifaszám alá tartozó Gallus domesticus
fajba tartozó, nyolc hétnél nem id´ósebb szárnyasok’’ (a továbbiakban: vágócsirke) mennyisége.’’
(2) A R. 2. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) Az 1. § (1) bekezdésben szerepl´ó egyszáznyolcvanezer tonnára emelt vágócsirke kvótából részesül´ó és a BTT
által kiadott, a (2) bekezdés szerinti ígérvénnyel rendelkez´ó feldolgozó a szabvány szerinti I. osztályú vágócsirkéért
1999. október 1. napjától az alapanyag-termel´ónek legalább egyszázötven Ft-ot köteles fizetni kilogrammonként. Ellenkez´ó esetben az ígérvény felhasználása jogtalan
igénybevételnek min´ósül.’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit 1999. december 31-ig kell alkalmazni.
Dr. Torgyán József s. k.,

Dr. Gógl Árpád s. k.,

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

egészségügyi miniszter

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
84/1999. (X. 1.) FVM
rendelete

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
85/1999. (X. 1.) FVM
rendelete

a min´óségi vágóbaromfi termelés támogatásáról szóló
3/1999. (I. 14.) FVM rendelet módosításáról

a tehéntej termékpálya szabályozásáról szóló
5/1997. (I. 30.) FM rendelet módosításáról

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
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1. §

1. §

A tehéntej termékpálya szabályozásáról szóló 5/1997.
(I. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: R .) 9. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A terméktanács az esetleges piaci felesleg levezetése érdekében — arra vonatkozó javaslatának megküldésével — köteles
a minisztériumnak legalább két héttel el´óre jelezni, ha)
,,a) legalább egy feldolgozó, gazdálkodó szervezet esetében az extra tej ára 48 Ft/liter+áfa alá csökken, vagy’’

(1) E rendelet hatálya kiterjed azokra a vágómarhát
(BTO 012 111 2310) tenyészt´ó, feldolgozó természetes és
jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, amelyek tagjai a Vágóállat és Hús Terméktanácsnak, továbbá a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elismert, a vágómarha
termékpályán m´úköd´ó terméktanácsra (a továbbiakban:
Terméktanács).

2. §

(2) E rendelet el´óírásait a piaci forgalomba kerül´ó a
rendelet mellékletében meghatározott fajtacsoportra és
min´óségi osztály el´óírásainak megfelel´ó min´óség´ú vágómarhára és meghatározott garantált árra kell alkalmazni.

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3. §
E rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba. Egyidej´úleg
a tehéntej termékpálya szabályozásáról szóló 5/1997.
(I. 30.) FM rendelet módosításáról rendelkez´ó 38/1998.
(X. 9.) FVM rendelet hatályát veszti.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 85/1999. (X. 1.) FVM rendelethez
A 2000. évi tehéntej kvóta és garantált ár
1. A 2000. évre a 2. § (1) bekezdés szerinti meghatározott
termelési kvóta nagysága 1900 millió liter, ezen belül a
garantált árhoz kötött kvóta az extra min´óség´ú tej 100%-a.
2. A 2000. évre érvényes garantált ár az MSZ 3698
szabvány szerint min´ósített extra min´óség´ú tejre 44 Ft/liter+áfa.

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
86/1999. (X. 1.) FVM
rendelete
a vágómarha garantált áron történ´ó állami
felvásárlásáról
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel és a
pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

(3) A min´óségi és fajtacsoport meghatározásánál az
MSZ 6915—79 számú szabvány el´óírásait kell figyelembe
venni.
2. §
(1) E rendelet szerinti garantált ár a vágómarha tartási
helyéhez legközelebbi, a Terméktanáccsal el´ózetesen
egyeztetett és az állami felvásárlást lebonyolító szervezet
által kijelölt átvételi helyre szállított és ott átadott vágómarhára vonatkozik.
(2) A vágómarha súlyának megállapításakor a ténylegesen mért súlyból a rendelet mellékletében megadott százalékot le kell vonni. Az így megállapított súly az elszámolás
alapja.
(3) Az e rendelet alapján meghirdetett garantált ár az
általános forgalmi adót, illetve a kompenzációs felárat
nem tartalmazza.
3. §
(1) Az állam nevében — a Tv. 3. §-a (2) bekezdésének
b) pontja szerinti tárcaközi bizottság (a továbbiakban:
bizottság) javaslatának mérlegelésével — a miniszter kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben
a) a vágómarha min´óségre adott támogatással együttes
piaci átlagára — legalább egymást követ´ó két héten keresztül — ezen rendelet mellékletében közölt garantált ár
szintje alá csökken, és
b) a Terméktanács árjelentésében szerepl´ó összes heti
felvásárolt mennyiség (I., II., III. fajtacsoport, hímivar) az
el´óz´ó héthez képest legalább húsz százalékkal csökken,
a mellékletben meghatározott fajtacsoporthoz, min´óségi
osztályhoz tartozó hányad (a továbbiakban együtt: kvóta)
garantált áron történ´ó állami felvásárlásáról a Tv. 10. §-a
(1) bekezdésének c) pontjában megjelölt források terhére
gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményben csak a Terméktanács tagja vagy ahhoz írásos nyilatkozattal csatlakozó részesülhet.
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(3) A vágómarha szállításának, feldolgozásának, fagyasztásának és tárolásának költségei az Adóelszámolási
Iroda 10032000-01905520 számú Agrárpiaci támogatás,
állami felvásárlás folyósítási számla terhére a vágómarha
garantált áron történ´ó állami felvásárlásának lebonyolításában való részvétel feltételeir´ól szóló külön rendelet alapján kerülnek megtérítésre a felvásárlás lebonyolításában
részt vev´ó természetes vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a továbbiakban: pályázó) részére.
(4) Az állami felvásárlás befejez´ódik, ha egymást követ´ó
két héten keresztül a rendelet szerint felajánlott vágómarha piaci átlagára a mellékletben közölt garantált ár fölé
emelkedik.
4. §
(1) Abban az esetben, ha a pályázó állami garancia
melletti hitelb´ól vásárol fel, az e rendelet mellékletében
foglalt fajtacsoport és min´óségi osztály el´óírásainak megfelel´ó vágómarha a min´ósítést követ´óen — az állam áru
feletti rendelkezési jogának egyidej´ú fenntartása mellett
— kerül a pályázó tulajdonába.
(2) Ha a min´ósítés során megállapítják, hogy az állami
felvásárlásra felajánlott vágómarha a mellékletben meghatározott min´óségnek nem felel meg, a vágómarhát felajánló (a továbbiakban: termel´ó) és az állami felvásárlást végz´ó
szervezet az értékesítés feltételeiben külön szerz´ódésben
állapodhat meg. Megállapodás hiányában a termel´ó vállalja, hogy a felmerült költségeket megfizeti és rendelkezik
az e rendeletben foglalt min´óségi el´óírásoknak meg nem
felel´ó áruról.
(3) A vágómarha átadása és min´ósítése közötti id´ószakban az állatban — senkinek fel nem róható okból — bekövetkez´ó kárt a termel´ó és az állam egymással egyenl´ó
arányban viseli.
5. §
(1) A termel´ó a vágómarhájának állami felvásárlása
iránti igényét a Terméktanácsnál akkor jelentheti be, ha a
közzétett piaci átlagár a rendelet mellékletében el´óírt garantált ár mértékével azonos, vagy kisebb. A bejelentéssel
egyidej´úleg a termel´ónek nyilatkozatot kell benyújtania a
Terméktanácsnak:
a) az állami felvásárlásra felkínált vágómarha darabszámáról;
b) az állat tartási helyér´ól;
c) az állami átvételre történ´ó felajánlás darabszám szerinti ütemezési javaslatáról.
(2) A termel´ónek a bejelentéssel egyidej´úleg írásban
nyilatkoznia kell arról is, hogy
a) t´óle garantált áron sem veszik át a vágómarhát, illetve vele ilyen szerz´ódést nem kötöttek;
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b) kéri az általa megjelölt darabszámú vágómarha garantált áron történ´ó állami felvásárlását;
c) ismeri és elfogadja a vágómarha garantált áron történ´ó állami felvásárlásának részletes feltételeit;
d) legkés´óbb az állat állami felvásárlásra történ´ó átadásáig kiváltja a marhalevelet és rendelkezésre bocsátja.
(3) A termel´ó a (2) bekezdés b) pontja szerinti igénybejelentést annak megtételét´ól számított tizennégy napig
visszavonhatja. A nyilatkozat késedelmes visszavonásából
ered´ó többletköltséget a termel´ó köteles megtéríteni.

6. §
(1) A Terméktanács a termel´ók bejelentését követ´óen
3 munkanapon belül megküldi írásban a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárrendtartási Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) a következ´óket:
a) a 5. § (1) bekezdésének a)— c) pontjában foglaltaknak megfelel´ó javaslatát a vágómarha állami felvásárlására;
b) tájékoztatást a vágómarha piaci áralakulásáról;
c) részletes tájékoztatását az 5. § (1) bekezdésében foglalt adatokról;
d) nyilatkozatát arról, hogy valamennyi, az állami felvásárlást kezdeményez´ó termel´ó az 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti jognyilatkozatot megtette;
e) nyilatkozatát arról, hogy vállalja — az állami felvásárlással összefüggésben — a termel´ók tájékoztatását.
(2) Az a termel´ó, aki az 5. § (2) bekezdésében el´óírt
nyilatkozatot nem, vagy hiányosan teszi meg, az állami
felvásárlásban nem vehet részt.

7. §
A piaci zavar jelzése a Terméktanács feladata. Az ezzel
kapcsolatban felmerült költségeket a Terméktanács a saját
költségvetéséb´ól fedezi.

8. §
(1) A miniszter a Terméktanács 6. § szerinti írásos
értesítésének hiánytalan kézhezvételét követ´ó tíz napon
belül a bizottság javaslatának mérlegelésével dönt:
a) a vágómarha állami felvásárlásáról;
b) az állami felvásárlás területi kiterjedésér´ól;
c) az állami felvásárlás kezd´ó és — szükség szerint —
befejez´ó id´ópontjáról;
d) az állatok tartási helyéhez legközelebb es´ó állami
felvásárlást lebonyolító szervezet kijelölésér´ól és — szükség szerint — az általuk felvásárlásra, feldolgozásra kerül´ó
állatlétszámról.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti döntésr´ól a miniszter a
Hivatalon keresztül közleményt ad ki. A közleményt a
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´óben kell közzétenni.
9. §
(1) Az állami felvásárlást lebonyolító szervezet — a
Terméktanáccsal együttm´úködve — gondoskodik az állatok felvásárlásának megszervezésér´ól. Ennek keretében a
termel´ónek az állatok átvételi ütemezésére az 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatát — amennyiben
az állam felvásárlási érdekét nem sérti — figyelembe kell
venni.
(2) A vágómarha átvétele, vágóhídra történ´ó szállítása,
vágása és tárolása alkalmával a feldolgozottsági fok függvényében az állami felvásárlást végz´ó szervezet folyamatosan biztosítja az állatok elkülönített kezelését, azonosíthatóságát, tárolását, továbbá az állami felvásárlással kapcsolatos gazdasági m´úveletek pénzügyi és számviteli szempontból való elkülönítését.
(3) Az állami felvásárlásra átadott állat a termel´ó és az
állami felvásárlást lebonyolító szervezet közötti bármely
jogviszonyból ered´ó követelés biztosítékául vagy fedezetéül nem szolgálhat.

1999/87. szám
13. §

(1) E rendelet 2000. január 1. napján, a (2) bekezdés a
kihirdetés napján lép hatályba, egyidej´úleg a vágómarha
garantált áron történ´ó állami felvásárlásáról szóló
35/1998. (X. 9.) FVM rendelet hatályát veszti.
(2) Az 1998. évi termés´ú takarmánykukorica garantált
áron történ´ó állami felvásárlásának lebonyolítási rendjér´ól szóló 55/1998. (XII. 2.) FVM rendelet 10. §-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
,,A támogatás az APEH 10032000-01905630 ,,Piacra
jutást el´ósegít´ó támogatás’’ folyósító számláról igényelhet´ó. A jogosulatlanul igényelt támogatást, továbbá a visszatérítend´ó támogatásokat az APEH 10032000-0107013
,,Piacra jutási támogatás megtérülése’’ számlára kell befizetni.’’
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 86/1999. (X. 1.) FVM rendelethez
E rendelet alapján állami felvásárlásra kerül´ó
vágómarha fajtacsoportja, min´óségi osztálya, garantált
ára és annak felvásárlásra kerül´ó mennyisége

10. §
(1) Az e rendelet alapján állami felvásárlás keretében
átvett vágómarha ellenértékét a min´ósítés elfogadását követ´ó harminc napon belül kell kifizetni.

Fajtacsoport
és ivarmegjelölés

(2) Késedelmes fizetés esetén a termel´ó a külön jogszabályban foglaltaknak megfelel´ó mérték´ú késedelmi kamatra tarthat igényt.

I. hímivar
II. hímivar

11. §
E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a miniszter a
Hivatal útján gondoskodik.
12. §
(1) E rendeletben foglaltakon túl, a Tv. alapján, az
abban foglalt feltételekhez kötött további piaci beavatkozásra (intervenció) a termék piaci zavara esetén kerülhet
sor.
(2) Állategészségügyi okok miatti állami felvásárlás esetén az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A vágómarha termékpályát érint´ó, e rendelet által
nem szabályozott feltételekr´ól a külön jogszabályokban
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Garantált
ár
(Ft/kg)

Felvásár lásra
kerül´ó
mennyiség

extrém és I. osztály

220

100%

extrém és I. osztály

200

100%

160
150

100%
100%

Min´óségi osztály

III. hímivar extrém és I. osztály
250—450 kg él´ósúly között
450 kg él´ósúly felett

Érvényes: 2000. január 1. napjától
Fizet´ósúly: az átadáskor mért él´ósúlyból levonva 7%.
Állami felvásárlás megkezdésének feltétele:
Amennyiben a vágómarha a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által 2000. évre rendeletben meghatározott min´óségi prémiummal növelt él´ósúlyra vonatkozó
piaci átlagára legalább két egymást követ´ó héten a garantált ár szintje alá csökken, és a Terméktanács árjelentésében szerepl´ó heti összes felvásárolt mennyiség (I., II., III.
fajtacsoport, hímivar) az el´óz´ó héthez képest legalább húsz
százalékkal csökken, a Terméktanács állami felvásárlást
kezdeményez. A piaci árakat a Terméktanács közli a Hivatallal minden hét péntek 12.00 óráig a KSH által alkalmazott térségi megbontásban. A Hivatal a tárgyheti piaci
árakat a tárgyhetet követ´ó hét szerdai napján teszi közzé a
Magyar Mez´ógazdaság cím´ú hetilapban.
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k) vállalja, hogy szervezeti változással járó jogutódlás
esetén is gondoskodik a 2. § (4) bekezdése alapján megkötött szerz´ódésben foglaltak végrehajtásáról.

a vágómarha garantált áron történ´ó állami
felvásárlásának lebonyolításában való részvétel
feltételeir´ól

(3) A vágómarha állami felvásárlását lebonyolító szervezetet megillet´ó, illetve terhel´ó — általános forgalmi adót
nem tartalmazó — maximális költségtérítés mértékét és az
ahhoz kapcsolódó feltételeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel és a
pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Vágómarha garantált áron történ´ó állami felvásárlásának lebonyolításában való részvételre az a természetes
vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint az az egyéni vállalkozó (a továbbiakban:
pályázó) pályázhat, aki
a) vállalja, hogy a vágómarha-felvásárlást az általa felvett hitelb´ól, állami garancia mellett finanszírozza;
b) rendelkezik nemzeti vagy nemzetközi szakmai szervezetek által elfogadott vágóhíddal és húsfeldolgozó
üzemmel;
c) többletköltség-térítési igény nélkül biztosítani tudja
a levágott állatok húsának nemzeti vagy nemzetközi szakmai szervezetek által elfogadott módon történ´ó tárolását;
d) vállalja az alábbi feldolgozottsági fokon az állatok
feldolgozását: csontos marhahús [BTO 151111 10 00,
151112 10 00) (4/4-es)];
e) vállalja, hogy a vágómarha garantált áron történ´ó
állami felvásárlásáról szóló jogszabálynak megfelel´óen veszi át, dolgozza fel és tárolja a marhahúst;
f) vállalja, hogy az állami felvásárlás elrendelését követ´ó három napon belül megkezdi az állatok átvételét, továbbá azt, hogy legfeljebb tíz munkanapon belül a teljes kijelölt állományt átveszi, levágja, feldolgozza és — szükség
szerint — tárolja, illetve tároltatja;
g) vállalja, hogy a vágómarha termékpályán m´úköd´ó
terméktanáccsal (a továbbiakban: Terméktanács) egyeztetve az állami felvásárlás lebonyolítására megfelel´ó számú
átvev´óhelyet jelöl ki;
h) vállalja az állami felvásárlásra kerül´ó állatok átvétele, vágóhídra történ´ó szállítása, vágása és tárolása alkalmával, azok fajtacsoport és min´óségi osztály szerint elkülönített kezelését, azonosíthatóságát;
i) vállalja a felvásárlással összefügg´ó gazdasági m´úveletek
pénzügyi és számviteli szempontból elkülönített kezelését;
j) tudomásul veszi az állam áru feletti rendelkezési jogának fenntartását, és vállalja az árunak a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárrendtartási
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által megjelölt id´ópontban történ´ó értékesítését;

(2) Az (1) bekezdésben el´óírt nyilatkozatok, illetve kötelezettségvállalások csak írásban tehet´ók meg.

(4) Amennyiben a vágómarha felvásárlási áránál a tényleges eladási ár alacsonyabb, a különbözet megtérítésére
az állami felvásárlást lebonyolító szervezet csak akkor jogosult, ha az eladási ár kialakulása neki fel nem róható.
(5) A szállítás, feldolgozás, fagyasztás és tárolás költségei az 1. számú melléklet alapján versenypályáztatással a
pályázó pályázatának elfogadása után — a pályázó által
megjelölt költségtérítés mellett — állami költségvetésb´ól
kerülnek megtérítésre. A költségtérítés feltétele a felvásárlás lebonyolításában való tényleges részvétel.

2. §
(1) A pályázatokat zárt borítékban ,,Pályázat vágómarha állami felvásárlására’’ jeligével ellátva, a 4. §-ban meghatározott határid´óben a Hivatalnak kell benyújtani.
(2) A 2. számú mellékletben közölt minta szerinti pályázatokat a Tv. 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti
tárcaközi bizottság véleményének figyelembevételével a
miniszter bírálja el.
(3) A pályázatok elbírálásánál el´ónyt élvez az a pályázó,
aki a saját tulajdonában lév´ó vágóhíddal, illetve húsfeldolgozó üzemmel teljesíti az 1. § (1) bekezdése szerinti feltételeket, továbbá az a pályázó, aki e rendelet 1. számú
melléklete szerinti maximális költségtérítésnél alacsonyabb térítési érték mellett vállalja a piaci beavatkozás
lebonyolítását.
(4) A pályázat elfogadását követ´ó harminc napon belül
a Hivatal a pályázóval szerz´ódést köt. A pályázó a szerz´ódésben vállalja, hogy legalább egy naptári éven keresztül e
rendeletben foglaltak alapján a vágómarha állami felvásárlásában közrem´úködik. A szerz´ódés azonnali hatállyal,
kártérítési igény nélkül felmondható, ha a pályázó az 1. §
(1) bekezdésében foglalt bármelyik feltételt teljesíteni
nem tudja.
(5) Az elfogadott pályázatok alapján a vágómarha állam
részére történ´ó felvásárlását e rendelet szerint végz´ó szervezetek listájáról a miniszter felhatalmazása alapján a Hivatal a rendelet megjelenését követ´ó hatvan munkanapon
belül közleményt ad ki. A közleményt a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesít´óben kell közzétenni.
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3. §

A pályázatokat e rendelet megjelenését követ´ó harminc
munkanapon belül kell benyújtani.
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2. számú melléklet
a 87/1999. (X. 1.) FVM rendelethez

4. §

Pályázati lap
a vágómarha garantált áron történ´ó állami
felvásárlásának lebonyolításában való részvételhez

E rendeletben foglaltak végrehajtására, illetve annak
ellen´órzésére a miniszter a Hivatalt hatalmazza fel.

A pályázó neve: .......................................................................
A pályázó személyi adóazonosító száma: .............................

5. §
E rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba. Egyidej´úleg a vágómarha garantált áron történ´ó állami felvásárlásának lebonyolításában való részvétel feltételeir´ól szóló
34/1998. (X. 9.) FVM rendelet hatályát veszti.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A pályázó adószáma: ..............................................................
A pályázató címe: ....................................................................
Tel./fax: ....................................................................................
R endeletszám, amely alapján a pályázat történik: ..............
....................................................................................................
.
Exportbélyegz´ó száma: ..........................................................

1. számú melléklet
a 87/1999. (X. 1.) FVM rendelethez

Exportbélyegz´ó alapján mely országba szállíthat terméket:
....................................................................................................
.
A költségtérítés pályázó által vállalt mértéke: .....................

A vágómarha állami felvásárlásában közrem´úköd´ó
szervezeteket megillet´ó, illetve terhel´ó költségtérítés
mértéke és az ehhez kapcsolódó feltételek
I. Állam által térített költségek
1. Átvétel, vágóhelyre szállítás, vágás, feldolgozás
(csontos marhahús 4/4) és anyagmozgatás költségei
(legfeljebb 80 km-es beszállítási távolság esetén) legfeljebb 15 528 Ft/db+ áfa.
2. Az 1. pontban jelzetthez képest eltér´ó feldolgozottsági fok, illetve szállítási távolság esetén a térítésr´ól külön
megállapodás rendelkezik.
3. Tárolási költség:
— az els´ó harminc napban az egyszeri fagyasztási költséggel együtt legfeljebb 0,60 Ft/kg/nap+áfa,
— minden további napra legfeljebb 0,38 Ft/kg/nap+ áfa.
II. Fagyasztási és tárolási veszteség számítása
Fagyasztási veszteségként a III. pontban el´óírt kitermelési százalék alapján meghatározott betárolási súly két
százaléka, tárolási veszteségként a tárolási id´ót´ól függ´óen,
arányosan, legfeljebb tizenegy hónapra egy százalék számolható el.
III. A feldolgozottsági fokhoz kapcsolódó kitermelési
hányad:
BTO 151111 10 00, 151112 10 00
csontos marhahús (4/4-es) 53% (I—II. fajtacsoportnál)
48% (III. fajtacsoportnál)
Megjegyzés:
Betárolási súly számítása: fizet´ó súly szorozva feldolgozottsági fokhoz tartozó kitermelési százalékkal.

Állam által térített költségek
1. Átvétel, vágóhelyre szállítás, vágás, feldolgozás (csontos marhahús 4/4) és anyagmozgatás költségei (legfeljebb
80 km-es beszállítási távolság esetén) ......... Ft/db+áfa.
2. Tárolási költség:
— az els´ó harminc napban az egyszeri fagyasztási költséggel együtt ...................... Ft/kg/nap+áfa,
— minden további napra ................. Ft/kg/nap+ áfa.
El´óállítja az alábbi feldolgozottsági fokú terméket:
csontos marhahús (BTO 151111 10 00, 151112 10 00),
igen
Az állami tulajdonú termék h´út´ótárolásának helye,
pontos cégszer´ú elnevezése és címe: .....................................
....................................................................................................
.
Vágókapacitás: .................... db/óra
Vállalja: a 87/1999. (X. 1.) FVM rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a)—k) pontjában foglaltak teljesítését: igen
Vállalja: a 87/1999. (X. 1.) FVM rendelet 1. §-a (2)—(5)
bekezdéseiben foglaltak teljesítését: igen
Dátum:....................................................
....................................................
cégszer´ú aláírás
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A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
88/1999. (X. 1.) FVM
rendelete
a vágósertés garantált áron történ´ó állami
felvásárlásáról
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed azokra a vágósertést (BTO
012310 3200) el´óállító, feldolgozó természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, amelyek tagjai a Vágóállat és Hús Terméktanácsnak, továbbá a
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elismert, a vágósertés termékpályán
m´úköd´ó terméktanácsra (a továbbiakban: Terméktanács).
(2) E rendelet el´óírásait a piaci forgalomba kerül´ó, a
vágóállatok vágás utáni min´ósítésér´ól szóló 13/1998.
(IV. 3.) FM rendelet, valamint a vágósertések vágás utáni
min´ósítésér´ól és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 15/1998. (IV. 3.) FM rendeletben
meghatározott min´ósítési rendszer szerint min´ósített, e
rendelet mellékletében meghatározott besorolási osztály
el´óírásainak megfelel´ó min´óség´ú vágósertésre és meghatározott garantált árra kell alkalmazni.
(3) Az e rendelet szerinti garantált ár a vágósertés tartási
helyéhez legközelebbi, a Terméktanáccsal el´ózetesen egyeztetett és az állami felvásárlást lebonyolító szervezet által
kijelölt átvételi helyre szállított, és ott átadott, azonosíthatósági jelöléssel ellátott vágósertés hasított súlyára vonatkozik.
(4) A vágósertés hasított súlyának megállapítása a vágóállatok vágás utáni min´ósítésér´ól szóló 13/1998. (IV. 3.)
FM rendelet, valamint a vágósertések vágás utáni min´ósítésér´ól és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet szerint történik.
Az így megállapított súly az elszámolás alapja.
(5) Az e rendelet alapján meghirdetett garantált ár az
általános forgalmi adót, illetve a kompenzációs felárat
nem tartalmazza.
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követ´ó két héten keresztül — a mellékletben közölt garantált ár szintje alá csökken, és
b) a Terméktanács árjelentésében szerepl´ó min´ósített
vágósertés heti felvásárolt mennyisége az el´óz´ó héthez
képest legalább húsz százalékkal csökken
a mellékletben meghatározott besorolási osztályhoz tartozó hányad (a továbbiakban együtt: kvóta) garantált áron
történ´ó állami felvásárlásáról a Tv. 10. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt források terhére gondoskodik.
(2) A vágósertés szállításának, feldolgozásának, fagyasztásának és tárolásának költségei az Adóelszámolási Iroda
10032000-01905520 számú Agrárpiaci támogatás, állami
felvásárlás folyósítási számla terhére a vágósertés garantált
áron történ´ó állami felvásárlásának lebonyolításában való
részvétel feltételeir´ól szóló külön rendelet alapján kerülnek megtérítésre a felvásárlás lebonyolításában részt vev´ó
természetes vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok (a továbbiakban: pályázó) részére.
(3) Az állami felvásárlás befejez´ódik, ha egymást követ´ó
két héten keresztül a rendelet szerint felajánlott vágósertés
piaci átlagára a mellékletben közölt garantált ár fölé kerül.
3. §
(1) Abban az esetben, ha a pályázó állami garancia melletti
hitelb´ól vásárol fel, a rendelet melléklete szerinti besorolási
osztály el´óírásainak megfelel´ó vágósertés a min´ósítést követ´óen — az állam áru feletti rendelkezési jogának egyidej´ú
fenntartása mellett — kerül a pályázó tulajdonába.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményben csak a Terméktanács tagja vagy ahhoz írásos nyilatkozattal csatlakozó részesülhet.
(3) Ha a min´ósítés során megállapítják, hogy az állami
felvásárlásra felajánlott vágósertés a mellékletben meghatározott min´óségnek nem felel meg — a vágósertést felajánló (a továbbiakban: termel´ó) és az állami felvásárlást
végz´ó szervezet közötti eltér´ó megállapodás hiányában —
az áru harminc napig az állami felvásárlást végz´ó szervezet
felel´ós ´órzésébe kerül. Ebben az esetben a beszállítás, a
vágás, a feldolgozás és a tárolás költségeit a termel´ó viseli.
Harminc nap elteltével az állami felvásárlást végz´ó szervezet jogosult az árut értékesíteni.
(4) A vágósertés átadása és min´ósítése közötti id´ószakban az állatban senkinek fel nem róható okból bekövetkez´ó kárt a termel´ó és az állam egymás között egyenl´ó arányban viseli.

2. §
(1) Az állam nevében — a Tv. 3. §-a (2) bekezdésének
b) pontja szerinti tárcaközi bizottság (a továbbiakban:
bizottság) javaslatának mérlegelésével — a miniszter kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben
a) a rendelet szerinti min´óség´ú felajánlott vágósertés
min´óségi felárral növelt piaci átlagára — legalább egymást

4. §
(1) A termel´ó a vágósertésének állami felvásárlása iránti
igényét a Terméktanácsnál — ideértve annak helyi szerveit
és megbízottait is — akkor jelentheti be, ha a közzétett
piaci átlagár a rendelet mellékletében el´óírt garantált ár
mértékével azonos, vagy annál alacsonyabb. A bejelentés-
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sel egyidej´úleg a termel´ónek nyilatkozatot kell benyújtania a Terméktanácsnak:
a) az állami felvásárlásra felkínált vágósertés darabszámáról,
b) a vágósertés tartási helyér´ól,
c) az állami átvételre történ´ó felajánlás darabszám szerinti ütemezésére vonatkozó javaslatáról.
(2) A termel´ónek a bejelentéssel egyidej´úleg írásban
nyilatkoznia kell arról is, hogy
a) t´óle garantált áron sem veszik át a vágósertést, illetve vele ilyen szerz´ódést sem kötöttek,
b) kéri az általa megjelölt darabszámú vágósertés garantált áron történ´ó állami felvásárlását,
c) elfogadja a min´ósítést végz´ó szerv által végzett min´ósítés eredményét,
d) vállalja, hogy amennyiben a min´ósítés során az állami felvásárlásra felajánlott vágósertés min´ósége a jogszabályban írt feltételeknek nem felel meg, a felmerült költségeket megfizeti, és legfeljebb 30 napon belül rendelkezik
az e rendeletben foglalt min´óségi el´óírásoknak meg nem
felel´ó áruról,
e) ismeri és elfogadja a vágósertés garantált áron történ´ó állami felvásárlásának részletes feltételeit,
f) legkés´óbb az állat állami felvásárlásra történ´ó átadásáig kiváltja a marhalevelet.
(3) A termel´ó a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát annak megtételét´ól számított tizennégy napig visszavonhatja. A nyilatkozat késedelmes visszavonásából ered´ó többletköltséget a termel´ó köteles megtéríteni.
(4) Az a termel´ó, aki a (2) bekezdésben el´óírt nyilatkozatokat nem vagy hiányosan teszi meg, az állami felvásárlásban nem vehet részt.
5. §
A Terméktanács a termel´ók bejelentését követ´óen
3 munkanapon belül megküldi írásban a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárrendtartási Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) a következ´óket:
a) a 4. § (1) bekezdésének a)— c) pontjaiban foglaltaknak megfelel´ó javaslatát a vágósertés állami felvásárlására,
b) tájékoztatást a vágósertés piaci áralakulásáról,
c) részletes tájékoztatást a 4. § (1) bekezdésében foglalt
adatokról,
d) nyilatkozatát arról, hogy valamennyi, az állami felvásárlást kezdeményez´ó termel´ó a 4. § (2) bekezdése szerinti jognyilatkozatokat megtette,
e) nyilatkozatát arról, miszerint vállalja az állami felvásárlással összefüggésben a termel´ók tájékoztatását.
6. §
A piaci zavar jelzése a Terméktanács feladata. Az ezzel
kapcsolatban felmerült költségeket a Terméktanács költségvetéséb´ól fedezi.
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7. §

(1) A miniszter, a Terméktanács 5. § szerinti, írásos
értesítésének hiánytalan kézhezvételét követ´ó tíz napon
belül, a bizottság javaslatának mérlegelésével dönt:
a) a vágósertés állami felvásárlásáról,
b) az állami felvásárlás területi kiterjedésér´ól,
c) a vágósertések tartási helyéhez legközelebb es´ó, állami felvásárlást lebonyolító szervezet kijelölésér´ól és —
szükség szerint — az általuk felvásárlásra, feldolgozásra
kerül´ó állatlétszámról,
d) a felvásárlás kezd´ó id´ópontjáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntésr´ól a miniszter a
Hivatalon keresztül közleményt ad ki. A közleményt a
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´óben és legalább két napilapban kell közzétenni.

8. §
(1) Az állami felvásárlást lebonyolító szervezet — a
Terméktanáccsal együttm´úködve — gondoskodik az állatok felvásárlásának megszervezésér´ól. Ennek keretében a
termel´ónek az állatok átvételi ütemezésére a 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatát — amennyiben
az állam felvásárlási érdekét nem sérti — figyelembe kell
venni.
(2) A vágósertés átvétele, vágóhídra történ´ó szállítása,
vágása és tárolása alkalmával a feldolgozottsági fok függvényében az állami felvásárlást végz´ó szervezet folyamatosan biztosítja az elkülönített kezelést, azonosíthatóságot,
tárolást, továbbá az állami felvásárlással kapcsolatos gazdasági m´úveletek pénzügyi és számviteli szempontból való
elkülönítését.
(3) Az állami felvásárlásra átadott vágósertés a termel´ó
és az állami felvásárlást lebonyolító szervezet közötti jogviszonyból ered´ó követelés biztosítékául vagy fedezetéül
nem szolgálhat, kivéve, ha a vágósertés — a min´ósítést´ól
függ´óen — e rendelet alapján egyébként nem kerül állami
tulajdonba.
9. §
(1) Az e rendelet alapján állami felvásárlás keretében
átvett vágósertés ellenértékét a min´ósítés elfogadását követ´ó harminc napon belül kell kifizetni.
(2) Késedelmes fizetés esetén a termel´ó a külön jogszabályban foglaltaknak megfelel´ó mérték´ú késedelmi kamatra tarthat igényt.

10. §
A rendeletben foglaltak végrehajtásáról a miniszter a
Hivatalon keresztül gondoskodik.
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11. §

(1) A rendeletben foglaltakon túl további piaci beavatkozásra (intervenció) a Tv. rendelkezései szerint kerülhet sor.
(2) Állategészségügyi indokok miatt történ´ó állami felvásárlásra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A vágósertés termékpályát érint´ó, e rendelet által
nem szabályozott feltételekr´ól az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. §
Ez a rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba. Egyidej´úleg a vágósertés garantált áron történ´ó állami felvásárlásáról szóló 37/1998. (X. 9.) FVM rendelet, valamint a
7/1999. (I. 14.) FVM rendelet hatályát veszti.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 88/1999. (X. 1.) FVM rendelethez
A rendelet alapján felvásárlásra kerül´ó vágósertés
besorolási osztálya, garantált ára és annak mennyisége
Garantált ár
(Ft/kg)
(áfa vagy kompenzációs felár
nélküli ár
hasított súlyra)

Felvásárlásra
kerül´ó
mennyiség

E és S min´óségi kategória

220

100%

U min´óségi kategória

204

100%

R min´óségi kategória

186

100%

Besorolási osztály

Érvényes 2000. január 1. napjától.
Állami felvásárlás megkezdésének feltétele:
Amennyiben a vágósertés hasított súlyra vonatkozó, a
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által 2000. évre
a vágósertés min´óségi termelésének intervenciós támogatásáról szóló rendeletben meghatározott min´óségi támogatással növelt piaci átlagára legalább két egymást követ´ó héten a
melléklet szerinti garantált ár szintje alá csökkent, és a Terméktanács árjelentésében szerepl´ó heti min´ósített vágósertés felvásárolt mennyiség az el´óz´ó héthez képest legalább
húsz százalékkal csökkent, a Terméktanács állami felvásárlást kezdeményez. A piaci árakat a Terméktanács közli a
Hivatallal minden hét péntek 12 óráig, a KSH által alkalmazott térségi megbontásban. A Hivatal a tárgyheti piaci árakat
a tárgyhetet követ´ó hét szerdai napján teszi közzé a Magyar
Mez´ógazdaság cím´ú hetilapban.
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A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
89/1999. (X. 1.) FVM
rendelete
a vágósertés garantált áron történ´ó állami
felvásárlásának lebonyolításában való részvétel
feltételeir´ól
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Vágósertés garantált áron történ´ó állami felvásárlásának lebonyolításában való részvételre az a természetes
vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó (a továbbiakban: pályázó)
pályázhat, aki
a) vállalja, hogy a vágósertés-felvásárlást az általa felvett hitelb´ól állami garancia mellett finanszírozza;
b) rendelkezik nemzeti vagy nemzetközi szakmai szervezetek által elfogadott vágóhíddal és húsfeldolgozó
üzemmel;
c) a b) pontnak megfelel´ó vágóhíd felszereltsége alapján alkalmazni tudja a külön jogszabály szerinti sertésmin´ósítési rendszert;
d) többletköltség-térítési igény nélkül biztosítani tudja
a levágott vágósertések húsának nemzeti vagy nemzetközi
szakmai szervezetek által elfogadott módon történ´ó tárolását;
e) vállalja az alábbiakban felsorolt feldolgozottsági fokok közül legalább — általa a pályázatban megjelölt —
háromféle termék el´óállítását;
ea) csontos sertéshús, lehúzott (fej, láb, farokkal)
BTO 151113 11 10
BTO 151114 11 00
eb) csontos sertéshús, lehúzott (fej, láb, farok nélkül,
sz´úzpecsenyével)
BTO 151113 11 10
BTO 151114 11 10
ec) szalonnás és b´órös sertéshús (fej, láb, farokkal)
BTO 151113 12 10
BTO 151114 12 00
ed) szalonnás és b´órös sertéshús (fej, els´ó láb és farok
nélkül)
BTO 151113 12 10
BTO 151114 12 00
ee) darabolt sertéshús és -húsrész
BTO 151113 20 00
BTO 151113 30 00
BTO 151114 20 00
BTO 151114 30 00
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ef) kicsontozott sertéshús
BTO 151113 40 00
BTO 151114 40 00
f) legalább tízezer darab/év vágókapacitással rendelkezik;
g) vállalja, hogy a vágósertést a garantált áron történ´ó
vásárlásról szóló jogszabálynak megfelel´óen veszi át, dolgozza fel, és a feldolgozott sertéshúst tárolja;
h) vállalja, hogy az állami felvásárlás elrendelését követ´ó három napon belül megkezdi legalább napi kétszáz
darab vágósertés átvételét, vágását, feldolgozását és tárolását;
i) vállalja, hogy — eltér´ó megállapodás hiányában —
a mez´ógazdasági termel´ót´ól átvett, de a garantált ár alkalmazási feltételéül megállapított besorolási osztályba nem
tartozó, és ezért állami felvásárlásra nem kerül´ó termék
felel´ós ´órzésér´ól — a termel´ó költségére — legalább harminc napig gondoskodik;
j) vállalja, hogy a Terméktanáccsal egyeztetve az állami
felvásárlás lebonyolítására megfelel´ó számú átvev´óhelyet
jelöl ki;
k) vállalja az állatok átvétele, vágóhídra történ´ó szállítása, vágása és tárolása alkalmával — a feldolgozottsági
foktól és besorolási osztálytól függ´óen — az állami felvásárlásra kerül´ó állatok elkülönített kezelését, azonosíthatóságát és tárolását;
l) vállalja az állami felvásárlással kapcsolatos gazdasági
m´úveletek pénzügyi és számviteli szempontból elkülönített kezelését;
m) tudomásul veszi az állam áru feletti rendelkezési
jogának fenntartását, és vállalja az áru Földm´úvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárrendtartási Hivatala
(a továbbiakban: Hivatal) által megjelölt id´ópontban történ´ó értékesítését;
n) vállalja, hogy szervezeti változással járó jogutódlás
esetén is gondoskodik a 2. § (4) bekezdése alapján megkötött szerz´ódésben foglaltak végrehajtásáról.
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2. §

(1) A pályázatokat zárt borítékban ,,Pályázat vágósertés
állami felvásárlására’’ jeligével ellátva, a 4. §-ban meghatározott határid´óben a Hivatalnak kell benyújtani.
(2) A 2. számú mellékletben közölt minta szerinti pályázatokat a Tv. 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti
tárcaközi bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményének figyelembevételével a miniszter bírálja el.
(3) A pályázatok elbírálásánál el´ónyt élvez az a pályázó,
aki a saját tulajdonában lév´ó vágóhíddal, illetve húsfeldolgozó üzemmel teljesíti az 1. § (1) bekezdése szerinti feltételeket, továbbá az a pályázó, aki a rendelet 1. számú
melléklete szerinti maximális költségtérítésnél alacsonyabb térítési érték mellett vállalja a piaci beavatkozás
lebonyolítását.
(4) A pályázat elfogadását követ´ó harminc napon belül
a Hivatal a pályázóval szerz´ódést köt. A pályázó a szerz´ódésben vállalja, hogy legalább egy naptári éven keresztül
e rendeleltben foglaltak alapján a vágómarha állami felvásárlásában közrem´úködik. A szerz´ódés azonnali hatállyal,
kártérítési igény nélkül felmondható, ha a pályázó az 1. §
(1) bekezdésében foglalt bármelyik feltételt teljesíteni
nem tudja.
(5) Az elfogadott pályázatok alapján a vágósertés állam
részére történ´ó felvásárlását e rendelet szerint végz´ó szervezetek listájáról a miniszter felhatalmazása alapján a Hivatal a rendelet megjelenését követ´ó hatvan munkanapon
belül közleményt ad ki. A közleményt a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesít´óben kell közzétenni.

3. §
A pályázatokat a rendelet megjelenését követ´ó harminc
munkanapon belül kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben el´óírt nyilatkozatok, illetve kötelezettségvállalások csak írásban tehet´ók meg.
(3) A vágósertés állami felvásárlását lebonyolító szervezetet megillet´ó, illetve terhel´ó — általános forgalmi adót
nem tartalmazó — költségtérítés maximális mértékét és az
ahhoz kapcsolódó feltételeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) Amennyiben a vágósertés felvásárlási áránál a tényleges eladási ár alacsonyabb, a különbözet megtérítésére
az állami felvásárlást lebonyolító szervezet csak akkor jogosult, ha az eladási ár kialakulása neki fel nem róható.
(5) A szállítás, feldolgozás, fagyasztás és tárolás költségei az 1. számú melléklet alapján versenypályáztatással a
pályázó pályázatának elfogadása után — a pályázó által
megjelölt költségtérítés mellett állami költségvetésb´ól kerülnek megtérítésre. A költségtérítés feltétele a felvásárlás
lebonyolításában való tényleges részvétel.

4. §
E rendeletben foglaltak végrehajtására, illetve annak
ellen´órzésére a miniszter a Hivatalt hatalmazza fel.

5. §
Ez a rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba. Egyidej´úleg a vágósertés garantált áron történ´ó állami felvásárlásának lebonyolításában való részvétel feltételeir´ól
szóló 36/1998. (X. 9.) FVM rendelet hatályát veszti.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet
a 89/1999. (X. 1.) FVM rendelethez
A vágósertés állami felvásárlásában közrem´úköd´ó
szervezeteket megillet´ó, illetve terhel´ó költségtérítés
mértéke és az ehhez kapcsolódó feltételek
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f) kicsontozott sertéshús (ITJ 80—52—4), 42,5%
BTO 151113 40 00
BTO 151114 40 00
Megjegyzés:
Betárolási súly számítása: fizet´ó súly szorozva feldolgozottsági fokhoz tartozó kitermelési százalékkal.

I. Állam által térített költségek (hasított súlyra)
1. Átvétel, vágóhídra (vágóhelyre) szállítás, vágás, feldolgozás/anyagmozgatás költségei (szalonnás és b´órös sertéshús és lehúzott csontos sertéshús el´óállításáig, legfeljebb 80 km-es beszállítási távolság esetén), legfeljebb 37,0
Ft/kg+áfa.
2. Az 1. pontban jelzetthez képest eltér´ó feldolgozottsági fok, illetve szállítási távolság esetén a térítésr´ól külön
megállapodás rendelkezik.
3. Tárolási költség:
— az els´ó harminc napban az egyszeri fagyasztási költséggel együtt legfeljebb 0,60 Ft/kg/nap+áfa;
— minden további napra legfeljebb 0,38 Ft/kg/nap+ áfa.
II. Fagyasztási és tárolási veszteség számítása
Fagyasztási veszteségként a III. pontban el´óírt kitermelési százalék alapján meghatározott betárolási súly két
százaléka, tárolási veszteségként a tárolási id´ót´ól függ´óen,
arányosan, legfeljebb tizenegy hónapra 1 százaléka számolható el.

2. számú melléklet
a 89/1999. (X. 1.) FVM rendelethez
Pályázati lap a vágósertés garantált áron történ´ó állami
felvásárlásának lebonyolításában való részvételhez
A pályázó neve: .......................................................................
A pályázó adószáma: ..............................................................
A pályázó címe: .......................................................................
A pályázó adóazonosító jele: .................................................
Tel./fax: ....................................................................................
R endeletszám, amely alapján a pályázat történik: ..............
....................................................................................................
.
Exportbélyegz´ó száma: ..........................................................
Exportbélyegz´ó alapján mely országokba szállíthat terméket: ............................................................................................
A költségtérítés pályázó által vállalt mértéke: .....................
Állam által térített költségek (hasított súlyra):

III. A feldolgozottsági fokhoz kapcsolódó kitermelési
hányad (hasított súlyra)
a) csontos sertéshús, lehúzott (ITJ 80—14—1) (fej, láb,
farokkal), 61,9%
BTO 151113 11 10
BTO 151114 11 00
b) csontos sertéshús, lehúzott (ITJ 80—14—1) (fej, láb,
farok nélkül, sz´úzpecsenyével), 55,8%
BTO 151113 11 10
BTO 151114 11 00
c) szalonnás és b´órös sertéshús (ITJ 80—14—2) (fej,
láb, farokkal), 94,9%
BTO 151113 12 10
BTO 151114 12 00
d) szalonnás és b´órös sertéshús (ITJ 80—14—2) (fej,
els´ó láb és farok nélkül), 88,8%
BTO 151113 12 10
BTO 151114 12 00
e) darabolt sertéshús és -húsrész (ITJ 80—51—4),
55,8%
BTO 151113 20 00
BTO 151113 30 00
BTO 151114 20 00
BTO 151114 30 00

1. Átvétel, vágóhídra (vágóhelyre) szállítás, vágás, feldolgozás/anyagmozgatás költségei (szalonnás és b´órös sertéshús és lehúzott csontos sertéshús el´óállításáig, legfeljebb
80 km-es beszállítási távolság esetén) .................... Ft/kg+ áfa.
2. Az 1. pontban jelzetthez képest eltér´ó feldolgozottsági fok, illetve szállítási távolság esetén a térítésr´ól külön
megállapodás rendelkezik.
3. Tárolási költség:
— az els´ó 30 napban az egyszeri fagyasztási költséggel
együtt ............... Ft/kg/nap+áfa;
— minden további napra .................. Ft/kg/nap+ áfa.
Jelölje meg a cég által alkalmazni kívánt legalább háromféle feldolgozási fokot:
a) csontos sertéshús, lehúzott (fej, láb, farokkal), igen
BTO 151113 11 10
BTO 151114 11 00
b) csontos sertéshús, lehúzott (fej, láb, farok nélkül,
sz´úzpecsenyével), igen
BTO 151113 11 10
BTO 151114 11 00
c) szalonnás és b´órös sertéshús (fej, láb, farokkal), igen
BTO 151113 12 10
BTO 151114 12 00
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d) szalonnás és b´órös sertéshús (fej, els´ó láb és farok
nélkül), igen
BTO 151113 12 10
BTO 151114 12 00

Az el´óterjeszt´ó a munkanélküliek számában és összetételében bekövetkezett pozitív változásokkal, valamint az
aktív foglalkoztatáspolitika eszközrendszerének hatékonyabb finanszírozásával indokolta a módosító javaslatokat.
e) darabolt sertéshús és -húsrész, igen
a) Észrevételeinek megfogalmazása mellett a munkaBTO 151113 20 00
adói
oldal tudomásul vette, hogy a Kormány a törvényterBTO 151113 30 00
vezetet
az Országgy´úlésnek benyújtja.
BTO 151114 20 00
b) A munkavállalói oldal azért nem támogatta a törBTO 151114 30 00
vénytervezetben szerepl´ó járadékfolyósítási id´ó lerövidítéf) kicsontozott sertéshús, igen
sét, a jövedelempótló támogatás munkanélküli segéllyé
BTO 151113 40 00
alakítását, valamint a munkanélküli ellátás melletti munBTO 151114 40 00
kavállalási lehet´óség további sz´úkítését, mert véleménye
EUR OP min´ósítési rendszer szerint min´ósített igen
szerint a módosító javaslatokat szakmai el´ókészítés nem
Az állami tulajdonú termék h´út´ótárolásának helye, alapozta meg. Úgy ítélte meg, hogy
— a változtatások súlyosan hátrányos helyzetbe hozpontos cégszer´ú neve és címe: ...............................................
....................................................................................................
. nak 350 ezer munkanélkülit és azok családját,
— hiányzik a foglalkoztatás koncepciójának, az EU
Vágókapacitás: ............ db/óra
foglalkoztatási irányelveinek, valamint az Flt. módosításáVállalja: a 89/1999. (X. 1.) FVM rendelet 1. §-a (1) be- nak komplex kezelése,
kezdésének g)—n) pontjában foglaltak teljesítését: igen
— az állam kivonul a foglalkoztatáspolitikai finanszíVállalja: a 89/1999. (X. 1.) FVM rendelet 1. §-a (1) be- rozásából,
kezdésének a)—f) pontjában foglaltak teljesítését: igen
— a bevezetend´ó rendszer összekeveri a biztosítási és
Vállalja: a 89/1999. (X. 1.) FVM rendelet 1. §-a (2)—(5) szociális funkciót.
c) A munkavállalói oldal kifogásolta továbbá, hogy a
bekezdésében foglaltak teljesítését: igen
kormányzati oldal érdemi indoklás nélkül utasította vissza
a napirend tárgyalása során megfogalmazott észrevételeit,
..................................................
javaslatait, ezért — az érdekegyeztetés kiüresedésének vecégszer´ú aláírás
szélyére hivatkozva — a kialakult helyzet megvitatására
kezdeményezte az oldalak soros elnökeinek összehívását.
A javaslatot a munkaadói oldal támogatta, a kormányzati
oldal elfogadta.
(A soros elnökök megbeszélésére a kormányzati oldal
összehívása alapján szeptember 2-án sor került).

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Országos Munkaügyi Tanács Titkársága
Tájékoztató
az Országos Munkaügyi Tanács 1999. augusztus 27-i
ülésér´ól
1. Az Országos Munkaügyi Tanács megtárgyalta a foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
módosítására tett kormányzati javaslatokat.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1999. évi 86. számában megjelent
144/1999. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának bevezet´ó szövegében a
(6) bekezdésre való utalás helyesen (7) bekezdés, továbbá a módosított
jogszabály szövegében lév´ó (6) bekezdés helyett is (7) bekezdés a helyes
hivatkozás.
(Kézirathiba)
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Tisztelt Elõfizetõk!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük a 2000. 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.)

A 2000. 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
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny

42 336 Ft/év
8 064 Ft/év
11 088 Ft/év
44 688 Ft/év
10 752 Ft/év
7 728 Ft/év
9 744 Ft/év
6 384 Ft/év
7 056 Ft/év
10 416 Ft/év
6 048 Ft/év
10 416 Ft/év
8 400 Ft/év
8 736 Ft/év
4 032 Ft/év
7 728 Ft/év
10 416 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
13 776 Ft/év
10 080 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
3 024 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
672 Ft/év
4 704 Ft/év
1 008 Ft/év
2 016 Ft/év
2 688 Ft/év
3 024 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gy´újteménye 2000. évi éves el´ófizetési díjai:
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

36 000 Ft
48 000 Ft
60 000 Ft

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

72 000 Ft
84 000 Ft
96 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—1999—2000. évfolyamai CD-lemezen az eredeti külalak
meg´órzésével, de könnyen kezelhet´óen.
A halmozott évfolyamok ára 14 000 Ft. Magyar Közlöny éves el´ófizetése esetén 50% kedvezményt adunk, az 1999.
december 6-ig el´ófizet´ók részére további meglepetést készítünk el´ó.

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