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az 1999. évi termés´ú ipari alma felvásárláshoz nyújtott
intervenciós támogatásról
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. §
Az 1999. évi hazai termés´ú ipari alma piacra jutásának
és a piaci egyensúly helyreállításának el´ósegítésére — feldolgozói felvásárláshoz — legfeljebb kett´ószáz-ötvenezer

Az 1999. évi termés´ú ipari alma felvásárláshoz nyújtott intervenciós támogatásról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A vágósertés min´óségi termelésének intervenciós támogatásáról
A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.)
KHVM—BM együttes rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . .
Tájékoztató az Országos Munkaügyi Tanács 1999. augusztus 6-i
és augusztus 12-i ülésér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Országos Rend´ór-f´ókapitányság Közbiztonsági F´óigazgatóságának közleménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség közleménye . . . . . . . . . . . . .
A Környezeti Katasztrófa Ellenes Párt Elnökségének közleménye
Helyesbítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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tonna mennyiségig, egyezer-ötszázmillió forint összeg´ú intervenciós támogatást (a továbbiakban: támogatás) rendelek el.
2. §
A támogatást az a feldolgozó igényelheti, aki/amely almát dolgoz fel, továbbá a kizárólag préselt almalevet gyártó is, ha továbbfeldolgozóval (s´úrít´óüzemmel) szerz´ódése
van, és az így átvett préselt almalé mennyiségére a s´úrít´óüzem támogatást nem igényel, amennyiben
a) az Alma Terméktanács tagja és tagsági díjfizetési
kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban: jogosult),
továbbá
b) kizárólag az általa kiállított felvásárlási jeggyel vagy
számlával, illetve ezek összesít´ójével igazolja, hogy a beszállító termel´ót´ól 1999. szeptember 1. és november 30.
között, feldolgozás céljára hazai termés´ú almát vásárolt,
ideértve a feldolgozó saját termés´ú, saját üzemében feldolgozott és önbizonylattal igazolt almáját is (a bevételezett
alma mennyisége feldolgozás céljára nem lehet több a
feldolgozásra átadott termésmennyiségnél), és
c) a feldolgozó legalább huszonkett´ó Ft/kg bruttó árat
(amely — amennyiben a szállítást a termel´ó végzi — a szállítási költséget, az áfát, illetve a kompenzációt is magában
foglalja) fizetett ki vételár címén, az alma átvételét követ´ó
harminc napon belül, de legkés´óbb 1999. december 6-ig.
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3. §

6. §

(1) ´Óstermel´ó esetében a felvásárlási jegyre rá kell vezetni — a legalább 1999. május 31-t´ól érvényes — ´óstermel´ói igazolvány számát, a kiállító szervezet nevét, adóazonosító jelét, illetve a számlán a beszállító adószámát.

Azok a feldolgozók, amelyek az 1999. évi termés´ú ipari
almából intervenciós támogatással almas´úrítményt gyártanak, kötelesek a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárrendtartási Hivatalát (a továbbiakban:
Hivatal) tájékoztatni az exportra értékesített mennyiségr´ól és értékesítési átlagárról, a belföldi továbbfeldolgozásra értékesített, vagy a saját üzemében el´óállított gyümölcsital-gyártáshoz felhasznált mennyiségr´ól:
a) 1999. december 31-ig, majd ezt követ´óen
b) 2000. augusztus 31-ig.

(2) Amennyiben a beszállító nem ´óstermel´ó, az alma
származását (ideértve a feldolgozó saját termés´ú almáját
is) az illetékes falugazdász által kiállított, illetve ellenjegyzett nyilatkozattal kell igazolni a terület és termés vonatkozásában.
4. §

7. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott támogatási összeg forrása
a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól szóló
1998. évi XC. törvény XII. Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások 11. cím, 1. alcím
alatti el´óirányzat.
(2) A támogatás mértéke — az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel — a felvásárolt, illetve a saját termés´ú
feldolgozott alma után hat Ft/kg.
5. §
(1) A támogatási kérelmet postai úton tértivevényesen
vagy személyesen az Agrárintervenciós Központ (a továbbiakban: AIK) Ügyfélszolgálatán (1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11.; postacím: 1860 Budapest, Pf. 11)
lehet benyújtani úgy, hogy a kérelmek legkés´óbb 1999.
december 6-ig az AIK-hoz beérkezzenek. A borítékon fel
kell tüntetni: ,,Ipari alma’’.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmez´ó nevét, címét (megye is), székhelyét, (ha
a feldolgozás máshol történik) telephelyét, levelezési címét, a felel´ós vezet´ó nevét, telefonszámát, adószámát vagy
adóazonosító jelét, bankszámlaszámát,
b) e rendeletben el´óírt nyilatkozatokat és igazolásokat.
(3) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a terméktanácsi tagságról, valamint a tagdíjfizetési
kötelezettség teljesítésér´ól kiállított igazolást,
b) a vételár megfizetését igazoló bizonylatot,
c) harminc napnál nem régebbi igazolást, vagy a jogosult írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtásakor lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíjbiztosítási járulékhátralékkal nem rendelkezik, továbbá
d) külön nyilatkozatot arról, hogy a jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, illetve egyéni vállalkozó nem áll
végrehajtás alatt,
e) a felvásárlási jegy vagy számla egy másolati vagy
fénymásolati példányát és azok összesít´ójét,
f) a préselt almalevet gyártónak a s´úrít´óüzemmel megkötött szerz´ódés hitelesített másolatát, valamint
g) egy bérmentesített, a kérelmez´ó nevére címzett válaszlevél-borítékot és kiállított tértivevényt.

(1) A kérelmeket az 5. § (1) bekezdésében megjelölt határid´ó lejártát követ´óen az AIK bírálja el és ad ki igazolást
1999. december 20-ig. Err´ól az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési
Hivatalt, valamint az ARH-t és az Alma Terméktanácsot
összesített formában legkés´óbb 1999. december 31-ig értesíti.
(2) Amennyiben a jogosultak az 5. § (1) bekezdésben
megjelölt határid´óig az 1. §-ban meghatározott mennyiséget meghaladóan nyújtanak be támogatási kérelmet, abban
az esetben a támogatás szempontjából figyelembe vehet´ó
árumennyiség a támogatásra jogosultak között arányos
csökkentésre kerül.
8. §
(1) A támogatás kiutalása az 10032000-01905630 számú
APEH ,,Piacrajutást el´ósegít´ó támogatások’’ folyósítási
számláról történik. A támogatás a területileg illetékes els´ófokú adóhatóságtól igényelhet´ó.
(2) Az igénylésnél az adózás rendjér´ól szóló, módosított
1990. évi XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A támogatás igényléséhez mellékelni kell az AIK
által kiállított igazolást, amelyen a támogatási összeget,
valamint a rendelet számát is fel kell tüntetni.
9. §
E rendeletben foglaltaktól eltér´ó módon történ´ó kifizetés az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti
jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit vonja maga után.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2000.
február 1-jén hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit
1999. szeptember 1-jét´ól kell alkalmazni.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
81/1999. (IX. 17.) FVM
rendelete

(5) A (4) bekezdésben meghatározott támogatást legfeljebb összesen tízezer darab mangalica után lehet igénybe
venni.

a vágósertés min´óségi termelésének intervenciós
támogatásáról

E rendelet alkalmazásában
a) alapanyag-termel´ói alapár: az alapanyag-termel´ónek
a vágósertésért a vágósertések vágás utáni min´ósítésér´ól és
a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: R.)
szerinti, a hasított melegsúlyra kifizetett, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) vagy kompenzációs felár
nélküli ár — S, E, U, R min´óségi osztályra külön megadva.
Az alapanyag-termel´ó tájékoztatására a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárrendtartási Hivatala (a továbbiakban: ARH) hasított súlyra országos heti
piaci átlagárat tesz közzé, melyet a Vágóállat és Hús Terméktanács (a továbbiakban: VHT) — 1094 Budapest IX.,
Gubacsi út 6/B — bocsát az ARH rendelkezésére minden
tárgyhéten, pénteken 12 óráig. A heti országos piaci átlagárat az ARH a tárgyhetet követ´ó szerdán megjelen´ó Magyar Mez´ógazdaság cím´ú hetilapban teszi közzé;
b) alapanyag-termel´ó:
ba) az a természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez´ó gazdasági társaság, akinek
a vágósertés hizlalás céljából legalább kilencven napig a
tulajdonában van, illetve haszonbérlet esetén legalább kilencven napig tartja és hizlalja, és ezt a tartás helye szerint
illetékes települési falugazdász igazolja,
bb) az az integrátor, akit a megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal (a továbbiakban: hivatal) külön jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartásba vett, és rendelkezik a
hivatal igazolásával arra vonatkozólag, hogy az intervenciós támogatást igényelheti. Az igazolás kiadásához mellékelni kell az integrátori szerz´ódést, amely tartalmazza,
hogy az e rendelet szerinti intervenciós támogatás teljes
összegét az általa integráltak részére továbbadja,
bc) az a keresked´ó (természetes személy, jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkez´ó gazdasági társaság),
aki a hivatal igazolásával rendelkezik arra vonatkozóan,
hogy az intervenciós támogatást igényelheti. Az igazolás
kiadásához az alábbiakat mellékelni kell:
— írásbeli nyilatkozatot és cégbírósági bejegyzést arról, hogy legalább egy éve folytat vágósertés értékesítési
tevékenységet,
— írásbeli nyilatkozatot arról, hogy vágósertés értékesítésb´ól származóan alapanyag-termel´ói tartozása nincs,
— az alapanyag-termel´óvel kötött adásvételi szerz´ódést, amely tartalmazza, hogy a min´ósítési bizonylat és
számla alapján járó intervenciós támogatás teljes összegét
átadja az alapanyag-termel´ó részére a támogatásnak az
Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal illetékes igazgatósága (a továbbiakban: APEH) által történt kifizetését követ´ó
legkés´óbb 3. napon,
bd) az a mez´ógazdasági termékek raktározását, értékesítését, feldolgozását, a mez´ógazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, valamint a mez´ógazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végz´ó szövetkezet, amely a hivatal igazolásával rendelkezik arra vonat-

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló
273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a (3) bekezdésének
c) pontjára — a gazdasági miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
A vágósertés-termékpálya tartós piaci egyensúlyának
megteremtése, az alapanyag-termel´ói és feldolgozói tevékenység jövedelmez´óségének stabilizálása érdekében, a
SEUROP rendszer szerint min´ósített S, E, U és R min´óségi osztályú vágósertések termelésének el´ósegítésére intervenciós támogatást rendelek el.
2. §
(1) Támogatásra jogosult
a) az az alapanyag-termel´ó, aki
aa) rendelkezik általa kiállított — az alapárat tartalmazó — számlával, illetve felvásárlást igazoló bizonylattal,
ab) saját sertést, saját vágóhídon dolgoz fel, ebben az
esetben az alapár a 3. § a) pontja szerint közzétett országos
heti piaci árnak felel meg,
b) a feldolgozó a (3) bekezdésben meghatározott esetekben.
(2) Ha az alapár e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott irányárnál legalább hat forint/kilogrammal alacsonyabb, az alapanyagtermel´ó a támogatást e rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott mértékek szerint igényelheti.
(3) Ha az alapár e rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott irányárnál legalább hat forint/kilogrammal
magasabb, a feldolgozó a támogatást e rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott mértékek szerint igényelheti.
(4) A legalább ötven százalék mangalica vérhányadú vágósertésre (a továbbiakban: mangalica) háromezer-hatszáz forint/darab támogatást igényelhet az az alapanyagtermel´ó, aki
a) rendelkezik a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: FVM) Mez´ógazdasági és
Vízgazdálkodási F´óosztálya által kijelölt tenyészt´ó szervezet (a továbbiakban: tenyészt´ó szervezet) állat egyedenkénti fajtára vonatkozó igazolásával, amely tartalmazza az
egyed azonosító számát is,
b) vágósertését nemzetközi EU vagy USDA min´ósítés´ú vágóhídon vágja vagy vágatja le, és err´ól a vágóhíd
számára igazolást ad ki,
c) e rendelet 5. §-a (1) bekezdésének a), c)— h) pontjaiban foglaltaknak eleget tett.

3. §
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kozóan, hogy az intervenciós támogatást igényelheti. Az
igazolás kiadásához be kell nyújtani:
— a szövetkezet nyilatkozatát arról, hogy a tagjai vágósertését értékesíti, és a vágósertést átadó tagok a ba) pontban
el´óírt alapanyag-termel´ói feltételeknek eleget tesznek,
— a tagjaival kötött olyan szerz´ódést, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy az e rendelet szerint felvett
támogatást a tagok részére teljes összegben továbbadja az
APEH által történt támogatás folyósítását követ´ó legkés´óbb 3. napon;
c) feldolgozó: az, aki a vágósertés vágását és az R . szerinti min´ósítését végzi;
d) adatszolgáltató: minden olyan feldolgozó, aki a VHT
tagja.
4. §
(1) A 3. § b) pontjának bb)—bd) alpontjaiban megjelölt
alapanyag-termel´ó a továbbadott támogatásról a min´ósítési
bizonylatok, a számlák és a támogatás kifizetését igazoló
APEH bizonylat alapján a támogatás kézhezvételét´ól számított ötödik napon belül részletes elszámolást köteles benyújtani a hivatal részére, amely tartalmazza az intervenciós támogatás teljes összegének az alapanyag-termel´ó részére való
továbbadásának elszámolását. A hivatal minden negyedévet
követ´ó nyolcadik napon összesítést készít, amely tartalmazza
a 3. § b) pontjának ba)— bd) alpontjaiban megjelölt alapanyagtermel´ó nevét, adószámát, a felvett intervenciós támogatás összegét, az intervenciós támogatás alapanyag-termel´óknek való továbbadását. A kimutatást megküldi az FVM
Agrárintervenciós Központjába (a továbbiakban: AIK) minden negyedévet követ´ó tizenötödik napon. Az AIK ellen´órzi
a kimutatás helyességét. Amennyiben a hivatal igazolásával
rendelkez´ó integrátor, keresked´ó vagy szövetkezet az elszámolást nem nyújtja be, a hivatal ellen´órzést kezdeményez,
melyr´ól értesíti az AIK-ot.
(2) Az a feldolgozó, aki a 3. § b) pontjában, illetve az az
alapanyag-termel´ó, aki a 3. § c) pontjában el´óírt feltételeknek is megfelel, az e rendeletben el´óírt támogatás igénybevételére jogosult.
5. §
(1) A 2. § (2) bekezdése szerinti intervenciós támogatás
igénybevételének az alapanyag-termel´ó esetében további
feltétele, hogy
a) igazolja a VHT tagságát,
b) az R . alapján kérje a SEUR OP min´ósítési rendszer
szerinti vágósertés min´ósítést, és annak eredményét magára nézve kötelez´ónek ismerje el,
c) biztosítja a vágósertésének — legkés´óbb az értékesítéssel egy id´óben történ´ó — azonosítható jelöléssel való
ellátását és azonosíthatóságát,
d) a 3. § b) pontjának ba) alpontja szerinti tevékenységér´ól a tartás helye szerint illetékes települési falugazdász
igazolásával rendelkezzen,
e) a vágósertés vételára kiegyenlítésre kerüljön, illetve
f) az integrátor, keresked´ó és szövetkezet rendelkezzen
a hivatal igazolásával,

1999/83. szám

g) legalább e rendelet 4. számú melléklete szerinti minimális ár jelenjen meg alapárként a vágósertés ellenértékének kifizetését igazoló bizonylaton,
h) rendelkezik a (4) bekezdés szerinti befizetést igazoló
bizonylattal.
(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti intervenciós támogatás
igénybevételének a feldolgozó esetében további feltétele,
hogy
a) igazolja VHT tagságát,
b) az R . alapján a min´ósítés feltételeit biztosítsa,
c) a VHT részére heti gyakoriságú adatszolgáltatási
tevékenységet végezzen,
d) minden min´ósítésre felajánlott (termel´ó által, darabszámtól függetlenül min´ósítéskor azonosítható jelzéssel ellátott) vágósertést min´ósíttessen, és a min´ósít´ó által
a feldolgozó részére rendelkezésre bocsátott adatok alapján a támogatás igénybevételéhez szükséges bizonylatot
minden egyes azonosítható tulajdonos részére kiállítsa,
e) a vágósertés vételára kiegyenlítésre kerüljön.
(3) Saját el´óállítású és saját vágóhídon feldolgozott vágósertés vágása esetén is igényelhet´ó támogatás, a 2. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint ezen § (1) bekezdésének
a)—d) pontjaiban vagy (2) bekezdésének a)—c) pontjaiban
meghatározott feltételek teljesülése esetén.
(4) Az (1)—(3) bekezdésben meghatározott feltételeken túlmen´óen a támogatás akkor vehet´ó igénybe, ha a
VHT tagjai a Tv. 10. §-ának (3) bekezdése alapján létrehozott alapba, a VHT által megállapított mérték´ú befizetésnek — a VHT által meghatározott módon — eleget tesznek. A VHT tagjai a befizetést igazoló csekket a támogatás
igénylésekor bemutatják az APEH-nak.
(5) Annak a VHT tagnak, aki a befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az e rendelet szerinti támogatás
igénylése jogosulatlan igénybevételének min´ósül.

6. §
E rendelet alapján az Országos Hús- és Tejellen´órzési
F´ófelügyelet (a továbbiakban: F´ófelügyelet) által engedélyezett és a SEUROP rendszer szerint min´ósít´ó helyen, a
F´ófelügyelet által kiadott m´úködési engedéllyel rendelkez´ó min´ósít´ó szervezet és az ilyen szervezet keretében m´úköd´ó min´ósít´ó személy a levágott állatról min´ósítési bizonylatot állít ki, melyet a F´ófelügyelet szúrópróbaszer´úen
ellen´óriz. A min´ósítési bizonylat alapján történik a számlázás, mely a számla mellékletét képezi. A számlát az alapanyag-termel´ó vagy a feldolgozó állítja ki. A számlának
vagy a min´ósítési bizonylatnak vágóhídi sorszámonként
tartalmaznia kell: az S, E, U és R min´óségi osztály besorolást, a hasított testtömeget, a feldolgozó által kifizetett —
áfa és kompenzációs felár nélküli — felvásárlási árat hasított meleg testtömegre vonatkoztatva.

7. §
(1) A támogatást az alapanyag-termel´ónek és a feldolgozónak az APEH-t´ól kell igényelnie. A 2. § (2)—(3) bekezdé-
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sek szerinti támogatáshoz — e rendelet 1—4. számú mellékletei alapján — az alábbiakat kell benyújtani:
a) a számla és melléklete,
b) a feldolgozói kifizetést igazoló vagy a vételár pénzügyi teljesítését dokumentáló bizonylat (banki átutalás,
készpénzfizetés, engedményezési szerz´ódés, végelszámolás a termel´óvel, kompenzálás, váltó elszámolás, illetve
amennyiben a feldolgozó ellen felszámolási eljárást indítottak el, akkor a felszámoló igazolását az alapanyag-termel´ó — vágósertés eladása miatt fennálló — hitelez´ói
min´óségér´ól stb.), amelyen alapárként legalább e rendelet
4. számú melléklete szerinti minimális ár jelenik meg,
c) saját vágás esetén a min´ósít´ó és mérlegelési lista, és a
vágás id´ópontjában aktuális közzétett országos heti piaci ár,
d) a VHT tagságot igazoló okirat,
e) a települési falugazdász igazolása a vágósertés kilencvennapos tartásáról (kivéve feldolgozó esetén),
f) feldolgozó esetén pedig a VHT igazoló irata az 5. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésér´ól, illetve
g) integrátor, keresked´ó és szövetkezet esetén a hivatal
igazolása, továbbá
h) 5. § (4) bekezdés alapján a befizetést igazoló bizonylat.
(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti támogatás igényléséhez
a következ´óket kell mellékelni:
a) a feldolgozói kifizetést igazoló vételár pénzügyi teljesítését dokumentáló bizonylat (banki átutalás, készpénzfizetés, engedményezési szerz´ódés, végelszámolás a termel´óvel, kompenzálás, váltó elszámolás, illetve amennyiben
a feldolgozó ellen felszámolási eljárást indítottak el, akkor
a felszámoló igazolását az alapanyag-termel´ó — vágósertés eladása miatt fennálló — hitelez´ói min´óségér´ól stb.),
b) a VHT tagságot igazoló irat,
c) a települési falugazdász igazolása a vágósertés kilencvennapos tartásáról,
d) integrátor, keresked´ó és szövetkezet esetén a hivatal
igazolása,
e) a tenyészt´ó szervezet igazolása, valamint
f) a nemzetközi EU vagy USDA min´ósítéssel rendelkez´ó vágóhíd igazolása a vágásról.
(3) Az igényléskor e rendelet számát fel kell tüntetni.
(4) A támogatást minden tárgyhót követ´ó hónap 20. napjától lehet az APEH-t´ól igényelni. Az igénylésnél az adózás
rendjér´ól szóló 1990. évi XCI. törvényt kell alkalmazni. Az
igénylésnél a számításba vehet´ó els´ó nap a rendelet hatálybalépését követ´ó els´ó állatátvétel napja.
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1. számú melléklet
a 81/1999. (IX. 17.) FVM rendelethez
A vágósertés irányára
Ft/kg
Min´óségi osztály

Irányár hasított súlyra
(áfa vagy kompenzációs felár
nélküli ár)

E és S

306

U

293

R

281

O

267

P

257

2. számú melléklet
a 81/1999. (IX. 17.) FVM rendelethez
Alapanyag-termel´ó által igényelhet´ó
min´óségi támogatás
Ft/kg
E és S min´óségi
osztály
alap anyagtermel´ói
alapár

termel´ó
által
igényelhet´ó
támogatás

U min´óségi osztály

alap anyagtermel´ói
alapár

termel´ó
által
igényelhet´ó
támogatás

R min´óségi osztály

alap anyagtermel´ói
alapár

termel´ó
által
igényelhet´ó
támogatás

hasított súlyra

300

0

287

0

275

0

299

1

286

1

274

1

298

2

285

2

273

2

297

3

284

3

272

3

(5) A támogatás folyósítása az APEH 1003200001905520 Agrárpiaci támogatás állami felvásárlás számlájáról történik.

296

4

283

4

271

4

295

5

282

5

270

5

8. §

294

6

281

6

269

6

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit 1999. szeptember 1-jét´ól kell alkalmazni,
egyidej´úleg a vágósertés min´óségi termelésének intervenciós támogatásáról szóló 54/1999. (VI. 11.) FVM rendelet
hatályát veszti.

293

7

280

7

268

7

292

8

279

8

267

8

291

9

278

9

266

9

290

10

277

10

265

10

290—279

10

277—267

10

265—256

10

Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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3. számú melléklet
a 81/1999. (IX. 17.) FVM rendelethez
Feldolgozó által igényelhet´ó
min´óségi támogatás
Ft/kg

E és S min´óségi
osztály
alap anyagtermel´ói
alapár

feldolgozó
által
igényelhet´ó
támogatás

U min´óségi osztály

alap anyagtermel´ói
alapár

feldolgozó
által
igényelhet´ó
támogatás

R min´óségi osztály

alap anyagtermel´ói
alapár

feldolgozó
által
igényelhet´ó
támogatás
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A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
és a belügyminiszter
27/1999. (IX. 17.) KHVM—BM
együttes rendelete
a közúti járm´úvek forgalomba helyezésével
és forgalomban tartásával, valamint
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen´órzésével
kapcsolatos egyes díjakról szóló
11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet
módosításáról

312

0

299

0

287

0

313

1

300

1

288

1

Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében és a közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi
I. törvény 46/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel és a környezetvédelmi
miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendeljük el:

314

2

301

2

289

2

1. §

315

3

302

3

290

3

316

4

303

4

291

4

317

5

304

5

292

5

318

6

305

6

293

6

319

7

306

7

294

7

320

8

307

8

295

8

A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló
11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(6) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
hatósági díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
A díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adó törvény szabályait kell alkalmazni.’’

321

9

308

9

296

9

322

10

309

10

297

10

322-nél
több

10

309-nél
több

10

297-nél
több

10

hasított súlyra

4. számú melléklet
a 81/1999. (IX. 17.) FVM rendelethez
Minimális ár meghatározása

Min´óségi osztály

Minimális ár
(áfa vagy kompenzációs felár
nélküli ár) hasított súlyra
Ft/kg

E és S

279

U

267

R

256

O

243

P

234

2. §
Az R. 1. számú melléklete II. fejezetének 4. pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. Forgalomba helyezés el´ótti és id´ószakos m´úszaki,
valamint sorozatátalakítást követ´ó vizsgálatok díja járm´úfajtánként
4.1. Segéd motorkerékpár
1200
4.2. Motorkerékpár, ennek pótkocsija
1800
4.3. A 3,5 t alatti járm´ú, ennek pótkocsija
4100
4.4. A 3,5 t feletti járm´ú, ennek pótkocsija
4800
4.5. Mez´ógazdasági vontató, lassú járm´ú,
ezek pótkocsijai
4000’’
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti az R. 1. számú melléklete I. fejezetének címét követ´ó (SZJ 151) tételszám.
(2) E rendelet hatálybalépését követ´óen az általános
forgalmi adó számítására az R. 1. §-a (6) bekezdésének
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Katona Kálmán s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter

belügyminiszter
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KÖZLEMÉNYEK,
V. rész
HIRDETMÉNYEK
Tájékoztató
az Országos Munkaügyi Tanács 1999. augusztus 6-i
és augusztus 12-i ülésér´ól
1. Az Országos Munkaügyi Tanács (a továbbiakban:
OMT) megtárgyalta a munkaügyi ellen´órzésr´ól szóló 1996.
évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) módosításáról és
a munkaügyi felügyel´óségek egységes irányításának megteremtésér´ól szóló kormányzati el´óterjesztést.
a) A munkavállalói oldal a törvény módosítására vonatkozó javaslatokkal alapvet´óen egyetértett, támogatta az ellen´órzés hatékonyságának javítására irányuló kormányzati
törekvéseket. Javasolta, hogy a munkaügyi bírság meghatározott részét — amely a szakszervezet, illetve üzemi tanács
m´úködésével kapcsolatos szabályok megsértéséb´ól adódik —
az érdeksérelmet szenvedett szervezet a munkaügyi ellen´órzés színvonalának javítására használhassa fel. A kormányzati
oldal nem zárkózott el a javaslat megvizsgálásától.
A munkavállalói oldal az egységes munkaügyi nyilvántatás megteremtésére és a munkaügyi ellen´órzések tapasztalatai alapján a szükséges jogi szabályozásra hívta fel a
figyelmet. A kormányzati törekvéseknek megfelel´óen
egyetértett az ellen´órzési szervezet önállóságának visszaállításával, személyi és tárgyi feltételeinek javításával.
b) A munkaadói oldal kifogásolta, hogy a javasolt módosítások egy része nem szolgálja az alapvet´ó szabályozási
célt, a feketemunka visszaszorítását.
A munkaadói oldal nem értett egyet az el´óterjesztésben
— javasolt 8. § (4) bekezdés szerinti, a hátrányos megkülönböztetés tilalom megsértése esetén a foglalkoztatót
terhel´ó bizonyítás el´óírásával,
— a munkavédelemr´ól szóló 1993. évi XCIII. törvény
80. § (2) bekezdésének tervezett módosításával, mely szerint a munkavédelmi szabályok megszegése miatt kiszabott
pénzbírság 1/3-a a felügyelet saját bevételének min´ósülne.
A munkaadók javaslatait elfogadva a kormányzati oldal
egyetértett azzal, hogy
— a törvény hatálya terjedjen ki az alkalmi munkavállalói könyvvel történ´ó foglalkoztatás ellen´órzésére is [Met.
1. § (1) bekezdés],
— a 3. § b) pontja ,,a munkaviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségre’’ módosuljon,
— a 3. § j) pontja kimaradjon,
— a Met. eredeti 3. § (2) bekezdése változatlanul hatályban maradjon,
— a 6. § (1) bekezdés c) pontjában felsoroltakból az
a) és f) pontok kimaradjanak,
— a törvény eredeti 7. §-ában foglaltak az (1) bekezdés
kivételével hatályban maradjanak.
2. Az OMT konzultációt folytatott az alkalmi munkavállalói könyv bevezetésének tapasztalatairól és a továbbfejlesztés irányairól.
a) Az OMT egyetértett az alkalmi munkakönyvvel való
foglalkoztatás munkáltatói körének a kiterjesztésével.
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b) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történ´ó foglalkoztatás indokolatlan, illetve visszaélésszer´ú alkalmazásának kiküszöbölése érdekében a munkavállalói oldal javasolta, hogy az üzemi tanács, illetve a szakszervezet ellen´órizhesse a munkáltató ez irányú döntését.
A kormányzati oldal a munkavállalói oldal szándékával
elvileg egyetértett, de ugyanakkor megállapította, hogy a
Munka Törvénykönyvének (a továbbiakban: Mt.) jelenleg
hatályos szabályozása egyaránt lehet´óséget biztosít a szakszervezet, illetve az üzemi tanács részére, hogy a munkáltatótól bármilyen kérdésben, amely a munkavállaló munkaviszonnyal összefügg´ó érdekeit érinti, így az alkalmi
munkavállalói könyvvel történ´ó foglalkozatással kapcsolatosan tájékoztatást kérjenek. Az Mt. 22. § (1) bekezdése,
illet´óleg a 68. § (2) bekezdése értelmében a munkáltató a
tájékoztatást nem tagadhatja meg.
A vita alapján az OMT úgy döntött, hogy a garanciális
elemek kérdésének vizsgálatát — a munkavállalói oldal el´óterjesztése alapján — a Munkajogi Bizottság tárgyalja meg.
3. Az OMT tárgyalta a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésér´ól szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló
kormányzati el´óterjesztést.
a) A munkavállalói oldal véleménye szerint a szakszervezeti vagyon és ezen belül az ingatlanok helyzetének jogi
lezárását célszer´ú önálló törvényben rendezni. Megítélése
szerint a Kormány tervezete — elfogadása esetén — akadályozza a szakszervezetek m´úködését, és újabb érdeksérelmek és konfliktusok forrásává válik.
A kormányzati oldal álláspontja szerint a társadalmi
szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi
helyzetének rendezését egységes elvek alapján, a társadalmi szervezetek közötti esélyegyenl´óség megteremtésével
kell biztosítani.
A munkavállalói oldal a szakszervezeti vagyon és a szakszervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi
helyzetének végleges rendezése érdekében felajánlotta, hogy
írásos javaslatot készít, és kérte, hogy ennek figyelembevételével folytatódjon a tárgyalás. A javaslatot az OMT elfogadta.
b) Az augusztus 12-i ülésen az OMT a munkavállalói
oldal beterjesztett el´óterjesztésének figyelembevételével
folytatta a napirend tárgyalását.
A munkavállalói oldal javaslata a szakszervezeti vagyonra
vonatkozó törvénykezési folyamat lezárását célozta, amelynek az érdekében az oldal kompromisszumokat tett. Elfogadta a 15 évre szóló terhelési és elidegenítési tilalmat, valamint egyetértett azzal, hogy a ,,volt SZOT’’ által m´úködtetett
m´úvel´ódési intézmények azok használóinak tulajdonába kerüljenek.
A munkaadói oldal véleménye szerint a társadalmi szervezetek által használt ingatlanokat a tevékenységhez szükséges ingatlanoknak kell min´ósíteni. Erre vonatkozóan a
tervezetb´ól javasolták elhagyni az ,,indokolt mérték´ú’’
megfogalmazást. Kezdeményezték, hogy a törvénynek a
jogosultra vonatkozó szabályait alkalmazzák az oktatási
intézményeket használó munkaadói szervezetekre is. Támogatták, hogy a KISOSZ ingatlanok rendezése a törvényjavaslatban szerepeljen.
A kormányzati oldal a munkavállalói oldal beterjesztett
javaslatát nem támogatta.
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c) A konzultáció alapján a kormányzati oldal vállalta,
hogy a munkavállalói és a munkaadói oldal javaslatairól a
döntés el´ókészítéseként tájékoztatja a Kormányt, továbbá
azt, hogy a Kormány elfogadott törvényjavaslatát a szociális partnerek részére megküldi. A további OMT konzultációkra vonatkozó javaslatot azonban nem támogatta.
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A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség a fenti termékek
forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. §-ának d) pontja
alapján megtiltja.
A kereskedelmi egységek a fogyasztók által a vásárlás
helyére visszaszállított termékeket kötelesek visszavásárolni.

Országos Munkaügyi Tanács Titkársága

Dr. Huszay Gábor s. k.,
f´óigazgató

Az Országos Rend´ór-f´ókapitányság
Közbiztonsági F´óigazgatóságának
közleménye

A Környezeti Katasztrófa Ellenes Párt Elnökségének
közleménye
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A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség közleménye
A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel´ósége mintavétellel egybekötött ellen´órzést végzett a harkányi turistapiac területén m´úköd´ó üzletekben. A
Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint az alább felsorolt termékek a
fogyasztók életét és vagyonát veszélyeztetik:
Márkanév

Típus

ALPINE AIR 16
ALPINA RIBINA
PANASOUND
ELEKTRA

—
—
PS 404
1080

Termék neve

állványos ventilátor
asztali grill
kenyérpirító
kenyérpirító

A Környezeti Katasztrófa Ellenes Párt (székhely: 1028
Budapest, Mikszáth K. u. 3., nyilvántartási szám: 6760)
tájékoztatja a hitelez´óit, hogy a párt taggy´úlése 1999. július
31-vel elhatározta a párt feloszlatását. Ezúton felhívjuk a
hitelez´ók figyelmét, hogy esetleges követeléseiket a jelen
közlemény megjelenését´ól számított 90 napon belül jelenthetik be a párt székhelyén, írásban, a hitelez´ói min´óség
és az esetleges követelés jogalapjának igazolásával.
Környezeti Katasztrófa Ellenes Párt Elnöksége

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1999. évi 77. számában kihirdetett, a
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm.
rendelet módosításáról rendelkez´ó 135/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
címéhez f´úzött lábjegyzet szövege helyesen:
,,A szervezett b´únözés, valamint az azzal összefügg´ó egyes jelenségek
elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvényben használt Megel´ózési Szolgálat
megjelölés a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára vonatkozik.’’
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1999. évi 80. számában kihirdetett, a prostituáltak
részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet
— 3. §-ának (2) bekezdésében, 4. §-ában és mellékletének els´ó mondatában a ,,3. §’’ szövegrész helyesen: ,,2.§’’;
— 3. § (1) bekezdésének szövege helyesen:
,,3. § (1) Ha a prostituáltnál az elvégzett orvosi vizsgálat alapján a 2. §
(2) bekezdésében felsorolt fert´ózések egyike sem mutatható ki, részére az
Intézet — figyelemmel az 1. § (3) bekezdésére — kiadja a melléklet
szerinti orvosi igazolást.’’
(Kézirathiba)
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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.
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