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

1315
1315
1315
1316
1316
1316
1316

1317

1324

1337
1339
1347
1347

2000/26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
39/2000. (III. 24.) Korm.
rendelete
a magyar—szlovák légiközlekedési, Pozsonyban, 1999.
szeptember 6-án aláírt Megállapodás kihirdetésér´ól
(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1999. év december 3.
napján megtörtént.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a légiközlekedési,
Pozsonyban, 1999. szeptember 6-án aláírt Megállapodást
e rendelettel kihirdeti.
2. §
A Megállapodás magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,Légiközlekedési Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és
a Szlovák Köztársaság Kormánya
között
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerz´ód´ó Felek)
attól az óhajtól vezérelve, hogy lehet´óvé tegyék a nemzetközi légiközlekedés lehet´óségeinek kiszélesítését,
abból a célból, hogy kölcsönös érdekeket szolgálóan
el´ósegítsék a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti légiközlekedési kapcsolatokat,
a Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra
megnyitott, a Nemzetközi Polgári Repülésr´ól szóló Egyezmény részeseiként
az alábbiakban állapodnak meg:
1. Cikk
Fogalommeghatározások
A Megállapodás és a Függeléke szempontjából — kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik —:
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a) a ,,Chicagói Egyezmény’’ kifejezés a Chicagóban,
1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésr´ól szóló Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott valamennyi Függeléket és az Egyezmény 94. Cikke alapján a
Függelék bármely módosítását, amennyiben ezek a Függelékek és módosításaik mindkét Szerz´ód´ó Fél vonatkozásában hatályba léptek, vagy mindkett´ójük által meger´ósíttettek;
b) a ,,légügyi hatóság’’ a Magyar Köztársaság esetében
a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, a
Szlovák Köztársaság esetében a Közlekedési, Postai és
Távközlési Minisztériumot — a Polgári Repülési Igazgatóságot —, illetve mindkét esetben a fent említett légügyi
hatóságok feladatainak ellátásával megbízott bármely személyt vagy szervet jelenti;
c) a ,,Megállapodás’’ a jelen Megállapodást, annak
Függelékét és azok bármely módosításait jelenti;
d) a ,,Függelék’’ a Megállapodáshoz csatolt Függeléket
és annak bármely módosításait jelenti;
e) a ,,légijárat’’ a légi járm´úveknek utasok, poggyász,
áru és postai küldemények külön-külön vagy együttes közforgalmú szállítására irányuló, díj vagy ellenszolgáltatás
ellenében történ´ó bármely üzemelését jelenti;
f) a ,,nemzetközi légijárat’’ egynél több állam területe
feletti légtérben áthaladó légifuvarozást jelent;
g) a ,,nem-kereskedelmi célból történ´ó leszállás’’ olyan
leszállást jelent, amelynek célja nem utasok, poggyász, áru
és/vagy postai küldemények légifuvarozásba történ´ó felvétele vagy kirakása;
h) a ,,kijelölt légiközlekedési vállalat’’ olyan légiközlekedési társaságot jelent, amelyet a Megállapodás 3. Cikkének megfelel´óen kijelöltek és engedélyeztek;
i) a ,,viteldíj’’ az utasok (és poggyászaik) és/vagy áru
(postai küldemények kivételével) légifuvarozásban történ´ó szállításáért a légiközlekedési vállalatok, beleértve ügynökeiket, által felszámított díjakat, illetékeket vagy árakat
és az ilyen díjak, illetékek vagy árak alkalmazásának feltételeit jelenti;
j) a ,,terület’’ a Chicagói Egyezmény 2. Cikkében meghatározott jelentéssel bír;
k) a ,,használati díj’’ a repül´ótér, a légiforgalmi, illetve
repülésbiztonsági berendezések vagy szolgáltatások nyújtásáért a légiközlekedési vállalatoknak felszámított díjat
jelenti.
2. Cikk
Forgalmi jogok nyújtása
(1) Mindegyik Szerz´ód´ó Fél megadja a másik Szerz´ód´ó
Félnek a következ´ó jogokat a másik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési vállalata által menetrend szerinti nemzetközi
légijáratok üzemeltetéséhez:
a) területének leszállás nélküli átrepülési joga;
b) területén nem-kereskedelmi célból történ´ó leszállások joga;
c) területén, a Függelékben az adott útvonalra meghatározott pontokon, leszállások joga a másik Szerz´ód´ó Fél,
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vagy egy harmadik ország területér´ól kiinduló, vagy oda
irányuló nemzetközi forgalomban utasok, áru és postai
küldemények felvétele és kirakása céljából.
Ezek a fuvarozások és útvonalak a továbbiakban a ,,megállapodás szerinti légijáratok’’ és a ,,kijelölt útvonalak’’.
(2) A Megállapodás és az annak elválaszthatatlan részét
képez´ó Függelék egyetlen rendelkezése sem értelmezhet´ó
oly módon, mintha az az egyik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési vállalatának jogot adna a másik Szerz´ód´ó Fél területének pontjai közötti légifuvarozásban történ´ó részvételre.
(3) A jelen Cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott jogokat mindegyik Szerz´ód´ó Fél azon légiközlekedési vállalatai is élvezik, amelyek a jelen Megállapodás
3. Cikke alapján nem kerültek kijelölésre.
3. Cikk
Kijelölés és engedélyezés
(1) Mindegyik Szerz´ód´ó Félnek joga van egy vagy több
légiközlekedési vállalatot a jelen Megállapodással összhangban történ´ó nemzetközi légijáratok üzemeltetésére
kijelölni, és e kijelölést visszavonni vagy módosítani.
E kijelölés a Szerz´ód´ó Felek légügyi hatóságai közötti
írásos értesítésekkel válik hatályossá.
(2) A kijelölés, valamint a kijelölt légiközlekedési vállalat által az el´óírt formában és módon benyújtott üzemeltetési és m´úszaki engedélyekre irányuló kérelmek kézhezvételekor a másik Szerz´ód´ó Fél a megfelel´ó meghatalmazásokat és engedélyeket minimális eljárási id´ón belül kiadja, feltéve, hogy
a) a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó
része és/vagy tényleges ellen´órzése a légiközlekedési vállalatot kijelöl´ó Szerz´ód´ó Fél, e Szerz´ód´ó Fél állampolgárai
vagy mindkett´ónek a kezében van;
b) a kijelölt légiközlekedési vállalat képes eleget tenni
mindazon feltételeknek, amelyeket a kérvényt vagy kérvényeket elbíráló Szerz´ód´ó Fél a nemzetközi légijáratok
üzemeltetésével kapcsolatban szokásosan alkalmaz a törvényekben és más jogszabályokban leírtak alapján.
(3) Amint a kijelölt légiközlekedési vállalat a jelen Cikk
(2) bekezdésében el´óírtak szerint megkapja az üzemeltetési engedélyt, bármikor megkezdheti a megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetését, feltéve, hogy a jelen Megállapodás 8. Cikke (Viteldíjak) rendelkezéseivel összhangban megállapított viteldíjak érvényben vannak, és a menetrend a 7. Cikk (Tisztességes és egyenl´ó lehet´óségek) szerint jóváhagyásra került.
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sére, vagy ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban szükségesnek ítélt feltételek el´óírására:
a) bármely esetben, ahol a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és/vagy tényleges ellen´órzése
nincs a légiközlekedési vállalatot kijelöl´ó Szerz´ód´ó Fél vagy
e Szerz´ód´ó Fél állampolgárai, illetve mindkett´ó kezében;
b) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat nem
tartja meg a jelen Megállapodás 14. Cikkében (Törvények
és más jogszabályok alkalmazása) hivatkozott törvényeket
és más jogszabályokat;
c) bármely esetben, ha a kijelölt légiközlekedési vállalatok a megállapodás szerinti légijáratokat nem a jelenlegi
Megállapodás rendelkezéseivel összhangban üzemeltetik.
(2) A jelen Cikkben meghatározott jogok csak a másik
Szerz´ód´ó Féllel való konzultáció után gyakorolhatók, kivéve, ha e Cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja további
be nem tartásának megakadályozása céljából azonnali intézkedés megtétele szükséges. Ezen konzultációkat a légügyi hatóságoknak a kérés kézhezvételét´ól számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni.
(3) E Cikk nem korlátozza egyik Szerz´ód´ó Fél azon
jogát, hogy légijáratokat felfüggesszen, korlátozzon, vagy
feltételekhez kössön a 12. Cikk (Biztonság és forgalmi
el´ótéri ellen´órzés) és a 13. Cikk (A repülés védelme) el´óírásaival összhangban.
5. Cikk
Használati díjak
Mindegyik Szerz´ód´ó Fél felszámíthat, vagy engedélyezheti ésszer´ú díjak felszámítását a repül´óterek és egyéb,
ellen´órzésük alatt álló berendezések használatáért. E díjak
nem lehetnek magasabbak, mint a hasonló nemzetközi
légifuvarozásban részt vev´ó hazai légijárm´úvekre felszámított használati díjak.
6. Cikk
Közvetlen tranzitforgalom
Bármely Szerz´ód´ó Fél területén közvetlen tranzitban
áthaladó és a repül´ótérnek erre a célra fenntartott területét el nem hagyó utasokat, poggyászt és árukat csak egyszer´úsített ellen´órzésnek kell alávetni, kivéve az er´ószakos
cselekmények, a légikalózkodás és a korlátozás alá es´ó
áruk csempészetének megakadályozását célzó intézkedéseket. A közvetlen tranzitban lév´ó poggyász és áru mentes
a vámok és illetékek alól.

4. Cikk
Jogok visszavonása, felfüggesztése és feltételek el´óírása
(1) Mindegyik Szerz´ód´ó Félnek joga van az üzemeltetési engedély visszavonására, vagy a Megállapodásban meghatározott jogoknak a másik Szerz´ód´ó Fél egy kijelölt
légiközlekedési vállalata általi gyakorlásának felfüggeszté-

7. Cikk
Tisztességes és egyenl´ó lehet´óségek
(1) Mindegyik Szerz´ód´ó Fél tisztességes és egyenl´ó lehet´óséget biztosít a másik Szerz´ód´ó Fél kijelölt légiközlekedési vállalata számára a területük között a megállapodás
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szerinti légijáratok kijelölt útvonalakon történ´ó üzemeltetésére.
(2) A kijelölt útvonalakon való üzemelés során az egyik
Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési vállalatának figyelembe kell
vennie a másik Szerz´ód´ó Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának érdekeit, hogy az utóbbi légiközlekedési vállalatnak, amely szintén üzemeltet légijáratokat ezen az útvonalon vagy annak egy részén, ne okozzon kárt.
(3) Egyik Szerz´ód´ó Fél sem korlátozhatja egyoldalúan
a Megállapodásban és Függelékében foglalt jogokat a forgalom nagysága, a légijáratok s´úr´úsége vagy gyakorisága,
illetve a másik Szerz´ód´ó Fél által kijelölt légiközlekedési
vállalat üzemeltetésében lév´ó légijárm´úvek típusa vagy
típusai tekintetében, feltéve, hogy ezek összhangban vannak a Függelékkel, kivéve azonban, ha a korlátozás vám,
m´úszaki, üzemeltetési vagy környezetvédelmi okokból
szükséges, a Chicagói Egyezmény 15. Cikkével összhangban álló egységes feltételek alapján.
(4) Egyik Szerz´ód´ó Fél sem vethet ki a másik Szerz´ód´ó
Fél kijelölt légiközlekedési vállalataira els´ó elutasítási követelményt, forgalommegosztást (uplift ratio), haszonelmaradási díjat, vagy más olyan kapacitásra, a járat
gyakoriságára, vagy a forgalomra vonatkozó követelményt, amely nincs összhangban a jelen Megállapodásban
lefektetett célokkal.
(5) A megállapodás szerinti légijáratok menetrendjeit
legalább harminc (30) nappal tervezett bevezetésüket
megel´óz´óen jóváhagyásra kell benyújtani mindkét Szerz´ód´ó Fél légügyi hatóságaihoz. Egyedi esetekben ez a határid´ó az említett hatóságok egyetértésével lerövidíthet´ó.
(6) A kiegészít´ó járatok üzemeltetésének engedélyezésére vonatkozó kérelmet a másik Szerz´ód´ó Fél légügyi
hatóságához közvetlenül is be lehet nyújtani jóváhagyásra.
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hatóságához. Egyedi esetekben ez a határid´ó az említett
hatóságok egyetértésével csökkenthet´ó.
(4) A légügyi hatóságok a viteldíj jóváhagyásáról értesítést adhatnak, vagy ha a viteldíjak a jelen Cikk (3) bekezdésével összhangban történ´ó beterjesztését´ól számított
harminc (30) napon belül egyik légügyi hatóság sem fejezi
ki egyet nem értését, ezen viteldíjakat jóváhagyottnak kell
tekinteni. Ha a (3) bekezdés alapján a határid´ót csökkentették, a légügyi hatóságok megállapodhatnak arról, hogy
az egyet nem értés kifejezésére rendelkezésre álló id´ót
kevesebb mint tizenöt (15) napra csökkentik.
(5) Ha a jelen Cikk (2) bekezdésével összhangban egy
viteldíj nem állapítható meg, vagy az egyik légügyi hatóság
értesíti a másik légügyi hatóságot, hogy a (2) bekezdés
rendelkezései alapján megállapított viteldíjjal nem ért
egyet, a Szerz´ód´ó Felek légügyi hatóságai kísérlik meg
közös megegyezéssel meghatározni a viteldíjat.
(6) Amennyiben a légügyi hatóságok, a jelen Cikk
(3) bekezdése szerint hozzájuk beterjesztett valamely
viteldíjról nem tudnak megállapodni, vagy a jelen Cikk
(5) bekezdése szerint valamely viteldíj nem határozható
meg, a vitát a jelen Megállapodás 16. Cikke (Viták rendezése) el´óírásaival összhangban kell rendezni.
(7) A jelen Cikk el´óírásaival összhangban megállapított
viteldíj addig marad érvényben, amíg új viteldíjat nem
határoznak meg. Mindazonáltal a jelen Cikk alapján egy
viteldíj nem tartható érvényben tizenkét (12) hónapnál
hosszabb id´óre azután az id´ópont után, amikor a viteldíj
érvényessége egyébként is lejárt volna.

9. Cikk
Vámok, adók és illetékek alóli mentesség

8. Cikk
Viteldíjak megállapítása
(1) Az egyik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési vállalatainak
a másik Szerz´ód´ó Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló fuvarozásainak viteldíjait ésszer´ú szinten kell meghatározni, kell´ó figyelemmel minden meghatározó tényez´óre, beleértve az üzemeltetési költségeket, az ésszer´ú profitot és más légiközlekedési vállalatok viteldíjait.
(2) A jelen Megállapodás 1. Cikkében és a jelen Cikk
(1) bekezdésében hivatkozott viteldíjakról, lehet´óség szerint az adott útvonal egészén vagy annak egy szakaszán
üzemel´ó más légiközlekedési vállalatokkal folytatott konzultációt követ´óen, a két Szerz´ód´ó Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai állapodnak meg. Ezt a megállapodást,
amennyiben lehetséges, a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége viteldíj-egyeztet´ó mechanizmusa révén kell elérni.
(3) A megállapított viteldíjakat, azok tervezett bevezetését legalább harminc (30) nappal megel´óz´óen, jóváhagyásra kell beterjeszteni mindkét Szerz´ód´ó Fél légügyi

(1) Az egyik Szerz´ód´ó Fél területére történ´ó belépéskor
a másik Szerz´ód´ó Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai
által a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légijárm´úvek, szokásos felszereléseik, földi berendezéseik, az
üzem- és ken´óanyagok, a m´úszaki és fogyóeszközök, a
pótalkatrészek, a légijárm´úvek készletei (beleértve az élelmiszereket, italokat és dohányárut) mentesek valamennyi
vám, adó, díj és illeték alól, feltéve, hogy e berendezések
és készletek újbóli kivitelükig a légijárm´ú fedélzetén maradnak.
(2) Mentesek továbbá ugyanezen vámok, adók, díjak és
illetékek alól, kivéve a nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat:
a) az egyik Szerz´ód´ó Fél területére bevitt vagy ott beszerzett légijárm´úkészletek, az adott Szerz´ód´ó Fél hatóságai által meghatározott kereteken belül, amelyeket a
másik Szerz´ód´ó Fél nemzetközi légifuvarozásban részt
vev´ó kijelölt légiközlekedési vállalatának a területet elhagyó légijárm´úvén való felhasználás céljából a fedélzetre
felvittek, még akkor is, ha e készleteket annak a Szerz´ód´ó
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Félnek a területe felett végzett repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték;
b) az üzem- és ken´óanyagok, valamint a m´úszaki és
fogyóeszközök, amelyeket az egyik Szerz´ód´ó Fél területére bevittek, vagy ott beszereztek a másik Szerz´ód´ó Fél
nemzetközi légifuvarozásban részt vev´ó egyik kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárm´úvén történ´ó felhasználás céljából, még akkor is, ha ezeket az ellátmányokat
annak a Szerz´ód´ó Félnek a területe felett végzett repülés
egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték;
c) bármely Szerz´ód´ó Fél területére bevitt pótalkatrészek, amelyek a másik Szerz´ód´ó Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a meghatározott útvonalon használt légijárm´ú karbantartására vagy javítására szolgálnak.
(3) Bármely Szerz´ód´ó Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai légijárm´úvének szokásos felszerelései, valamint a légijárm´ú fedélzetén tartott anyagok és készletek a másik
Szerz´ód´ó Fél területén csak az adott terület vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki. Ilyen esetekben, azok az
említett hatóságok felügyelete alá helyezhet´ók mindaddig,
amíg újbóli kivitelükre vagy a vámszabályokkal összhangban, más módon való felhasználásukra sor nem kerül.
(4) Az e Cikkben biztosított mentességek abban az
esetben is igénybe vehet´ók, ha az egyik Szerz´ód´ó Fél kijelölt légiközlekedési vállalata az e Cikkben meghatározott
tételeknek a másik Szerz´ód´ó Fél területére történ´ó átszállítására vagy kölcsönzésére egy olyan légiközlekedési vállalattal kötött szerz´ódést, amely hasonlóképpen élvezi a
másik Szerz´ód´ó Fél által biztosított mentességeket.
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11. Cikk
Bevételek átutalása

(1) Mindegyik Szerz´ód´ó Fél biztosítja a másik Szerz´ód´ó
Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a jogot, hogy a
másik Szerz´ód´ó Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által
az utasok, poggyászok, áruk és postai küldemények szállításával kapcsolatban, a területén szerzett kiadásokon felüli bevételi többleteit átválthassa és átutalhassa. Az átváltást és átutalást azon Szerz´ód´ó Fél devizajogszabályaival
összhangban kell végezni, amelynek területén a bevételek
keletkeztek. Az átutalás azonnal végrehajtható, de legkés´óbb az erre vonatkozó kérést´ól számított harminc
(30) napon belül.
(2) Amennyiben a Szerz´ód´ó Felek között külön fizetési
megállapodás van érvényben, a kifizetéseket ennek a megállapodásnak a rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani.
(3) Amíg a Szerz´ód´ó Felek államai között hatályban van
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a
kett´ós adóztatás elkerülésér´ól és a pénzügyi rendelkezések
kijátszásának megakadályozásáról Pozsonyban, 1994.
augusztus 5-én aláírt Egyezmény, ezen Egyezmény rendelkezései vonatkoznak a Szerz´ód´ó Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak képviseleteire.

12. Cikk
Biztonság és forgalmi el´ótéri ellen´órzés

10. Cikk
Kereskedelmi lehet´óségek
(1) Mindegyik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési vállalatai,
a másik Szerz´ód´ó Fél légügyi hatósága el´ózetes értesítését
követ´óen, a másik Szerz´ód´ó Fél területén a légiközlekedés
el´ósegítése és értékesítése céljából képviseleteket hozhatnak létre.
(2) Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat a másik
Szerz´ód´ó Fél törvényeivel és más jogszabályaival összhangban vehet részt légiközlekedési szolgáltatások értékesítésében a másik Szerz´ód´ó Fél területén.
(3) Az egyik Szerz´ód´ó Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai, a másik Szerz´ód´ó Félnek a belépésre, tartózkodásra
és munkavállalásra vonatkozó törvényeivel és más jogszabályaival összhangban a másik Szerz´ód´ó Fél területére
bevihetik és alkalmazásban tarthatják a légifuvarozás
nyújtásához szükséges igazgatási, értékesítési, m´úszaki és
üzemeltetési személyzetet. A másik Szerz´ód´ó Fél államából a jelen Cikkel összhangban bevitt és a képviseleteken
alkalmazott személyzetnek nincs szüksége munkavállalási
engedélyre.

(1) Mindegyik Szerz´ód´ó Fél a jelen Megállapodás szerinti légifuvarozás üzemeltetése céljából érvényesnek ismeri el a másik Szerz´ód´ó Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lev´ó légialkalmassági bizonyítványokat,
valamint szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat,
feltéve, hogy az e bizonyítványokkal és jogosítványokkal
szemben támasztott követelmények az Egyezmény szerint
megállapított minimum-el´óírásokkal legalább azonosak.
Mindazonáltal mindegyik Szerz´ód´ó Fél visszautasíthatja,
vagy érvényesnek fogadhatja el a másik Szerz´ód´ó Fél által
a saját állampolgárai számára a területe feletti átrepülés
céljából kiállított, vagy érvényesített megfelel´óségi bizonyítványokat és engedélyeket.
(2) Bármelyik Szerz´ód´ó Fél bármikor konzultációt kérhet a másik Szerz´ód´ó Fél által elfogadott biztonsági el´óírásokat illet´óen a személyzettel, légijárm´úvel vagy a légijárm´úvek üzemeltetésével kapcsolatos bármilyen kérdésben. Az ilyen konzultációkat a kérés benyújtásától számított 30 napon belül meg kell tartani.
(3) Ha a konzultációkat követ´óen az egyik Szerz´ód´ó Fél
úgy találja, hogy a másik Szerz´ód´ó Fél ténylegesen nem
alkalmazza és nem tartja be bármely ilyen területen azokat
a biztonsági elírásokat, amelyek legalább a Chicagói
Egyezmény szerint abban az id´óben megállapított minimá-
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lis el´óírásokkal egyenérték´úek, az els´ó Szerz´ód´ó Fél
e megállapításairól tájékoztatja a másik Szerz´ód´ó Felet, és
megteszi a szükséges lépéseket e minimális el´óírások betartása és annak érdekében, hogy a másik Szerz´ód´ó Fél
megtegye a megfelel´ó helyreigazító intézkedéseket. Ha a
másik Szerz´ód´ó Fél 15 napon belül, vagy egyeztetett
hosszabb id´ószak alatt nem teszi meg a megfelel´ó lépéseket, ez alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 4. Cikkének
(Az üzemeltetési engedély visszavonása, jogok felfüggesztése vagy feltételek el´óírása) alkalmazására.
(4) A Chicagói Egyezmény 33. Cikkében foglalt kötelezettségek teljesítése mellett egyetértenek abban, hogy az
egyik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai
által a másik Szerz´ód´ó Fél területére vagy területér´ól üzemeltetett légijárat bármely légijárm´úvét a másik Szerz´ód´ó
Fél meghatalmazott képvisel´ói jogosultak a másik Szerz´ód´ó Fél területén megvizsgálni a fedélzeten és a légijárm´ú
környezetében mind a légijárm´ú, mind a személyzet dokumentumai érvényességének, illetve a légijárm´ú és felszerelései szemrevételezhet´ó állapotának ellen´órzése céljából
(e Cikkben ez az ún. ,,forgalmi el´ótéri ellen´órzés’’), ha ez
nem vezet indokolatlan késéshez.
(5) Ha bármely ilyen forgalmi el´ótéri vizsgálat vagy
vizsgálatok sorozata alapján
a) súlyos aggály merül fel a tekintetben, hogy egy légijárm´ú vagy egy légijárm´ú üzemeltetése nem felel meg
azoknak a minimális el´óírásoknak, amelyeket az adott
id´ószakban a Chicagói Egyezmény szerint határoztak meg,
vagy
b) súlyos aggály merül fel a tekintetben, hogy ténylegesen nem alkalmazzák és nem tartják be azokat a biztonsági
el´óírásokat, amelyeket az adott id´ószakban a Chicagói
Egyezmény szerint határoztak meg,
a vizsgálatot lefolytató Szerz´ód´ó Fél a Chicagói Egyezmény 33. Cikkének alkalmazásához levonhatja azt a következtetést, hogy azok a követelmények, amelyek szerint
kiadták vagy érvényesítették a légijárm´ú vagy a személyzete számára szóló bizonyítványokat vagy engedélyeket, vagy
a légijárm´ú üzemeltetésének követelményei nem egyenérték´úek a Chicagói Egyezmény szerint megállapított minimális el´óírásokkal, vagy nem haladják meg azokat.
(6) Abban az esetben, ha az egyik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által üzemeltetett légijárm´úvön a fenti (4) bekezdéssel összhangban lév´ó forgalmi
el´ótéri ellen´órzés lefolytatásának lehet´óségét megtagadja
e légiközlekedési vállalat vagy vállalatok képvisel´óje, a
másik Szerz´ód´ó Fél ebb´ól arra következtethet, hogy a fenti
(5) bekezdésben meghatározott típusú súlyos aggály merül
fel, és levonja az adott bekezdésben hivatkozott következtetéseket.
(7) Mindegyik Szerz´ód´ó Fél fenntartja magának a jogot
ahhoz, hogy haladéktalanul felfüggessze vagy módosítsa a
másik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai üzemeltetési engedélyét, ha az els´ó Szerz´ód´ó Fél a
forgalmi el´ótéri ellen´órzés vagy ellen´órzés-sorozat eredményeként, a forgalmi el´ótéri ellen´órzés, konzultáció
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megtagadása alapján, vagy egyéb módon megállapítja,
hogy azonnali intézkedés szükséges a légiközlekedési vállalat biztonságos m´úködése céljából.
(8) Az egyik Szerz´ód´ó Fél által a fenti (3) vagy (7) bekezdés szerint tett lépéseket meg kell szüntetni, ha az ilyen
intézkedések foganatosításának alapja megsz´únt.

13. Cikk
A repülés védelme
(1) A Szerz´ód´ó Felek, összhangban a nemzetközi jog
által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, meger´ósítik, hogy egymással való kapcsolataikban a légiközlekedés biztonságának jogellenes cselekményekt´ól való megvédése a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
(2) A Szerz´ód´ó Felek felkérés esetén minden szükséges
segítséget megadnak egymásnak a légijárm´úvek jogellenes
hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozására és más, az utasok, a személyzet, a légijárm´úvek,
a repül´óterek és a léginavigációs berendezések biztonsága
elleni jogellenes cselekmények és minden más repülésbiztonság ellen irányuló fenyegetés megakadályozására.
(3) A Szerz´ód´ó Felek az 1963. év szeptember 14-én,
Tokióban aláírt és ,,A légijárm´úvek fedélzetén elkövetett
b´úncselekményekr´ól és egyéb cselekményekr´ól szóló
egyezmény’’, az 1970. év december 16-án, Hágában aláírt
és ,,A légijárm´úvek jogellenes hatalomba kerítése leküzdésér´ól szóló egyezmény’’ és az 1971. szeptember 23-án,
Montrealban aláírt és ,,A polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésér´ól szóló
egyezmény’’ rendelkezéseivel összhangban járnak el.
(4) A Szerz´ód´ó Felek az egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által
megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülésr´ól szóló
Megállapodás Függelékeiben megnevezett, a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban cselekednek, valamint megkívánják, hogy a területükön bejegyzett légijárm´úvek üzemeltet´ói, illetve azok az
üzemeltet´ók, akiknek f´ó üzleti telephelye vagy állandó
lakhelye területükön van, és a területükön lév´ó repül´óterek üzemeltet´ói ezen a légiközlekedés védelmére vonatkozó el´óírásoknak megfelel´óen járjanak el.
(5) A Szerz´ód´ó Felek egyetértenek abban, hogy a másik
Szerz´ód´ó Fél által a repülés védelmével kapcsolatban megkövetelt el´óírásokat az adott Szerz´ód´ó Fél területére történ´ó belépéskor megtartják, a légijárm´ú védelme érdekében megfelel´ó intézkedéseket tesznek, és az utasokat, a
személyzetet, azok poggyászait, valamint az árukat és a
légijárm´ú készleteit a beszállás, illetve berakodás el´ótt és
közben átvizsgálják. A Szerz´ód´ó Felek kölcsönös jóindulattal bírálják el a másik Szerz´ód´ó Félnek az egyes konkrét
veszélyekkel szembeni különleges biztonsági intézkedések
megtételére irányuló kérelmeit.
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(6) A légijárm´ú jogellenes hatalomba kerítése, illetve
ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, az utasok, a
személyzet, a légijárm´úvek, a repül´óterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény
esetén, a Szerz´ód´ó Felek segítséget nyújtanak egymásnak
a kommunikáció és más — az ilyen cselekmény vagy ennek
veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges — megfelel´ó intézkedések megtétele útján.
(7) Amennyiben az egyik Szerz´ód´ó Fél azon állítása,
hogy a másik Szerz´ód´ó Fél nem ezen Cikk légiközlekedés
védelmére vonatkozó rendelkezéseinek megfelel´óen járt
el, megalapozottnak bizonyul, légügyi hatósága azonnali
konzultációt kérhet a másik Szerz´ód´ó Fél légügyi hatóságától. Amennyiben a kérelemt´ól számított tizenöt (15) napon belül nem sikerül kielégít´ó megegyezésre jutni, ez
alapot szolgáltat a másik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési
vállalata üzemeltetési engedélye vagy m´úszaki engedélyei
felfüggesztésére, visszavonására, korlátozására, illetve különleges feltételek meghatározására. Szükséghelyzetben
ez a Szerz´ód´ó Fél a tizenöt (15) nap letelte el´ótt is tehet
átmeneti intézkedéseket.

14. Cikk
Törvények és más jogszabályok alkalmazása
(1) Az egyik Szerz´ód´ó Félnek — a területére történ´ó
belépéskor, távozáskor, illetve a területén való tartózkodáskor — a nemzetközi légiközlekedésben részt vev´ó légijárm´úre vagy az ott-tartózkodás során ezen légijárm´ú üzemelésére és repülésére vonatkozó törvényeit és más jogszabályait a másik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési vállalatának légijárm´úvére is alkalmazni kell, és azokat az adott
légijárm´únek az els´ó Szerz´ód´ó Fél területére történ´ó belépésekor, távozásakor vagy ott-tartózkodásakor be kell
tartania.
(2) Az egyik Szerz´ód´ó Félnek a területére történ´ó belépéskor, ott-tartózkodásakor, illetve távozáskor a légijárm´ú fedélzetén lév´ó utasok, személyzet, illetve áru belépésével, valamint távozásával kapcsolatos törvényeit és más
jogszabályait (beleértve a belépésre, engedélyezésre, bevándorlásra és kivándorlásra, útlevelekre, vámvizsgálatra,
valutákra és közegészségügyi ellen´órzésre vonatkozó rendelkezéseket, illetve postai küldemények esetében a postai
rendelkezéseket) a másik Szerz´ód´ó Fél légiközlekedési
vállalata utasai, személyzete és az áruk vonatkozásában be
kell tartani.
(3) Bármely Szerz´ód´ó Fél kérésére a másik Szerz´ód´ó Fél
engedélyezheti a mindkét országban forgalmi jogokat gyakorló légiközlekedési vállalatoknak olyan intézkedések
megtételét, amellyel biztosítják, hogy csak az adott állam
által a belépéshez vagy tranzitáláshoz megkövetelt utazási
dokumentumokkal rendelkez´ó utasokat szállítsanak.
Amennyiben egy elszállított utas nem felel meg a másik
Szerz´ód´ó Fél területén a belépésre vonatkozó törvé-
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nyeknek és más jogszabályoknak, a légiközlekedési vállalat köteles az utast saját költségén visszaszállítani.
(4) Bármely Szerz´ód´ó Fél elfogadja, hogy kivizsgálja
azon személyek ügyét, akiket a leszállás pontján beléptetésre való alkalmatlanság miatt az adott Szerz´ód´ó Fél
területére visszaszállítottak, amennyiben ezek a személyek
a beszállást megel´óz´óen — nem közvetlen tranzit céljából — területén tartózkodtak.

15. Cikk
Konzultációk
(1) A Szerz´ód´ó Felek légügyi hatóságai a szoros együttm´úködés szellemében id´ór´ól id´óre tanácskoznak annak
érdekében, hogy a jelen Megállapodás végrehajtását és
rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.
(2) Bármely Szerz´ód´ó Fél bármikor kérhet a jelen Megállapodás értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy a
Megállapodással összefügg´ó bármely vitás kérdés tárgyában konzultációkat. A konzultációkat — amelyek történhetnek szóban vagy írásban — az írásban történ´ó kérés
kézhezvételét´ól számított harminc (30) napon belül kell
megkezdeni, kivéve, ha a Szerz´ód´ó Felek légügyi hatóságai
megállapodnak a határid´ó meghosszabbításában.

16. Cikk
Viták rendezése
(1) A jelen Megállapodás vagy Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerül´ó bármely
vitát a Szerz´ód´ó Felek légügyi hatóságainak közvetlen
tárgyalások útján kell rendezni. Abban az esetben, ha a vita
a fent említett hatóságok között vagy diplomáciai úton
nem rendezhet´ó, akkor a vitát bármely Szerz´ód´ó Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választott bíróság elé
terjesztik.
(2) A választott bíróság három választott bíróból áll,
akiket a következ´óképpen választanak ki:
a) a választott bíróságot igényl´ó kérés kézhezvételét´ól
számított harminc (30) napon belül mindegyik Szerz´ód´ó
Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a
megnevezésüket követ´ó hatvan (60) napon belül egy harmadik választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a
választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni,
b) amennyiben valamelyik Szerz´ód´ó Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bíró
személyében az a) pontban foglaltaknak megfelel´óen nem
egyeznek meg, bármely Szerz´ód´ó Fél kérheti a Nemzetközi
Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat
harminc (30) napon belül. Ha a Tanács elnöke valamelyik
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Szerz´ód´ó Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangid´ós alelnök végzi a kinevezést.
(3) Hacsak másként nem állapodnak meg, a dönt´óbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza az eljárást. A
bíróság utasítására vagy bármelyik Szerz´ód´ó Fél kérésére
a bíróság teljes felállását követ´ó tizenöt (15) napon belül
konferenciát tartanak a dönt´óbíráskodás tárgyát képez´ó
kérdésekr´ól és a követend´ó pontos eljárásokról.
(4) Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság
teljes felállását követ´ó negyvenöt (45) napon belül mindegyik Szerz´ód´ó Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok hatvan (60) nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerz´ód´ó Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok
esedékességét követ´ó tizenöt (15) napon belül a bíróság
meghallgatást tart.
(5) A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követ´ó harminc (30) napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követ´óen. A bíróság többségi döntése az iránymutató.
(6) A döntés kézhezvételét´ól számított tizenöt (15) napon belül a Szerz´ód´ó Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kérést´ól számított tizenöt
(15) napon belül kell a magyarázatot megadni.
(7) Mindegyik Szerz´ód´ó Fél nemzeti jogszabályaival
összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt ad.
(8) A választott bíróság költségei, beleértve a választott
bírák díjait és költségeit, a Szerz´ód´ó Felek között egyenl´óen oszlanak meg. A Tanács Elnöke által a jelen Cikk
(2) bekezdése b) pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerül´ó bármilyen költségek a választott bíróság költségeinek részeként tekintend´ók.
17. Cikk
Módosítások és változtatások
(1) Amennyiben bármely Szerz´ód´ó Fél kívánatosnak
tartja a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének módosítását, konzultációt kérhet a másik Szerz´ód´ó Félt´ól. A
konzultációt, amely a légügyi hatóságok között is lefolytatható, tárgyalás vagy levelezés útján, a kérés kézhezvételét´ól számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni. Az
így elfogadott módosítások diplomáciai jegyzékváltással
történ´ó meger´ósítéssel lépnek hatályba.
(2) A Függelék módosításairól a Szerz´ód´ó Felek légügyi
hatóságai közvetlenül is megállapodhatnak.

18. Cikk
Nyilvántartásba vétel az ICAO-nál
A Megállapodást és valamennyi módosítását nyilvántartásba kell vetetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél (ICAO).

1277
19. Cikk

Összhang a többoldalú megállapodásokkal
Amennyiben egy olyan többoldalú megállapodás lép
hatályba, melyet mindkét Szerz´ód´ó Fél elfogadott, és
amely a Megállapodás által felölelt bármely kérdést érinti,
a jelen Megállapodást úgy kell módosítani, hogy az a többoldalú megállapodás el´óírásaival összhangban legyen.
20. Cikk
Felmondás
(1) A jelen Megállapodás hatálya határozatlan idej´ú.
(2) Mindegyik Szerz´ód´ó Fél bármikor írásban értesítheti a másik Szerz´ód´ó Felet a jelen Megállapodás felmondására vonatkozó szándékáról. Az értesítés másolatát egyidej´úleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is
meg kell küldeni. Ilyen felmondási értesítés esetén a Megállapodás az értesítés másik Szerz´ód´ó Fél általi kézhezvételét´ól számított tizenkét (12) hónap múlva lejár, kivéve,
ha a Szerz´ód´ó Felek megegyeznek, hogy az értesítés a
határid´ó lejárta el´ótt visszavonásra kerül. Amennyiben a
másik Szerz´ód´ó Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, akkor az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni tizennégy (14) nappal azután, hogy annak másolatát a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet kézhez kapta.
21. Cikk
Hatálybalépés
(1) A Szerz´ód´ó Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy vonatkozó jogi követelményeiknek eleget
tettek. A Megállapodás a kés´óbbi jegyzék kézhezvételét´ól
számított 30. napon lép hatályba.
(2) Jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidej´úleg a
Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti kapcsolatok vonatkozásában hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1966. április 27-én
aláírt Légiközlekedési Megállapodás.
Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik
megfelel´óen felhatalmaztak, a jelen Megállapodást aláírják.
Készült Pozsonyban, az 1999. év szeptember hó 6. napján, két eredeti példányban, magyar, szlovák és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Amennyiben a
jelen Megállapodás értelmezése kapcsán vita merül fel, az
angol nyelv´ú szöveg az irányadó.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében:

A Szlovák Köztársaság
Kormánya nevében:

Katona Kálmán s. k.

Jozef Macejko s. k.
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FÜGGELÉK
Ú TVON AL—TER V
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodáshoz
I. Rész
A Magyar Köztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalatok a következ´ó meghatározott útvonalakon
üzemeltethetnek légijáratokat:

Pontok
a Magyar Köztársaságban

Pontok
a Szlovák Köztársaságban

Közbens´ó pontok

Budapest és a nemzetközi
forgalom számára megnyitott repül´óterek

Túli pontok

Pozsony és a nemzetközi
forgalom számára megnyitott repül´óterek

II. Rész
A Szlovák Köztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalatok a következ´ó meghatározott útvonalakon
üzemeltethetnek légijáratokat:

Pontok
a Szlovák Köztársaságban

Pontok
a Magyar Köztársaságban

Közbens´ó pontok

Pozsony és a nemzetközi
forgalom számára megnyitott repül´óterek

Túli pontok

Budapest és a nemzetközi
forgalom számára megnyitott repül´óterek

Megjegyzések:
1. A közbens´ó és túli pontokat a két Szerz´ód´ó Fél légügyi hatóságai a kés´óbbiekben határozzák meg.
2. Az ötödik jog gyakorlása a két Szerz´ód´ó Fél légügyi hatóságai jóváhagyásának függvénye.
3. A kijelölt légiközlekedési vállalatok Budapesten és Pozsonyon kívüli pontok közötti menetrend szerinti járatainak
üzemelése a Szerz´ód´ó Felek légügyi hatóságai jóváhagyásának függvénye.’’

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A Megállapodásban foglaltakat 2000. január 2-ától kell alkalmazni.
(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
40/2000. (III. 24.) Korm.
rendelete
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Szociális és Családügyi Minisztérium, az Egészségügyi
Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Miniszterelnöki
Hivatal és az Országos Atomenergia Hivatal szakembereivel (a továbbiakban: nukleáris veszélyhelyzeti tag).’’

az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerr´ól
szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
4. §
A Kormány a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér´ól és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésr´ól szóló 1999. évi
LXXIV. törvény 51. §-ának k), valamint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. §-ának e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerr´ól szóló 248/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következ´ók szerint módosítja:
1. §
Az R. 3. §-a el´ótti alcím helyébe a következ´ó alcím és az
R. 3. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Kormányzati Koordinációs Bizottság
3. § (1) A baleset-elhárítási rendszer irányítását a külön
jogszabályban meghatározott Kormányzati Koordinációs
Bizottság (a továbbiakban: Kormánybizottság) látja el.
(2) A Kormánybizottság a döntés-el´ókészít´ó és döntéshozó tevékenységéhez szükséges információ biztosítása
érdekében Országos Sugárfigyel´ó, Jelz´ó és Ellen´órz´ó
Rendszert (a továbbiakban: Sugárfigyel´ó Rendszer) m´úködtet.’’

2. §
Az R. 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § (1) A Kormánybizottság szerveit a katasztrófák
elleni védekezés irányításáról, szervezetér´ól és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr´ól szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
határozza meg.
(2) Nukleáris veszélyhelyzetben a védekezési munkabizottságban az Országos Atomenergia Hivatal szakért´ói
részleget m´úködtet, amelynek ügyrendjét az Országos
Atomenergia Hivatal f´óigazgatója hagyja jóvá.’’

3. §
Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Nukleáris veszélyhelyzetben a Titkárság kiegészül
a Belügyminisztérium, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az
Igazságügyi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a

Az R. 7. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,7. § (1) Nukleáris veszélyhelyzetben az Operatív Törzs
kiegészül az Országos Atomenergia Hivatal f´óigazgatója
által kijelölt egy vagy több szakemberrel.
(2) A védekezési munkabizottság m´úködésének megkezdéséig az Operatív Törzs feladata a nukleáris veszélyhelyzet következményeinek elhárítására vonatkozó, a lakosság közvetlen védelmét szolgáló operatív kormánybizottsági döntések el´ókészítése és a végrehajtás központi
irányítása.
(3) A védekezési munkabizottság m´úködésének megkezdéséig a nukleáris veszélyhelyzet következményeinek
halasztást nem t´úr´ó elhárítására vonatkozó döntéseket a
balesetet szenvedett létesítmény vezet´ójét´ól (külföldön
történt baleset esetén az Országos Atomenergia Hivataltól) kapott tájékoztatás és javaslat alapján a megyei (f´óvárosi) védelmi bizottság elnöke, illetve az illetékes polgármester hozhat.
(4) Nukleáris veszélyhelyzetben a nukleáris biztonsági
és a sugárvédelmi helyzet értékelése az Országos Atomenergia Hivatal feladata. Az értékeléshez és döntés-el´ókészítéshez adatokat és információkat az Országos Atomenergia Hivatalban m´úköd´ó Baleseti Elemz´ó és Értékel´ó
Központ és Nemzetközi Kapcsolattartási Pont; a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi F´óigazgatóság Veszélyhelyzeti Központján belül m´úköd´ó Nukleáris
Baleseti Információs és Értékel´ó Központ; valamint az
Egészségügyi Minisztérium bázisán m´úköd´ó Országos
Környezeti Sugárvédelmi Ellen´órz´ó Rendszer Információs Központja biztosítja.’’

5. §
Az R. a következ´ó 7/A. §-sal egészül ki:
,,7/A. § (1) A nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos
nemzetközi együttm´úködés, tudományos kutatás és m´úszaki fejlesztés területén
a) a polgári védelmi, rendészeti és t´úzvédelmi, illetve a
nukleáris veszélyhelyzetben a védekezési feladatok a Belügyminisztérium,
b) a nukleáris biztonsággal, sugárbiztonsággal összefügg´ó feladatok az OAH
hatáskörébe tartoznak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában körülírt feladatokkal
kapcsolatos költségeket a Belügyminisztérium, míg a
b) pontban meghatározott feladatokkal kapcsolatos költségeket az OAH költségvetésében kell tervezni.’’
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6. §

Az R . 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép, és a
8. § el´ótt a következ´ó alcímmel egészül ki:
,,A M´úszaki Tudományos Tanács feladatai
8. § (1) A nukleáris veszélyhelyzetre való felkészülésre
és következményeinek elhárítására a Vhr. 4. §-ával létrehozott Tudományos Tanács szakmailag önálló szekciójaként Nukleárisbaleset-elhárítási M´úszaki Tudományos
Tanács alakul. Vezet´ójét a Kormánybizottság elnökének
egyetértésével az Országos Atomenergia Hivatal f´óigazgatója bízza meg. A Nukleárisbaleset-elhárítási M´úszaki
Tudományos Tanács m´úködési feltételeit az Országos
Atomenergia Hivatal f´óigazgatója biztosítja.
(2) A nukleáris veszélyhelyzetre való felkészülés során:
a) figyelemmel kíséri a nukleáris létesítmények technológiai színvonalát, biztonsági rendszereik fejlesztését,
és azokról kétévenként tájékoztató anyagot készít a Kormánybizottság és szervei, valamint a rendszer más vezet´ó
szervei részére,
b) értékeli és folyamatosan pontosítja Magyarország
nukleáris veszélyeztetettségét,
c) elkészíti javaslatát a nukleárisbaleset-elhárítás középtávú — 3 évre szóló — m´úszaki-fejlesztési tervére, és
évenkénti bontásban az éves költségvetési tervek készítéséhez igazodóan megjelöli a f´ó fejlesztési területeket,
d) megalapozza a baleset és a következmények elhárítására szolgáló kormánybizottsági döntések m´úszaki-tudományos hátterét.
(3) A nukleáris veszélyhelyzet esetén a Kormánybizottság felkérésére javaslatot készít a felmerül´ó, új kérdések
és problémák tudományos megválaszolására, illetve megoldására.
(4) A következmények felszámolásakor és a helyreállítás során részt vesz a Kormánybizottság elnökének felkérésére a baleset okainak kivizsgálásában.’’

7. §
(1) Az R. 15. §-ának (2) bekezdése kiegészül a következ´ó rendelkezéssel:
,,A Sugárfigyel´ó Rendszer részeként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi F´óigazgatóság
Veszélyhelyzeti Központján belül Nukleáris Baleseti
Információs és Értékel´ó Központot kell m´úködtetni.’’
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távmér´ó hálózat m´úködésével nyert adatokkal hozzájárul
a lakossági sugárterhelés alakulásának nyomon követése
érdekében az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellen´órz´ó Rendszer Információs Központja által végzett adatgy´újtéshez;’’
8. §
Az R. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A radioaktív szennyezettség min´ósítését — a megállapított normák alapján — a Belügyminisztérium,
az Egészségügyi Minisztérium, a Földm´úvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium,
a Honvédelmi Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, a Magyar Tudományos
Akadémia és az Országos Meteorológia Szolgálat által
saját hatáskörben kijelölt és egységes követelmények alapján felkészített laboratóriumok mér´ó- és ellen´órz´ó állomások, katonai szervezetek, valamint a fels´óoktatási intézmények tanszékei végzik.’’

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) A hatálybalépéssel egyidej´úleg az R. 4. § (2)—(3)
bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 9., a 10. §, a 20. § (1)
bekezdése, a 21. és a 24. §-a hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
41/2000. (III. 24.) Korm.
rendelete
a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT
rendelet módosításáról rendelkez´ó
1/2000. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

(2) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A Sugárfigyel´ó Rendszer m´úködésének összehangolását és szakmai munkájának irányítását a Belügyminisztérium végzi.’’

A Kormány a 2000. évi költségvetésr´ól szóló 1999. évi
CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú támogatásokról
szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendeletet módosító 1/2000.
(I. 14.) Korm. rendeletet a következ´ók szerint módosítja:

(3) Az R. 15. §-a (4) bekezdésének g) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
[(4) A Sugárfigyel´ó Rendszer feladatai a következ´ók:]
,,g) normál id´ószakban a Sugárfigyel´ó R endszer Nukleáris Baleseti Információs és Értékel´ó Központja útján a

1. §
Az 1/2000. (I. 14.) Korm. rendelet 8. §-a a következ´ó
(4) bekezdéssel egészül ki, egyidej´úleg az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:
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,,(4) Az 1999. január 1-je és december 31-e között els´ó
ízben kiadott építési engedélyek esetében az építési munkák költségeire felvett hitelekre — a (3) bekezdés rendelkezéseit´ól eltér´óen — alkalmazni lehet az R. 5. §-ának
rendelkezéseit, ha e lakásépítésre korábban hitelintézet
kölcsönt még nem nyújtott.’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
42/2000. (III. 24.) Korm.
rendelete
egyes gyermekvédelmi és szociális jogszabályok
módosításáról
A gyermekek védelmér´ól és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének
i) és h) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a
(1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
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lési önkormányzatra, továbbá a helyettes szül´ói hálózatot
m´úködtet´ó nem állami szervre (a továbbiakban együtt:
m´úködtet´ó),’’

3. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és
a falugondnoki szolgálat m´úködésének engedélyezésér´ól,
továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésér´ól szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rsz.)
8. §-a a következ´ó új (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A szociális intézmény (2) bekezdés szerinti ismételt engedélyezése egy szakaszban történik. Az új m´úködési engedélyt a m´úködést engedélyez´ó szerv a kérelem
el´óterjesztését´ól számított hatvan napon belül adja ki.
Az intézmény m´úködésének ismételt engedélyezése a
3—6. §-okban foglaltak alapján történik, azzal az eltéréssel, hogy
a) a fenntartó személyében történ´ó változás esetén a
3. § (3) bekezdésben és az 5. §-ban foglaltakat,
b) az intézmény székhelye, telephelye vonatkozásában
történ´ó változás esetén a 3. § (3) bekezdésének f) pontjában és a 3. § (4) bekezdésében foglaltakat,
c) a fér´óhelyszám-változás esetén a 3. § (3) bekezdésének a) pontjában és a 3. § (3) bekezdésének f) pontjában,
továbbá az 5. §-ban foglaltakat
kell értelemszer´úen alkalmazni.’’

4. §
1. §
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények m´úködési engedélyezésér´ól
szóló 281/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 14. §-a új (9) bekezdéssel egészül ki:
,,(9) Az intézmény fenntartójának kérelme nyomán a
(6) bekezdés alapján kiadott ideiglenes m´úködési engedély
érvényességi ideje — ellátási érdekb´ól — 2000. január 1-jei
id´óponttól legfeljebb 2002. december 31-i id´ópontig meghosszabbítható.’’

Az Rsz. 15. §-a a következ´ó új (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Ha a szociális intézmény fenntartója az ideiglenes
m´úködési engedélyben el´óírt feltételeknek eleget tesz és
az intézmény m´úködése egyéb tekintetben is megfelel a
jogszabályban el´óírt feltételeknek, úgy az intézmény fenntartójának kérelme alapján a m´úködési engedély kiadására
a 3—5. §-okban foglalt egyéb engedélyezési feltételek,
körülmények ismételt vizsgálata nélkül kerül sor.’’

5. §
2. §
A nevel´ószül´ói, a hivatásos nevel´ószül´ói és a helyettes
szül´ói jogviszony egyes kérdéseir´ól szóló 150/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
,,a) a nevel´ószül´ói hálózatot m´úködtet´ó területi gyermekvédelmi szakszolgálatra, gyermekotthonra, továbbá
nem állami szervre, valamint a helyettes szül´ói hálózatot
vagy az önálló helyettes szül´ói ellátást m´úködtet´ó telepü-

(1) Az Rsz. 23. §-ának (5) bekezdése a következ´ó második mondattal egészül ki:
,,Újonnan létesített intézmény alatt azt a m´úködési,
ideiglenes m´úködési engedéllyel nem rendelkez´ó intézményt kell érteni, amelynek m´úködési engedélyeztetési
kérelmét 1999. december 30-át követ´ó id´ópontban nyújtják be, vagy lakóotthon esetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról rendelkez´ó 1999. évi LXXIII. törvény hatálybalépése után nyújtják be.’’
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(2) Az Rsz. 23. §-a a következ´ó új (8) bekezdéssel egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi (8)—(13) bekezdések jelölése (9)—(14) bekezdésekre módosul:
,,(8) Ha a (6)—(7) bekezdés szerinti ideiglenes m´úködési engedéllyel rendelkez´ó szociális intézmény fenntartója teljesíti az ideiglenes m´úködési engedélyben foglalt feltételeket, úgy az intézmény m´úködésének engedélyezése
során a 15. § (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.’’

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
a) hatályát veszti az R . 14. §-a (6) bekezdésének utolsó
mondata;
b) az R sz.
ba) 15. §-ának (3) bekezdésében a ,,megyei, f´óvárosi
intézmény jegyz´óje’’ szövegrész helyébe ,,megyei, f´óvárosi
önkormányzat f´ójegyz´óje’’ szövegrész,
bb) 21. §-a el´ótti alcímében, 21. §-ának (9) bekezdésében, 22. §-ának (1)—(2) és (4) bekezdésében a ,,nem állami
szociális intézmény’’ szövegrész helyébe a ,,nem állami és
egyházi szociális intézmény’’ szövegrész,
bc) 3. számú mellékletének címében a ,,nem állami
szervek’’ szövegrész helyébe a ,,nem állami szervek és egyházak’’ szövegrész,
bd) 4—5. számú mellékletében a ,,nem állami fenntartású’’ szövegrész helyébe a ,,nem állami és egyházi fenntartású’’ szövegrész
lép.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
8/2000. (III. 24.) EüM
rendelete
a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási
eljárásokért és igazgatási jelleg´ú szolgáltatásokért
fizetend´ó díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet
módosításáról
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási
eljárásokért és igazgatási jelleg´ú szolgáltatásokért fizetend´ó díjakról szóló, többször módosított 50/1996. (XII. 27.)
NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete
helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2000. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követ´óen indult eljárásokban
kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

Dr. Gógl Árpád s. k.,

miniszterelnök

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 8/2000. (III. 24.) EüM rendelethez
[1. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez]
I.

EGYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

1.

Egyes termékek b´órvéd´ó készítményként történ´ó forgalomba hozatalának engedélyezése
az el´ózetes szakvélemény elkészítésével együtt
Faanyag-véd´ószerek település- és környezet-egészségügyi, valamint munka-egészségügyi
és élelmezés-egészségügyi szempontból történ´ó koordinált szakvéleményezése

I. 2.
I. 3.
I. 4.

Rovar-, rágcsálóirtó szer és rovarriasztó szer forgalomba hozatalának engedélyezése
Rovar-, rágcsálóirtó szer, valamint rovarriasztó szer szakvéleményezése forgalomba hozatalhoz

86 900 Ft
74 200 Ft
68 900 Ft

I. 4.1.
I. 4.2.

R ovarirtó szerek szakvéleményezése
R ovarriasztó szerek szakvéleményezése

190 800 Ft
102 800 Ft

I. 4.3.

R ágcsálóirtó szer szakvéleményezése

141 000 Ft
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Élelmiszer-ellátásban er´ósen mérgez´ó, mérgez´ó irtószerrel történ´ó rágcsáló- és rovarirtás
engedélyezése
Élelmiszer-ellátásban veszélyes irtószerrel történ´ó rovar- és rágcsálóirtás engedélyezése

6 800 Ft
6 800 Ft

Ivóvízellátásban felhasználható anyagok több intézetet érint´ó koordinált szakvéleményezése
72 100 Ft
Fert´ótlenít´ószer forgalomba hozatalának és fert´ótlenítési technológia engedélyezése
60 400 Ft/anyag

II.

KOZMETIKAI KÉSZÍTMÉNYEKKEL
GÁLTATÁSOK

II. 1.

Az újonnan létesített, b´óvített vagy felújított kozmetikai üzem m´úködésének — meghatározott kozmetikai készítményekre és technológiai folyamatra vonatkozó — engedélyezése
25 400 Ft
Kozmetikai készítmény egészségügyi megfelel´óségének tanúsítása
13 400 Ft
és a VI. pontban felsorolt laboratóriumi vizsgálatok közül szükségesen
elvégzettek díjának összege és az el´ózetes szakvélemény díja szükség
szerint

II. 2.

KAPCSOLATOS

IGAZGATÁSI

SZOL-

II. 3.

Tanúsító okirat érvényességének meghosszabbítása

III.

RÖNTGEN- ÉS IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK
Radioktív anyagot tartalmazó vagy ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés, készülék
vagy az ionizáló sugárzás elleni véd´óeszköz (ezek prototípusa) sugárvédelmi min´ósítése

III. 1.
III. 2.
III. 3.
III. 3.1.
III. 3.2.
III. 4.
III. 5.
III. 5.1.
III. 5.2.

Radioaktív anyag el´óállításának az engedélyezése
Radioaktív anyag és hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény engedélyezése
Átmeneti tároló esetén
Végleges tároló esetén
Az atomenergia alkalmazásához a megyei intézet által adott engedély területi hatályának
kiterjesztése
Radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezése
Megyék közötti viszonylatban
Nemzetközi viszonylatban

24 400 Ft

6 700 Ft
37 000 Ft
106 000 Ft
159 000 Ft
6 800 Ft
6 800 Ft
9 400 Ft

III. 6.
III. 7.

Sugárveszélyes tevékenységi engedély
Sugárveszélyes tevékenységi engedély országos kiterjesztése

III. 8.
III. 8.1.

A radioaktív anyaggal kapcsolatos tevékenységet szolgáló berendezés
Létesítési engedélyezése

III. 9.
III. 9.1.

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés
El´óállításának engedélyezése

20 100 Ft

III. 10.
III. 11.

A radioaktív anyagok f´óvároson vagy megyén belüli közúti szállításának engedélyezése
Az ionizáló sugárzás alkalmazására szolgáló létesítmény engedélyezése

11 600 Ft
18 900 Ft

III. 12.

Mentességi igazolás kiadása az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá
nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések
esetén a 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján
Forgalmazó részére

6 700 Ft

III. 12.1.
III. 12.2.

Felhasználó részére

18 500 Ft
20 100 Ft
9 500 Ft

3 000 Ft
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GÁLTATÁSOK
Immunológiai készítmények törzskönyvezése
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IV. 1.1.
IV. 1.1.1.

El´ózetes értékelés
R utinvizsgálat

201 400 Ft

IV. 1.1.2.
IV. 1.2.

R utin- és speciális vizsgálat
Törzskönyvezési bejegyzés

392 200 Ft
118 700 Ft

IV. 1.3.
IV. 1.4.

Törzskönyvezési revízió
Törzskönyvezési módosítás

103 900 Ft
43 500 Ft

IV. 1.5.
IV. 2.

Törzskönyvezési törlés
Immunológiai készítmény forgalomba hozatalának engedélyezése

IV. 3.

A gyógyszernek nem min´ósül´ó gyógyhatású anyagok és készítmények el´óállításának
közegészségügyi-járványügyi feltételeit min´ósít´ó igazolás kiadása
Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez m´úködési engedély, továbbá m´úködési engedély módosítása új szakfeladattal történ´ó b´óvítés miatt

IV. 4.

43 500 Ft
32 900 Ft
8 300 Ft

IV. 4.1
IV. 4.1.1.

Alap- és járóbeteg-ellátás, betegszállítás, természetgyógyászat
Egy szakfeladat engedélyezési eljárása

IV. 4.1.2.
IV. 4.2.

Minden további szakfeladat engedélyezési eljárása esetén szakfeladatonként további
Fekv´óbeteg-ellátás

5 900 Ft

IV. 4.2.1.
IV. 4.2.2.

Egy szakfeladat engedélyezési eljárása
Minden további szakfeladat engedélyezési eljárása esetén szakfeladatonként további

25 400 Ft
8 300 Ft

17 800 Ft

IV. 4.3.
IV. 5.

M´úködési engedély módosítása telephelyváltozás miatt
Közforgalmú gyógyszertár áthelyezésének az engedélyezése

4 700 Ft
13 300 Ft

IV. 6.
IV. 7.

A gyógyszertár m´úködése megkezdésének az engedélyezése
Immunbiológiai készítmények egy gyártási tételének vizsgálata (min´ósítés)

35 200 Ft

IV. 7.1.
IV. 7.2.

Külföldi készítmény, külföldi hatósági bizonylattal
Készítmény hatósági bizonylat nélkül

IV. 7.3.

Lejárat meghosszabbítása

V.

178 100 Ft
355 100 Ft
A IV. 7.1.—IV. 7.2. pontokban leírtak
szerint, az ott szerepl´ó díjtételekkel

V. 1.

VIZEKKEL KAPCSOLATOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Laboratóriumnak az ivóvíz min´óségének ellen´órzésére történ´ó alkalmassá nyilvánítása

59 400 Ft

V. 2.
V. 2.1.

Fürd´óvíz (természetes fürd´ó és medencevíz) bakteriológiai vizsgálata mintánként
Egyszer´ú

11 100 Ft

V. 2.2.
V. 2.3.

R észletes
Fürd´óvizek kémiai vizsgálata

15 500 Ft
11 300 Ft

V. 3.
V. 3.1.

Ivóvízvizsgálat mintánként
Egyszer´ú kémiai

11 300 Ft

V. 3.2.
V. 3.3.

Egyszer´ú bakteriológiai
R észletes bakteriológiai

7 100 Ft
11 300 Ft

V. 3.4.
V. 3.5.

R észletes bakteriológiai és P. aeruginosa
R észletes az Európai Unió el´óírása szerinti kémiai, bakteriológiai, biológiai

V. 4.
V. 4.1.
V. 4.2.

Víz mikroszkópos biológiai vizsgálata mintánként
Egyszer´ú
R észletes

13 900 Ft
174 900 Ft
5 500 Ft
9 500 Ft
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V. 5.
V. 5.1.

Víztoxikológiai vizsgálat (négy akut teszt) mintánként
Szennyvíz

50 800 Ft

V. 5.2.
V. 6.

Szennyvízen kívül minden más víz
Vizes kivonat ökotoxikológiai vizsgálata (négy akut teszt) mintánként

26 300 Ft
55 100 Ft

V. 7.

Gyógyfürd´óintézmény tervezéséhez, létesítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez
szükséges el´ózetes egyetértés megadása
Gyógyfürd´óintézmény tervdokumentációjának orvosszakmai véleményezése

6 800 Ft
20 100 Ft

V. 8.
V. 9.
V. 10.
V. 11.
V. 12.
V. 13.
V. 14.

Gyógyfürd´óintézmény megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése
Elismert ásványvíz megnevezés használatának és gyógyászati célú használatbavételének,
továbbá mesterséges ásványvíz el´óállításának engedélyezése
Elismert ásványvíz gyógyvízzé történ´ó átmin´ósítése és gyógyászati célú használatbavéte lének engedélyezése el´ózetes szakvéleménnyel együtt
Gyógyvízmegnevezés használatának, illetve gyógyászati célú felhasználásának engedélyezése el´ózetes szakvéleménnyel

54 900 Ft
27 600 Ft
20 100 Ft
48 500 Ft

Gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényez´ók megnevezésének és gyógyászati célú
használatbavételének engedélyezése el´ózetes szakvéleménnyel együtt
48 500 Ft
Korábban kiadott engedély módosítása, felülvizsgálata
A IV. 9—IV. 13. pontok díjtételeinek
50%-a

V. 15.
V. 16.

Mintavétel az IV. pontban feltüntetett vizsgálatokhoz szükség szerint pontonként
Fürd´óvíz min´óségének ellen´órzéséhez szükséges vizsgálat elvégzésére feljogosítás

3 100 Ft
60 200 Ft

V. 17.
V. 18.

Egyedi felmentés vízforgató berendezés telepítése alól
Közfürd´ók üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása

21 200 Ft
21 200 Ft

VI.

ÉLELMISZEREKKEL

VI. 1.
VI. 2.

A diétás vendéglátótermék el´óállítás közegészségügyi feltételei meglétének igazolása
A diétás étkeztetés el´ózetes engedélyezése

VI. 3.
VI. 3.1.

Gyógytápszerrel kapcsolatos eljárások
Gyógytápszer törzskönyvezése

VI. 3.2.
VI. 4.

Gyógytápszer forgalomba hozatalának engedélyezése
Kerámia edényekb´ól kioldódó fémek vizsgálata

KAPCSOLATOS

IGAZGATÁSI

SZOLGÁLTATÁSOK
6 900 Ft
5 400 Ft

13 600 Ft +
az 55/1997. (VII. 14.) FM—IKIM—
NM—PM együttes rendelet 1. számú
mellékletének 2. pontjában felsorolt
laboratóriumi vizsgálatok közül a
szükségesen
elvégzettek
díjának
összege
13 600 Ft

VI. 4.1.
VI. 4.2.

Ólom (AAS)
Kadmium (AAS)

8 500 Ft
8 500 Ft

VI. 4.3.
VI. 4.4.

R éz (AAS)
Cink (AAS)

8 500 Ft
8 500 Ft

VI. 5.
VI. 6.
VI. 7.
VI. 8.

Kereskedelmi tevékenység (élelmiszer, vegyiáru, gyógynövény, illóolajok, hulladék) megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása
Vendéglátóipari tevékenység megkezdéséhez, kereskedelmi szálláshely (kemping, tábor)
m´úködtetéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása

10 200 Ft

Import élelmiszerek forgalomba hozatal el´ótti vizsgálata, háromévenkénti tételazonosító
vizsgálata
Étkeztetési berendezés élelmezés-egészségügyi min´ósítése

12 000 Ft
47 700 Ft

9 000 Ft
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8 300 Ft

VI. 9.2.
VI. 9.3.

Spektrofotometriás vizsgálat
Gázkromatográfiás vizsgálat

7 200 Ft
13 200 Ft

VI. 9.4.
VI. 9.5.

Folyadékkromatográfiás vizsgálat
Atomabszorpciós spektrofotometriás vizsgálat (fémenként)

19 800 Ft
7 700 Ft

VI. 9.6.
VI. 9.7.

Elisa teszt
Gázosítószer maradék vizsgálat

9 500 Ft
5 500 Ft

VI. 10.
VI. 11.

Élelmiszer szállító járm´ú el´ózetes engedélyezése
Élelmiszerek, növényvéd´ó szerek alkalmi árusításának engedélyezése

VII.

KOZMETIKAI

VII. 1.
VII. 1.1.

Kémiai vizsgálatok
Érzékszervi vizsgálatok

KÉSZÍTMÉNYEK

5 000 Ft
9 000 Ft

VIZSGÁLATA
1 700 Ft

VII. 1.2.
VII. 1.3.

Etilalkoholban oldható, oldhatatlan rész
Vízg´óz desztillálás

5 500 Ft
2 900 Ft

VII. 1.4.
VII. 1.5.

Alkohol desztillálás
Fogzománc-károsító hatás

3 100 Ft
5 200 Ft

VII. 1.6.
VII. 1.7.

Fogkrém dörzsöl´ó értéke
UV-fluoreszcencia próba

4 200 Ft
3 100 Ft

VII. 1.8.
VII. 1.9.

Lúgosság (TITR )
Sav-lúg tartalom (TITR )

1 500 Ft
1 800 Ft

VII. 1.10.
VII. 1.11.

Tioglikolsav (TITR )
Nátriumszulfid (TITR )

4 200 Ft
4 100 Ft

VII. 1.12.
VII. 1.13.

Szabad alaki tartalom (TITR )
Összes zsírsav elszappanosítási száma (TITR )

3 800 Ft
5 700 Ft

VII. 1.14.
VII. 1.15.

Vízben oldható sav-lúg tartalom (TITR )
Savszám (TITR )

3 000 Ft
5 000 Ft

VII. 1.16.
VII. 1.17.

Borsav (TITR )
Szalicilsav (TITR )

5 200 Ft
6 300 Ft

VII. 1.18.
VII. 1.19.

Nátriumlaurilszulfát (TITR )
Víztartalom (Karl Fischer)

2 900 Ft
7 300 Ft

VII. 1.20.
VII. 1.21.

pH mérés (m´úszeres)
Alkoholok (GC)

1 200 Ft
11 100 Ft

VII. 1.22.
VII. 1.23.

Kloroform (GC)
Formaldehid (kozmetikumokból) (SPF)

13 400 Ft
14 500 Ft

VII. 1.24.
VII. 1.25.

Hatóanyagok (szintetikus, növényi) (GC)
Hatóanyagok (szintetikus, növényi) (VR K)

18 200 Ft
9 200 Ft

VII. 1.26.
VII. 1.27.

Színezék (VR K)
Színezék (PC)

13 400 Ft
8 400 Ft

VII. 1.28.
VII. 1.29.

Konzerválószer (VR K)
Konzerválószer (SPF)

VII. 1.30.
VII. 1.31.

Konzerválószer (GC)
Éget´ó sugarak elnyelése, barnító sugarak áteresztése (SPF)

4 900 Ft
9 100 Ft
11 700 Ft
16 600 Ft
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VII. 1.32.
VII. 1.33.

Policiklusos aromás szénhidrogének
Illatanyag összehasonlító (SPF)

15 600 Ft
9 200 Ft

VII. 1.34.
VII. 1.35.

Illatanyag összehasonlító (GC)
Panthenol (VR K)

10 100 Ft
4 200 Ft

VII. 1.36.
VII. 1.37.

R etionsav (SPF)
Benzoilperoxid (SPF)

VII. 1.38.
VII. 1.39.

Hexaklorofén (SPF)
Litium (SPF)

VII. 1.40.
VII. 1.41.

Azulén (SPF)
Glicerintartalom (TITR )

4 800 Ft
5 100 Ft

VII. 1.42.
VII. 1.43.

Szintetikus anionaktív anyagtartalom (TITR )
Peroxid szám meghatározás (TITR )

8 600 Ft
4 900 Ft

VII. 1.44.
VII. 1.45.

Alumíniumtartalom meghatározás (TITR )
Flourid ion (m´úszeres)

5 600 Ft
9 300 Ft

VII. 1.46.
VII. 1.47.

Titánoxid meghatározás
Szelén (AAS)

8 000 Ft
8 600 Ft

VII. 1.48.
VII. 1.49.

Mérgez´ó fém (ólom, higany, nikkel, bárium) (AAS)
Antioxidáns meghatározás (VR K)

VII. 2.
VII. 2.1.

8 000 Ft
7 500 Ft
8 300 Ft
10 100 Ft

Mikrobiológiai vizsgálatok
Kozmetikai készítmények teljes kör´ú mikrobiológiai tisztasági vizsgálata

Rövidítések:
AAS
SPF
VRK
GC
PC
TITR

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI

VIII. 1.

A fodrász-, a kozmetikus-, a lábápoló iparra vonatkozó közegészségügyi szabályok egyes
rendelkezései alóli eltérés engedélyezése
Zaj terhelési határérték

VIII. 2.1.
VIII. 2.2.
VIII. 3.

14 900 Ft

atomabszorpciós spektrofotometria
spektrofotometria
vékonyréteg-kromatográfia
gázkromatográfia
papírkromatográfia
titrimetriás

VIII.

VIII. 2.

12 100 Ft
6 000 Ft

IGAZGATÁSI

SZOLGÁLTATÁSOK

Jogi normaként meghatározott egyes dB értékek — 5 dB-lel, kivételesen 10 dB-lel való —
túllépésének engedélyezése
Jogi normaként meghatározott egyes dB értékek — VII. 2.1. pont szerinti — túllépésének
engedélyezését megalapozó zajvizsgálat és szakvélemény

14 400 Ft

7 200 Ft
12 100 Ft

VIII. 4.

A települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telep üzemeltetésére vonatkozó technológiai utasítás jóváhagyása
24 200 Ft
Ivóvízellátásban felhasználható anyag engedélyezése
60 400 Ft/anyag

VIII. 5.

A nemzeti szabványok kötelez´ó alkalmazása alóli felmentés

IX.
IX. 1.

EGYÉB IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Emberi szervezetbe nem kerül´ó diagnosztikumok nyilvántartása, min´ósítése, engedélyezése termékenként

21 200 Ft

4 200 Ft
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Emberi szervezetbe nem kerül´ó diagnosztikumok el´ózetes min´óségvizsgálata termékenként
34 000—68 000 Ft
Szakért´ói vélemény elkészítése a VIII. 1—VIII. 2. pontokban felsoroltak nélkül óránként
3 200 Ft

X.

A KÁBÍTÓSZEREKKEL, ILLETVE PSZICHOTROP ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

X. 1.

A kábítószer termeléséhez, gyártásához, feldolgozásához, forgalomba hozatalához szükséges engedély
A kábítószer Magyarországra történ´ó behozatalához és kiviteléhez szükséges engedély
(kivéve az egyetemi kutatóintézetek által kutatási és oktatási célból behozott tételek, és
a virágkötészeti célú szárazvirágexport és -import során kivitt és behozott tételek)

X. 2.

X. 3.
X. 4.

XI.

XI. 1.1.
XI. 1.2.
XI. 1.3.
XI. 2.

Pszichotrop anyagok el´óállításához, beszerzéséhez, elosztásához, raktározásához, forgalomba hozatalához szükséges engedély
Pszichotrop anyagok Magyarországra történ´ó behozatalához és kiviteléhez szükséges
engedély (kivéve az egyetemi kutatóintézetek által kutatási és oktatási célból behozott
tételek)

212 000 Ft

53 000 Ft
212 000 Ft

53 000 Ft

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉVEL ÉS
MEGFELEL ´ÓSÉG-ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSAIVAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Az Orvostechnikai Hivatal által történ´ó nyilvántartásba vétel
Az egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközöket illet´óen a forgalmazóra
(gyártóra, gyártásra) vonatkozó OR KI tanúsítással rendelkez´ók nyilvántartásba vétele
Vizsgáló, ellen´órz´ó és tanúsító szervezetek kijelölése
Terméktanúsítás

60 000 Ft/eset
5 000 Ft/eset
100 000 Ft/eset

XI. 2.1.
XI. 2.2.

El´ózetes nyilvántartásba vétel díja (a dokumentáció teljesség vizsgálata)
Az orvostechnikai eszköz tanúsítási díja

XI. 2.2.1.
XI. 2.2.2.

Kis bonyolultságú eszköz esetén
Közepes bonyolultságú eszköz esetén

70 000 Ft
150 000 Ft

XI. 2.2.3.
XI. 2.3.

Nagy bonyolultságú eszköz esetén
A tanúsítvány kiadása

300 000 Ft
30 000 Ft

XI. 2.4.
XI. 2.5.

Tanúsítvány módosítása
Tanúsítvány hiteles másolat kiadása (csak eredeti megrendel´ónek)

60 000 Ft
15 000 Ft

XI. 2.6.
XI. 2.7.

Idegen nyelv´ú tanúsítvány (csak eredeti megrendel´ónek)
Más szervekkel végeztetett eljárások díja

20 000 Ft

XI. 2.7.1.
XI. 2.7.2.

Egyszer´ú vizsgálatoknál
Bonyolult vizsgálatoknál

XI. 2.7.3.
XI. 3.

50 000 Ft

max. 150 000 Ft
max. 300 000 Ft

Nagy bonyolultságú vizsgálatoknál
max. 400 000 Ft
Rendszertanúsítás az MSZ EN ISO 9001 (MSZ EN 46001) és az MSZ EN ISO 9002
(MSZ EN 46002), illetve a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet 2., 5. és 6. számú melléklete
szerint

XI. 3.1.
XI. 3.2.

El´ózetes nyilvántartásba vétel díja (a dokumentáció teljesség vizsgálata)
R endszertanúsítás díja

30 000 Ft
max. 1 200 000 Ft

XI. 3.3.
XI. 3.4.

A tanúsítvány kiadása
Els´ó évi regisztrálás és közzététel díja

30 000 Ft
10 000 Ft

XI. 3.5.
XI. 3.6.

Tanúsítvány módosítása
Tanúsítvány hiteles másolatának kiadása (csak eredeti megrendel´ónek)

60 000 Ft
15 000 Ft

2000/26. szám
XI. 3.7.
XI. 4.

MAGYAR KÖZLÖNY

1289

Idegen nyelv´ú tanúsítvány (csak eredeti megrendel´ónek)
Akkreditált laborban folytatott vizsgálatok díja

20 000 Ft

XI. 4.1.
XI. 4.2.

El´ózetes nyilvántartásba vétel díja (a dokumentáció teljesség vizsgálata)
A tanúsítás díja

XI. 4.3.
XI. 4.4.

A tanúsítvány kiadása (szabvány megfelel´óség alapján)
A tanúsítvány hiteles másolatának kiadása (csak eredeti megrendel´ónek)

XI. 4.5.
XI. 5.
XI. 5.1.
XI. 5.2.

30 000 Ft
max. 300 000 Ft

Idegen nyelv´ú tanúsítvány (csak eredeti megrendel´ónek)
Felügyeleti audit díjak

30 000 Ft
15 000 Ft
20 000 Ft

Terméktanúsításhoz kapcsolódóan
R endszertanúsításhoz kapcsolódóan

30 000 Ft/év
max. 300 000 Ft/év

2. számú melléklet a 8/2000. (III. 24.) EüM rendelethez
[3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez]
Az igazgatási szolgáltatási díjak beszedésére jogosult gazdálkodó szervezetek
és bankszámlaszámuk
Egészségügyi Minisztérium
Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (Országos Laboratóriumi Intézet)
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Intézete
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézete
Országos Tisztif´óorvosi Hivatal
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Frederic Joliot-Curie
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézete
ÁNTSZ F´óvárosi Intézete
ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete
ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete
ÁNTSZ Békés Megyei Intézete
ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete
ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete
ÁNTSZ Fejér Megyei Intézete
ÁNTSZ Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Intézete
ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézete
ÁNTSZ Heves Megyei Intézete
ÁNTSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézete
ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézete
ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézete
ÁNTSZ Pest Megyei Intézete
ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete
ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézete
ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete
ÁNTSZ Vas Megyei Intézete
ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete
ÁNTSZ Zala Megyei Intézete

10032000-01491838-00000000
10032000-01490576-00000000
10032000-01491584-00000000
10032000-00281519-00000000
10032000-00281519-00000000
10032000-00281519-00000000
10032000-00281519-00000000
10032000-01490088-00000000
10032000-01420054-00000000
10024003-01420078-00000000
10025004-01420085-00000000
10026005-01420092-00000000
10027006-01420102-00000000
10028007-01420119-00000000
10029008-01420126-00000000
10033001-01420133-00000000
10034002-01420140-00000000
10035003-01420157-00000000
10045002-01420205-00000000
10036004-01420164-00000000
10037005-01420171-00000000
10032000-01420061-00000000
10039007-01420188-00000000
10044001-01420195-00000000
10046003-01420212-00000000
10047004-01420229-00000000
10048005-01420236-00000000
10049006-01420243-00000000
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A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
10/2000. (III. 24.) FVM
rendelete
az építésügyi m´úszaki ellen´órök szakmai
és vizsgakövetelményeir´ól
A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
Az építésügyi m´úszaki ellen´órök I. szakmai és vizsgakövetelményeit e rendelet 1. számú mellékleteként, az építésügyi m´úszaki ellen´órök II. szakmai és vizsgakövetelményeit
e rendelet 2. számú mellékleteként kiadom.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép hatályba.

Az építési m´úszaki ellen´ór I. illetékessége — építménykategóriánként — a következ´ó építési munkák ellen´órzésére terjed ki:
Épület (É)
Bármely funkciójú, bármilyen szerkezet´ú épület építésének, felújításának, átépítésének, teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetei ellen´órzése. Épületfizikai tervek és számítások ellen´órzése.
Mélyépítés és mélyépítési m´útárgyak (M)
Bármely mélyépítési m´útárgy (földm´úvek, víz-, szennyvízés gázhálózatok) építési-szerelési munkáinak ellen´órzése.
Építmény- és épületgépészet (G)
Az É és M kategóriákban meghatározott építmények,
épületek f´útési, szell´ózési, vízellátási, szennyvíz- és gázhálózat szerelési munkáinak ellen´órzése.
Építmény- és épületvillamosság (V)
Bármely épület és építési m´útárgy világítási, er´óátviteli
hálózatai szerelésének ellen´órzése. Épületfelügyeleti
rendszerek szerelésének ellen´órzése.
2. A szakképesítéssel legjellemz´óbben betölthet´ó foglalkozás
FEOR szám

Dr. Szabadi Béla s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

1. számú melléklet
a 10/2000. (III. 24.) FVM rendelethez
Az Építési m´úszaki ellen´ór I.
szakmai és vizsgakövetelmények
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szerepl´ó adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 71 5801 01
2. A szakképesítés megnevezése: Építési m´úszaki ellen´ór I.

II. A szakképesítés munkaterülete
1. A munkaterület jellemzése
Az építési m´úszaki ellen´ór I. az építési beruházások
megvalósítására irányuló építési-szerelési munka teljes folyamatában el´ósegíti és ellen´órzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági el´óírások, szabványok, szerz´ódések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését
engedélyez´ó hatóság által jóváhagyott építészeti m´úszaki
terv betartását.
Az építési m´úszaki ellen´ór I. hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt haladéktalanul az építtet´ó vagy
annak megbízottja tudomására hozni.
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Egyéb m´úszaki foglalkozások
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Építési m´úszaki ellen´ór

III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás gyakorlása során el´óforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok:
— az építmény kit´úzése helyességének, a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok
megtörténtének ellen´órzése,
— a hatósági engedélyek, hatósági el´óírások, határid´ók
és a min´óségi el´óírások, valamint a szerz´ódések megtartásának folyamatos ellen´órzése,
— az építési naplóbejegyzés és egyéb jegyz´ókönyvek
ellenjegyzése, illet´óleg észrevételezése,
— a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése,
— a m´úszaki, illetve gazdasági szükségességb´ól indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtet´ó részére,
— a munkák eltakarása el´ótt azok mennyiségi és min´óségi ellen´órzése,
— az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
— az egyes építményfajták m´úszaki teljesítmény-jellemz´óinek ellen´órzése, a technológiával összefügg´ó biztonsági el´óírások betartásának ellen´órzése,
— a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések
min´óségtanúsításának ellen´órzése.
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2. Részletes követelmények
A jogi, pénzügyi, szabvány- és min´óségügyi területeken
— az építési m´úszaki ellen´óri tevékenységr´ól szóló
158/1997. (IX. 26.) Korm. rendeletben el´óírt — fels´ófokú
szakképesítéshez kötött feladatkör ellátásához a m´úszaki
ellen´ór ismerje:
a) — a m´úszaki ellen´órzéssel összefügg´ó jogszabályokat,
— a m´úszaki ellen´ór jogait, kötelezettségeit és felel´ósségét,
— az építési naplóval szembeni követelményeket,
— az építésügyi igazgatás eljárási rendjét és szervezeti
rendszerét,
— az országos területrendezési és építészeti követelményeket,
— az építési és közüzemi engedélyezési eljárásokat,
— az építésfelügyelet rendszerét,
— a vállalkozási és a megbízási szerz´ódések tartalmi
és formai követelményeit,
— a garanciális, szavatossági és hiánypótlási ügyek szabályait,
— a közbeszerzési törvény el´óírásait,
— a polgári jog alapismereteit (tulajdonjog, szerz´ódéskötés általános szabályai),
— a munkajogi ismereteket,
— a kötbér és kártérítés szabályait, alkalmazásának
feltételeit,
— ingatlan-nyilvántartási ismereteket,
— államigazgatási ismereteket,
— felvonók létesítésének f´óbb szabályait,
— az építésügyi bírság szabályait,
— az épít´óipari kivitelezés szabályait,
— az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és
berendezések m´úszaki követelményei és megfelel´óség igazolásának szabályait,
— az egyes épületszerkezetek kötelez´ó alkalmasságának szabályait;
b) — a gazdálkodás általános szabályait,
— a biztosítási jogszabályokat,
— az adózási szabályokat,
— a költségek tervezésének és elszámolásának f´ó szabályait,
— a szerz´ódés és számlázás pénzügyi szabályait,
— a m´úszaki ellen´órzés díjazásának elveit;
c/1. — a nemzeti szabványosítás rendszerét,
— a szabványok hatályát és kapcsolatát a szerz´ódéssel,
— a m´úszaki feltételek, a technológiai el´óírások és a
közmegegyezések rendszerét,
— az épít´óanyagokra vonatkozó átvételi és beépítési
szabványokat,
— az épületgépészeti, illetve épületvillamossági anyagok, szerkezetek, szerelvények átvételi és beépítési szabványait,
— az építési munkahely üzemeltetésére vonatkozó
szabványokat,
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— a tartószerkezetek tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szabványokat,
— az épületek h´óvédelmére vonatkozó szabványokat,
— a méretek, méreteltérések megállapításának szabványos módszerét,
— az ISO 9000 szabványsorozatot, különös tekintettel
a min´óségbiztosításra,
— az ISO 14000 szabványsorozattal kapcsolatos ismereteket,
— a min´óség tanúsítására és a termék megfelel´óségére
vonatkozó el´óírásokat,
— az új termékek és technológiák alkalmazásának engedélyezési eljárását,
— t´úzvédelmi ismereteket (a létesítés t´úzvédelmi szabályait);
c/2. — a különleges rendeltetési épületek rendeltetési
sajátosságait, kialakításuk követelményeit,
— a csarnokszerkezetek létesítésének m´úszaki követelményeit,
— a mélygarázsok kialakításának és építésének el´óírásait,
— a mélyalapozásokat és különleges alapozásokat,
— a nagyfesztávú épületek sajátosságait, m´úszaki el´óírásait,
— a m´úemléki védelem alatt álló épületekre vonatkozó el´óírásokat,
— a felvonókra, mozgólépcs´ókre és mozgójárdákra vonatkozó el´óírásokat,
— a különleges és nehéz állványok építési el´óírásait,
— a többfunkciós bevásárlóközpontok sajátosságait,
létesítési és t´úzvédelmi el´óírásait;
d) — az építést el´ókészít´ó munkák átvételének szabályait (tervek átvétele, m´úszaki és technológiai észrevételezések),
— a talajmechanikai szakvélemény készítésének és felhasználásának, valamint a szint alatti munkák technológiai szabályait,
— a költségvetés és árelemzések átvételét,
— a vállalatba adás eljárását,
— a szint alatti munkák átvételét,
— a szerkezeti munkák átvételét,
— az eltakart munkák átvételét,
— a befejez´ó szakipari munkák átvételét,
— a szerel´óipari munkák átvételét,
— a különleges követelmény´ú m´úemléki, rekonstrukciós és foghíjbeépítési munkák sajátosságait,
— az épületdiagnosztikai vizsgálatokat,
— az építési hibák megállapításának és értékelésének
módszereit, az ezzel kapcsolatos intézkedéseket,
— az építmény (épület, m´útárgy) használatbavételi eljárását.
A m´úszaki ellen´ór önállóan tudja alkalmazni — szakirányának megfelel´óen — bármely épület vagy m´útárgy
építési folyamatában a fenti ismereteket.
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A m´úszaki ellen´ór legyen képes
— a hatósági és közüzemi engedélyekben el´óírtaktól
eltér´ó jelenségeket felismerni,
— a szabványok el´óírásaitól eltér´ó megoldásokat felismerni,
— a min´óségi el´óírásoknak nem megfelel´ó eljárásokat
és szerkezeteket, elemeket és kapcsolatokat felismerni.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A vizsgára bocsátás feltételei
A vizsgára az jelentkezhet, aki az építési m´úszaki ellen´óri tevékenységr´ól szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet szerinti szakirányú fels´ófokú szakmai végzettséggel
rendelkezik, a 100 óra elméleti és 60 óra gyakorlati képzésben részt vett, a követelményeket teljesítette, és szakdolgozatát elkészítette.
Szakirányú fels´ófokú szakképesítésnek tekintend´ó:
a) az építmények vonatkozásában
aa) az építészmérnöki és épít´ómérnöki egyetemi karokon szerzett végzettség;
ab) a magas- és mélyépítési szakon szerzett f´óiskolai
végzettség;
b) az építményen belül az épületgépészeti, épületvillamossági és technológiai munkarészek esetében [az
a) pontban foglaltakon túlmen´óen]
ba) a gépészmérnöki, villamosmérnöki egyetemi karokon, az adott technológiának megfelel´ó szakokon szerzett
oklevél,
bb) az épületgépészeti és villamossági szakon szerzett
f´óiskolai vagy ezen szakoknak megfelel´ó szakmérnöki végzettség.
2. A szakmai vizsgán számon kérhet´ó feladatok
A szakmai követelményekben, illetve a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott tematikai ajánlásban megfogalmazott feladatcsoportok és feladatok, a megadott követelményeknek megfelel´ó szinten,
számon kérhet´ók a vizsgán.
3. A szakmai vizsga részei:
— írásbeli vizsga,
— gyakorlati vizsga,
— szóbeli vizsga.
3.1. Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga id´ótartama: 180 perc.
A jelölt
— a jogi ismeretek alkalmazása,
— a pénzügyi ismeretek alkalmazása,
— a szabvány- és min´óségügyi ismeretek alkalmazása
feladatcsoportok követelményei alapján, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által összeállított
feladatok megoldásával ad számot tudásáról.
Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha a jelölt — feladatcsoportonként — legalább 60%-os teljesítményt ért el.
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3.2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgára a jelölt a Földm´úvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott és a vizsgát szervez´ó intézmény által kiadott témakörök egyikéb´ól
legalább 2 ív terjedelm´ú szakdolgozatot ír. A vizsgaszervez´ó által felkért két opponens által elbírált szakdolgozatot
a szakmai vizsgabizottság el´ótt kell megvédeni. Ennek
során a jelöltnek — az építési m´úszaki ellen´órzési szakmai
tudása mellett — számot kell adnia arról, hogy képes egy
építési m´úszaki ellen´órzési problémát komplex módon
kezelni, más szakemberekkel együttm´úködni annak megoldásában, elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon
alkalmazni.
A szakdolgozatot a vizsga id´ópontja el´ótt 30 nappal kell
benyújtani.
3.3 Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsgán a jelölt
— a jogi ismeretek alkalmazása,
— a pénzügyi ismeretek alkalmazása,
— a szabvány- és min´óségügyi ismeretek alkalmazása
feladatcsoportok követelményei alapján, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által összeállított
vizsgatételek alapján ad számot tudásáról.
A tételsort a vizsgaszervez´ó a szóbeli vizsga el´ótt
30 nappal a jelölt rendelkezésére bocsátja.
A vizsgán a felkészülési id´ó minimum 30 perc.
A jelölt a szóbeli szakmai vizsgán elégtelen min´ósítést
kap, ha bármely feladatcsoportból nem éri el a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által összeállított
vizsgatételekhez kiadott értékelési útmutatóban meghatározott minimumot.
A gyakorlati és a szóbeli vizsga egy napon is szervezhet´ó.
4. A szakmai vizsga értékelése
A szakmai vizsga szakmai elméleti osztályzata az írásbeli és a szóbeli vizsgarészekre kapott osztályzatok kerekített
átlaga. 5 tizedre végz´ód´ó átlag esetén a végleges osztályzatot az írásbeli vizsgarészre kapott érdemjegy felé való kerekítéssel kell meghatározni.
5. A felmentés feltételei
A vizsga egyes részei alól — annak komplexitása miatt —
felmentés nem adható.

2. számú melléklet
a 10/2000. (III. 24.) FVM rendelethez
Az Építési m´úszaki ellen´ór II.
szakmai és vizsgakövetelmények
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szerepl´ó adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5801 03
2. A szakképesítés megnevezése: Építési m´úszaki
ellen´ór II.
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II. A szakképesítés munkaterülete
1. A munkaterület jellemzése
Az építési m´úszaki ellen´ór II. az építési beruházások
megvalósítására irányuló építési-szerelési munka teljes folyamatában el´ósegíti és ellen´órzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági el´óírások, szabványok, szerz´ódések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését
engedélyez´ó hatóság által jóváhagyott építészeti m´úszaki
terv betartását.
Az építési m´úszaki ellen´ór II. hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt haladéktalanul az építtet´ó vagy
annak megbízottja tudomására hozni.
Az építési m´úszaki ellen´ór II. illetékessége a közbeszerzésekr´ól szóló 1995. évi XL. törvény 95. §-a alapján évente
központilag meghatározott értékhatárt meg nem haladó
építési munkák ellen´órzésére terjed ki az alábbi — építménykategóriánkénti — korlátozások figyelembevétele
mellett:
Épület (É)
Szokványos funkciójú, szokványos szerkezet´ú, cellás
rendszer´ú épületek földszint plusz 2 szintig, legfeljebb
6,6 m bels´ó fesztávolságig, maximum 500 m 2 alapterületig,
alapozási, teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetei építésének (felújításának, korszer´úsítésének) ellen´órzése.
Mélyépítés és mélyépítési m´útárgyak (M)
Szokványos település-vízellátási hálózatok NA 150 mm
méretig, szennyvízgy´újt´ó hálózatok NA 300 mm méretig,
települések szervizútjai, ipartelepek bels´ó útjai, gyaloghidak 10 m fesztávolságig, az É kategóriában leírt épületek
alapozási munkái, földm´úépítés, környezetvédelmi feladatok geotechnikai munkáinak ellen´órzése.
Építmény- és épületgépészet (G)
Az É és M kategóriákban meghatározott épületek, építmények f´útési, szell´ózési, vízellátási, szennyvíz- és gázhálózat szerelési munkáinak ellen´órzése.
Építmény- és épületvillamosság (V)
Az E kategóriában meghatározott épületek világítási és
szokványos er´óátviteli hálózatai szerelésének ellen´órzése,
kivéve az épületfelügyeleti rendszereket, valamint az
M kategóriában leírt m´útárgyakhoz tartozó világítási hálózatok szerelési munkáinak ellen´órzése.
2. A szakképesítéssel legjellemz´óbben betölthet´ó foglalkozás
FEOR szám
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Megnevezés

Építési m´úszaki ellen´ór

III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás gyakorlása során el´óforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok:
— az építmény kit´úzése helyességének, a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok
megtörténtének ellen´órzése,
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— a hatósági engedélyek, hatósági el´óírások, határid´ók
és a min´óségi el´óírások, valamint a szerz´ódések megtartásának folyamatos ellen´órzése,
— az építési naplóbejegyzés és egyéb jegyz´ókönyvek
ellenjegyzése, illet´óleg észrevételezése,
— a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése,
— a m´úszaki, illetve gazdasági szükségességb´ól indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtet´ó részére,
— a munkák eltakarása el´ótt azok mennyiségi és min´óségi ellen´órzése,
— az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
— az egyes építményfajták m´úszaki teljesítmény-jellemz´óinek ellen´órzése, a technológiával összefügg´ó biztonsági el´óírások betartásának ellen´órzése,
— a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések
min´óségtanúsításának ellen´órzése.
2. R észletes követelmények
A jogi, pénzügyi, szabvány- és min´óségügyi, valamint
építészeti m´úszaki szakmai területeken — az építési m´úszaki ellen´óri tevékenységr´ól szóló 158/1997. (IX. 26.)
Korm. rendeletben meghatározott — középfokú szakképesítéssel ellátható feladatkör végzéséhez a m´úszaki ellen´ór ismerje:
a) — a m´úszaki ellen´órzéssel összefügg´ó jogszabályokat,
— a m´úszaki ellen´ór jogait, kötelezettségeit és felel´ósségét,
— az építési naplóval szembeni követelményeket,
— az építésügyi igazgatás eljárási rendjét és szervezeti
rendszerét,
— az országos területrendezési és építészeti követelményeket,
— az építési és közüzemi engedélyezési eljárásokat,
— az építésfelügyelet rendszerét,
— a vállalkozási és a megbízási szerz´ódések tartalmi és
formai követelményeit,
— a garanciális, szavatossági és hiánypótlási ügyek szabályait,
— a közbeszerzési törvény el´óírásait,
— a polgári jog alapismereteit (tulajdonjog, szerz´ódéskötés általános szabályait),
— a munkajogi ismereteket,
— a kötbér és kártérítés szabályait, alkalmazásának
feltételeit;
b) — a gazdálkodás általános szabályait,
— a biztosítási jogszabályokat,
— az adózási szabályokat,
— a költségek tervezésének és elszámolásának f´ó szabályait,
— a szerz´ódés és számlázás pénzügyi szabályait,
— a m´úszaki ellen´órzés díjazásának elveit;
c) — a nemzeti szabványosítás rendszerét,
— a szabványok hatályát és kapcsolatát a szerz´ódéssel,
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— a m´úszaki feltételek, a technológiai el´óírások és a
közmegegyezések rendszerét,
— az épít´óanyagokra vonatkozó átvételi és beépítési
szabványokat,
— az épületgépészeti, illetve épületvillamossági anyagok, szerkezetek, szerelvények átvételi és beépítési szabványait,
— az építési munkahely üzemeltetésére vonatkozó
szabványokat,
— a tartószerkezetek tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szabványokat,
— az épületek h´óvédelmére vonatkozó szabványokat,
— a méretek, méreteltérések megállapításának szabványos módszerét,
— az ISO 9000 szabványsorozatot, különös tekintettel
a min´óségbiztosításra,
— az ISO 14000 szabványsorozattal kapcsolatos ismereteket,
— a min´óség tanúsítására és a termék megfelel´óségére
vonatkozó el´óírásokat,
— az új termékek és technológiák alkalmazásának engedélyezési eljárását,
— t´úzvédelmi ismereteket (a létesítés t´úzvédelmi szabályait);
d) — az építést el´ókészít´ó munkák átvételének szabályait (tervek átvétele, m´úszaki és technológiai észrevételezések),
— a talajmechanikai szakvélemény készítésének és felhasználásának, valamint a szint alatti munkák technológiai szabályait,
— a költségvetés és árelemzések átvételét,
— a vállalatba adás eljárását,
— a szint alatti munkák átvételét,
— a szerkezeti munkák átvételét,
— az eltakart munkák átvételét,
— a befejez´ó szakipari munkák átvételét,
— a szerel´óipari munkák átvételét,
— a különleges követelmény´ú rekonstrukciós és foghíjbeépítési munkák sajátosságait,
— az épületdiagnosztikai vizsgálatokat,
— az építési hibák megállapításának és értékelésének
módszereit, az ezzel kapcsolatos intézkedéseket,
— az építmény (épület, m´útárgy) használatbavételi eljárását;
e) — épületek létesítésének, felújításának építészeti
követelményeit,
— épületek teherhordó, térelválasztó és szakipari szerkezeteinek követelményeit, szokványos megoldásait,
— épületek, építmények f´útési, vízellátási, gázellátási
alrendszereinek követelményeit és m´úszaki megoldásait,
— épületek, építmények világítási, er´óátviteli alrendszereinek követelményeit és m´úszaki megoldásait.
A m´úszaki ellen´ór önállóan tudja alkalmazni — az illetékességi körében — a fenti ismereteket.
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A m´úszaki ellen´ór legyen képes
— a hatósági és közüzemi engedélyekben el´óírtaktól
eltér´ó jelenségeket felismerni,
— a szabványok el´óírásaitól eltér´ó megoldásokat felismerni,
— a min´óségi el´óírásoknak nem megfelel´ó eljárásokat
és szerkezeteket, elemeket és kapcsolatokat felismerni.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A vizsgára bocsátás feltételei
A vizsgára az jelentkezhet, aki az építési m´úszaki ellen´óri tevékenységr´ól szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet szerinti középfokú szakirányú szakmai végzettséggel
rendelkezik, az elméleti képzésben részt vett, a követelményeket teljesítette.
Szakirányú középfokú szakképesítésnek tekintend´ó az
egyes építményfajtáknak megfelel´ó szakirányú technikum
(szakközépiskola + technikusi min´ósít´ó) elvégzését igazoló
bizonyítvány.
2. A szakmai vizsgán számon kérhet´ó feladatok
A szakmai követelményekben, illetve a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott tematikai ajánlásban megfogalmazott feladatcsoportok és feladatok, a megadott követelményeknek megfelel´ó szinten,
számon kérhet´ók a vizsgán.
3. A szakmai vizsga részei:
— írásbeli vizsga,
— gyakorlati vizsga,
— szóbeli vizsga.
3.1. Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga id´ótartama: 180 perc.
A jelölt
— a jogi ismeretek alkalmazása,
— a pénzügyi ismeretek alkalmazása,
— a szabvány- és min´óségügyi ismeretek alkalmazása,
— az építészeti m´úszaki szakmai ismeretek alkalmazása
feladatcsoportok követelményei alapján, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által összeállított
feladatok megoldásával ad számot tudásáról.
Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha a jelölt — feladatcsoportonként — legalább 60%-os teljesítményt ért el.
3.2. Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsgán a jelölt
— a jogi ismeretek alkalmazása,
— a pénzügyi ismeretek alkalmazása,
— a szabvány- és min´óségügyi ismeretek alkalmazása,
— az építészeti m´úszaki szakmai ismeretek alkalmazása
feladatcsoportok követelményei alapján, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által összeállított
vizsgatételek alapján ad számot tudásáról.
A tételsort a vizsgaszervez´ó a szóbeli vizsga el´ótt
30 nappal a jelölt rendelkezésére bocsátja.
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A vizsgán a felkészülési id´ó minimum 30 perc.
A jelölt a szóbeli szakmai vizsgán elégtelen min´ósítést
kap, ha bármely feladatcsoportból nem éri el a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által összeállított
vizsgatételekhez kiadott értékelési útmutatóban meghatározott minimumot.
4. A szakmai vizsga értékelése
A szakmai vizsga szakmai elméleti osztályzata az írásbeli
és a szóbeli vizsgarészekre kapott osztályzatok kerekített
átlaga. 5 tizedre végz´ód´ó átlag esetén a végleges osztályzatot az írásbeli vizsgarészre kapott érdemjegy felé való kerekítéssel kell meghatározni.
5. A felmentés feltételei
A vizsga egyes részei alól — annak komplexitása miatt —
felmentés nem adható.

A honvédelmi miniszter
10/2000. (III. 24.) HM
rendelete
a rádióforgalmazás és ellen´órzése a kormányzati célú
frekvenciagazdálkodásban
A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 3. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a 3. § (3) bekezdésének
e) és a 4. § (1) bekezdésének b) pontjára, továbbá a kormányzati célú frekvenciagazdálkodás szervezetének létrehozásáról, valamint a kormányzati frekvenciagazdálkodás
rendjér´ól szóló 17/1994. (II. 9.) Korm. rendelet el´óírásaira
— a kormányzati célú frekvenciagazdálkodás egyes tevékenységeir´ól a következ´óket rendelem el:
A rendelet alkalmazási köre
1. §
(1) A rendelet alkalmazási köre kiterjed a kormányzati
célú rádiótávközléssel kapcsolatos frekvenciagazdálkodási tevékenységre vonatkozóan:
a) a rádióforgalmazás szabályozására,
b) a rádióforgalmazás ellen´órzésére.
(2) A rendelet alkalmazási köre kiterjed a kormányzati
célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó következ´ó
szervezetekre:
a) a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatalra
(a továbbiakban: hatóság);
b) a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 221/1999. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának 32. számú mellékletében foglalt meghatározás szerinti kormányzati célú frekvenciát felhasználó
szervekre (a továbbiakban: felhasználó).
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(3) A rendelet alkalmazási köre — figyelemmel a sajátos
érdekekre — nem terjed ki a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendészeti szervek b´únügyi operatív és védelmi szolgálatok m´úveleti tevékenységei során alkalmazandó hívójelekre, hívónevekre és fed´ónevekre (a továbbiakban
együtt: azonosítók).
(4) Jogszabály vagy nemzetközi szerz´ódés eltér´ó rendelkezése hiányában a Magyar Köztársaság területén tevékenységet végz´ó külföldi fegyveres er´ók, szervek rádióforgalmazásának ellen´órzésekor a jelen rendelet el´óírásait
kell alkalmazni.

A rádióforgalmazás szabályozása
2. §
(1) A felhasználó — a frekvenciagazdálkodással összefügg´ó jogszabályok, a Nemzetközi Távközlési Egyesület
(ITU) Egyezménye, az azt kiegészít´ó Rádiótávközlési Szabályzat (Radio Regulations) határozatai és ajánlásai, továbbá más nemzetközi egyezményben foglalt kötelezettségek, valamint a titokvédelmi jogszabályok1 figyelembevételével — szabályozó okmányokban (a továbbiakban: Szabályozók) határozza meg a rádiótávközl´ó rendszereken
történ´ó forgalmazást és az azzal kapcsolatos alapvet´ó
teend´óket.
(2) A Szabályozók tartalmazzák a rádióforgalmazás és
az azzal kapcsolatos alapvet´ó teend´ók szabályozását, különösen:
a) a rádiótávközl´ó hálózatok, állomások (a továbbiakban: hálózatok, állomások) m´úködtetésének rendjét,
b) a kezel´ószemélyzet kötelességeit,
c) a rádióforgalmazás szabályait,
d) az azonosítók használatának rendjét,
e) az állomások, hálózatok kezel´ószemélyzete felkészítésének és vizsgáztatásának rendjét,
f) a rádiókezel´ói bizonyítványok kiadásának rendjét,
g) a rádióforgalmazás bels´ó ellen´órzésének rendjét és
az ellen´órzésre jogosultak körét,
h) felel´ósségi és hatásköröket.
(3) A Szabályozókat a hatóság vezet´ójével történt szakmai egyeztetést követ´óen a felhasználó illetékes vezet´óje
hagyja jóvá. A szakmai vélemény kialakításakor figyelembe kell venni a kormányzati szervek tevékenységéhez f´úz´ód´ó sajátos érdekeket is.
(4) A felhasználók — szükség szerint — saját rendszereikre kiadják az azonosítók jegyzékét.
(5) A felhasználók együttm´úködési megállapodásban
rögzítik a közös feladatok végrehajtása érdekében történ´ó
forgalmazási szabályokat, a kormányzati célú frekvencia és
az azonosítók használatát. A megállapodás el´ókészítésekor a frekvenciák közös használatának meghatározásában a hatóság igény szerint közrem´úködik.
1
Lásd: 1995. évi LXV. törvény, 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet,
56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelet.
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3. §

(1) A rádiótávközlési szolgálatok állomásait (berendezéseit) csak arra felkészített személyek kezelhetik.
(2) A felkészítés kezel´ói és forgalmazási ismeretekb´ól
áll. A felkészítés végén elméleti és gyakorlati vizsgát kell
tartani mindazon berendezések kezelése esetében, amelyeknél a kezel´ó olyan frekvenciaváltási (áthangolási) lehet´óséggel rendelkezik, amely a berendezés kifogástalan
m´úszaki állapota mellett is zavart okozhat más rádiótávközl´ó szolgálat (állomás, hálózat) m´úködésében.
(3) A felkészítés tematikáját, id´ótartamát, a vizsgáztatás
rendjét és dokumentálásának módját a felhasználó határozza meg.
(4) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete rádiótávközléssel kapcsolatos felkészítésének és vizsgáztatásának rendjét — figyelemmel a légiközlekedésr´ól szóló
jogszabályok 2 el´óírásaira — a katonai légügyi hatóság határozza meg.
(5) A felhasználó más szerv által kiállított bizonyítványt
is elfogadhat.
A rádióforgalmazás ellen´órzése
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(4) Az ellen´órzésr´ól a hatóság jegyz´ókönyvet készít,
amelyet 5 évig meg´óriz. A hatóság a jegyz´ókönyv egy példányát 30 napon belül az ellen´órzött felhasználónak is
megküldi.
(5) Az ellen´órzés alapján a hatóság az el´óírásokban
meghatározott feltételekt´ól való eltérések megszüntetését
kezdeményezi.
Záró rendelkezések
7. §
(1) A felhasználók a Szabályozóikat, az együttm´úködési
megállapodásokat, valamint az azonosítók jegyzékét e rendelet hatálybalépését´ól számított egy éven belül készítik el.
(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti egyeztetés eredménytelensége esetén a Szabályozó módosítására a hatóság vezet´óje — a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács állásfoglalása alapján — kezdeményezi a honvédelmi miniszter közrem´úködését (megkeresés, egyeztetés stb.).
(3) A felhasználók a Szabályozók, az együttm´úködési
megállapodások, az azonosítók jegyzéke egy-egy példányát
hatálybalépésüket megel´óz´óen a hatósághoz megküldik.
(4) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.

4. §
Dr. Szabó János s. k.,
(1) A rádióforgalmazás ellen´órzése magában foglalja a
rádióengedélyben meghatározott forgalmazási feltételek,
a Szabályozók betartásának, az azonosítók használatának
ellen´órzését.
(2) Az ellen´órzés fajtái: bels´ó ellen´órzés és hatósági
ellen´órzés.

honvédelmi miniszter

5. §

A környezetvédelmi miniszter
1/2000. (III. 24.) KöM
rendelete

A bels´ó ellen´órzést a felhasználók saját rendszereikre
vonatkozóan a Szabályozóik szerint végezik.

az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi
területén lév´ó egyes védett természeti területek
erd´órezervátummá nyilvánításáról

6. §
(1) A hatósági ellen´órzést a hatóság a vezet´óje által
meghatározott rendben végzi.
(2) A hatóság az ellen´órzöttek értesítése nélkül is jogosult a kormányzati célú frekvencián megvalósuló rádióforgalmazások — kisugárzott jelek vétele útján történ´ó —
ellen´órzésére.
(3) A hatóság rádiómérés útján megfigyelt (rögzített)
rádióforgalmazások információtartalmát kizárólag a forgalmazási szabályokkal összefügg´ó szabálytalanságok
megállapítására és bizonyítására használhatja.
2
Lásd: 1995. évi XCVII. törvény, 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet,
16/1998. (X. 28.) HM—EüM rendelet.

A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján — a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Alsó-hegy Erd´órezervátum elnevezéssel az 1/1990. (VI. 13.) KöM rendelettel, valamint a 11/1997. (III. 26.) KTM rendelettel módosított 7/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezéssel létesített
Aggteleki Nemzeti Park részét képez´ó, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú,
összesen 229,3 hektár kiterjedés´ú területet.
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(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 112,8 hektár kiterjedés´ú területet.

2. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Haragistya-Lófej
Erd´órezervátum elnevezéssel az Aggteleki Nemzeti Park
részét képez´ó, a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 611,4 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 259,9 hektár kiterjedés´ú területet.
3. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Nagy-oldal Erd´órezervátum elnevezéssel az Aggteleki Nemzeti Park részét
képez´ó, az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 486,3 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
6. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 223,8 hektár kiterjedés´ú területet.
4. §
A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erd´órezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

5. §

1297

2. számú melléklet
az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
Az Alsó-hegy Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Bódvaszilas
0122-b´ól 1 E, 1 H, 2 A, 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 L

3. számú melléklet
az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Haragistya-Lófej Erd´órezervátum
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Aggtelek
0107/1 a-ból 19 C, 20 D, 20 TI2, 28 A, 28 B, 28 C, 29 A,
29 B, 29 C, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 30 E, 0107/1 b (28 RL),
0107/1 d (30 R L), 0107/2 a-ból 20 A, 20 B, 20 C, 20 E, 20 TI,
21 B, 21 C, 21 D, 21 F, 21 TI1, 25 B, 25 C, 26 A, 26 B, 26 C,
26 RL1, 26 RL2, 27 A, 27 B, 27 C, 27 D, 27 E, 31 A, 31 B,
31 C, 31 D, 31 E, 31 F, 32 B, 32 C, 32 D, 32 F, 0107/2 b
(27 A), 0107/2 c (20 R L2), 0107/2 d (20 R L1), 0107/2 f
(26 R L1), 0107/2 g (26 R L2), 0107/2 h-ból 27 B, 27 F,
27 R L1, 27 R L2, 0107/2 k (25 B, 25 R L), 0107/2 m-b´ól
26 D, 26 R L3, 0110/a-ból 21 A, 21 B, 21 E, 21 H, 0110/f
(21 R L2), 0111/2 a-ból 17 A, 0116/1 c-b´ól 20 E
Jósvaf´ó
087/4 (1 A, 1 B), 090-b´ól 2 A, 2 TI1, 2 TI2, 0100/4-b´ól
1 B, 1 TI2, 0102/1 (1 B)

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Pepó Pál s. k.,
környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet
az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
Az Alsó-hegy Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Bódvaszilas
0122-b´ól 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 2 A, 2 B,
2 C, 2 D, 2 F, 2 TI, 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 H, 6 I, 6 J,
6 L, 6 M, 0151-b´ól 3 A, 3 B, 0159 (2 E)

4. számú melléklet
az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Haragistya-Lófej Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Aggtelek
0107/1 a-ból 28 B, 29 A, 29 B, 29 C, 30 A, 30 B, 30 C,
30 D, 0107/1 b (28 R L), 0107/1 d (30 R L), 0107/2 a-ból
20 A, 20 C, 26 A, 26 B, 26 C, 26 R L1, 26 R L2, 27 B, 27 E,
31 A, 31 B, 31 C, 0107/2 c (20 RL2), 0107/2 d (20 RL1),
0107/2 f (26 RL1), 0107/2 g (26 RL2), 0107/2 h-ból 27 B

1298

MAGYAR KÖZLÖNY
5. számú melléklet
az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

A Nagy-oldal Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Aggtelek
0111/1-b´ól 13 A, 13 B, 13 F, 14 C, 14 D, 0111/2-b´ól 14 C,
15 B, 15 C
Jósvaf´ó
092 (5 C), 093-ból 5 C, 094 (7 B), 095 (4 A, 4 C, 4 D),
0138-ból 4 A, 0139 (4 F, 7 B), 0140 (4 A, 4 B), 0141 (5 D),
0142 (5 D), 0143 (5 D), 0144 (5 D), 0145-b´ól 5 C, 5 D, 5 TI1,
0146-ból 5 C, 0147 (5 C), 0148 (5 C), 0149 (5 D), 0150
(5 D), 0151 (5 D), 0152 (5 C, 5 D), 0153 (5 D, 6 B, 7 B),
0154 (6 B), 0155 (6 B), 0156 (6 A, 6 B), 0157 (6 B, 10 A),
0158 (10 A), 0159 (7 A, 10 A), 0160 (7 A), 0161 (7 B, 7 C),
0162/1 (9 B), 0162/2 (9 B), 0163-ból 8 A, 8 B, 0167-b´ól 9 A,
10 B, 10 C, 10 D, 0168-ból 11 A, 11 C

6. számú melléklet
az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Nagy-oldal Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Jósvaf´ó
094 (7 B), 0139-b´ól 7 B, 0153-ból 6 B, 7B, 0154 (6 B),
0155 (6 B), 0156-ból 6 B, 0157 (6 B, 10 A), 0158 (10 A),
0159 (7 A, 10 A), 0160 (7 A), 0161-b´ól 7 B, 0162/1 (9 B),
0162/2 (9 B), 0163-ból 8 A, 0167-b´ól 9 A, 10 B
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létesített Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képez´ó, az
1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 259,2 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 87,5 hektár kiterjedés´ú területet.

2. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Virágos-hegy
Erd´órezervátum elnevezéssel a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park részét képez´ó, a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 309,3 hektár
kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 46,6 hektár kiterjedés´ú területet.

3. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Som-hegy Erd´órezervátum elnevezéssel a 4/1991. (III. 22.) KTM rendelettel
létesített Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet részét képez´ó, az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 293,2 hektár kiterjedés´ú
területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
6. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 103,6 hektár kiterjedés´ú területet.

4. §
A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erd´órezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

A környezetvédelmi miniszter
2/2000. (III. 24.) KöM
rendelete
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
illetékességi területén lév´ó egyes védett természeti
területek erd´órezervátummá nyilvánításáról
A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
29. §-ának (3) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével — a következ´óket rendelem el:

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Pepó Pál s. k.,
környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet
a 2/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Tátika Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei

1. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Tátika Erd´órezervátum elnevezéssel a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelettel

Zalaszántó
045/2-b´ól 27 E, 27 F, 27 G, 27 H, 27 NY, 045/3-ból 28 C,
28 D, 28 E, 28 NY, 045/9-b´ól 34 A, 34 B, 34 C, 34 D, 34 E,
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34 NY, 34 VF, 045/11-b´ól 43 A, 43 B, 43 NY1, 43 NY2,
43 TI, 43 ÚT, 045/12-b´ól 42 A, 42 B, 42 C, 42 D, 42 NY,
045/13 (41 A, 41 B, 41 NY), 045/14 (40 A, 40 B, 40 NY),
045/15 (39 A, 39 B, 39 NY), 045/20-ból 50 A, 50 B, 50 C,
50 D, 50 NY, 50 ÚT, 045/21 (46 A, 46 B, 46 C, 46 D, 46 E,
46 NY, 46 ÚT, 48 A, 48 B, 48 C, 48 D, 48 NY, 48 ÚT),
045/23-ból 45 A, 45 B, 45 C, 45 D, 45 NY, 045/25-b´ól 49 A,
49 E, 49 NY

2. számú melléklet
a 2/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Tátika Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei

1299

5. számú melléklet
a 2/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Som-hegy Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Bakonybél
0121 (20 A, 20 C, 20 RL2), 0122 (20 B, 20 C, 20 D, 20 E,
20 F, 20 G, 20 H, 20 I, 20 NY1, 20 NY2, 20 RL1, 20 RL3),
0123 (19 A, 19 B, 19 C1, 19 C2, 19 NY), 0124 (21 A, 21 B,
21 C, 21 D, 21 E, 21 F, 21 G, 21 NY1, 21 NY2, 21 NT,
21 R L)
Pénzesgy´ór
08-ból 9 F, 9 G, 9 NY, 09-b´ól 5 A, 5 B, 5 C, 5 NY, 8 A,
8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 F, 8 G, 8 NY, 8 TI, 010-b´ól 1 A, 4 A,
4 B, 4 NY

Zalaszántó
045/12-b´ól 42 C, 045/13 (41 A, 41 B, 41 NY), 045/14
(40 A, 40 B, 40 NY), 045/15-b´ól 39 A, 045/20-ból 50 D,
50 NY, 045/23-ból 45 D, 45 NY

3. számú melléklet
a 2/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Virágos-hegy Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei

6. számú melléklet
a 2/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Som-hegy Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Bakonybél
0122-b´ól 20 E, 20 F, 20 G, 20 NY1, 0123-ból 19 A, 19 B,
19 C2, 19 NY, 0124-b´ól 21 B, 21 C, 21 D, 21 E, 21 F, 21 G,
21 NY1, 21 NT

Balatonederics
026/5 (5 J), 036/3-ból 5 A, 036/5-b´ól 10 B, 10 C, 10 D,
10 E, 10 F, 10 G, 036/6 (5 I), 036/7 (5 C, 5 I, 5 K, 5 L)
Balatongyörök
069-b´ól 19 A, 19 B, 19 C, 19 NY, 20 A, 20 B, 20 C, 20 NY,
21 A, 21 NY, 22 A, 22 B, 22 C, 22 NY, 23 A, 23 B, 23 C,
23 NY, 24 A, 24 B, 24 C, 24 D, 24 NY, 31 A, 31 B, 31 C,
31 D, 31 NY, 32 A, 32 B, 32 NY, 33 A, 33 B, 33 C, 33 NY

A környezetvédelmi miniszter
3/2000. (III. 24.) KöM
rendelete
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi
területén lév´ó egyes védett természeti területek
erd´órezervátummá nyilvánításáról

4. számú melléklet
a 2/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján — a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével — a következ´óket rendelem el:

A Virágos-hegy Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei

1. §

Balatongyörök
069-b´ól 22 A, 22 B, 22 C, 22 NY, 23 A, 23 B, 23 C, 23 NY

(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Hór-völgy Erd´órezervátum elnevezéssel a 4/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezéssel, valamint a 23/1996. (X. 9.) KTM rendelettel
módosított 18/1976. OTvH határozattal létesített Bükki
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Nemzeti Park részét képez´ó, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen
439,1 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 61,1 hektár kiterjedés´ú területet.
2. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Kecskés-galya Erd´órezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét
képez´ó, a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 211,6 hektár kiterjedés´ú
területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 87 hektár kiterjedés´ú területet.
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képez´ó, a 11. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 191,5 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
12. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 57,8 hektár kiterjedés´ú területet.

7. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Csókás-völgy Erd´órezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét
képez´ó, 13. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 402,8 hektár kiterjedés´ú
területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
14. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 144,4 hektár kiterjedés´ú területet.

3. §
‘

(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Vár-hegy Erd´órezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét képez´ó, az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 338,9 hektár kiterjedés´ú
területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
6. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 94,1 hektár kiterjedés´ú területet.
4. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom ´Óserd´ó Erd´órezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét képez´ó, a
7. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 375,3 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
8. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 59,3 hektár kiterjedés´ú területet.

5. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Leány-völgy Erd´órezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét képez´ó, a 9. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 376,9 hektár kiterjedés´ú
területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
10. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 56,9 hektár kiterjedés´ú területet.

6. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Paphárs-Kecskevár
Erd´órezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét

8. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Csörg´ó-völgy Erd´órezervátum elnevezéssel a 5/1985. (XI. 22.) OKTH rendelkezéssel létesített Mátrai Tájvédelmi Körzet részét képez´ó, a 15. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 133,1 hektár kiterjedés´ú
területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
16. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 51,2 hektár kiterjedés´ú területet.

9. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Kékes Erd´órezervátum elnevezéssel a Mátrai Tájvédelmi Körzet részét
képez´ó, a 17. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 142,8 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
18. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 54,8 hektár kiterjedés´ú területet.

10. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Nagy-sertéshegy
Erd´órezervátum elnevezéssel az 1/1984. (XII. 13.) OKTH
rendelkezéssel létesített Zempléni Tájvédelmi Körzet részét képez´ó, a 19. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 411,9 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
20. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 65,8 hektár kiterjedés´ú területet.
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11. §

(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Pataj Erd´órezervátum elnevezéssel a 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelettel létesített Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet részét képez´ó, a
21. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 257,1 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
22. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 65,7 hektár kiterjedés´ú területet.
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3. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Kecskés-galya Erd´órezervátum
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Cserépfalu
049-b´ól 46 E, 47 C, 47 TI, 57 A, 57 NY, 57 TI, 58 A, 58
B, 58 C, 58 TI1, 58 TI2, 58 TI3, 59 A, 59 B, 59 C, 59 D, 59
TI1, 59 TI2, 60 A, 60 B, 60 D, 60 E, 60 F, 60 TI1, 60 TI2,
61 B

12. §
A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erd´órezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Pepó Pál s. k.,

4. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Kecskés-galya Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Cserépfalu
049-b´ól 58 A, 58 TI1, 58 TI2, 59 A, 59 B, 59 D, 59 TI1,
59 TI2, 60 F, 60 TI1

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Hór-völgy Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Cserépfalu
08-ból 31 D, 31 E, 31 F, 31 G, 31 TI, 32 A, 32 B, 32 C,
028-0ból 40 B, 40 C, 40 E, 40 F, 40 G, 40 H, 40 I, 40 J, 40 K,
40 L, 40 TI1, 40 TI2, 40 TI3, 40 TI4, 40 ÚT, 41 A, 41 B,
42 E, 42 F, 42 ÚT, 45 A, 45 B, 45 C, 029-b´ól 28 A, 28 B,
28 C, 28 E, 28 ÚT1, 28 ÚT2, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D, 29 E,
29 F, 29 ÚT, 42 A, 42 C, 42 D, 43 A, 43 C, 43 D, 43 ÚT,
44 A, 44 D, 44 ÚT, 037-b´ól 13 F

2. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Hór-völgy Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Cserépfalu
028-ból 42 E, 42 F, 42 ÚT, 029-b´ól 42 A, 42 C, 42 D

5. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Vár-hegy Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Fels´ótárkány
0159/2 a-ból 194 A, 195 B, 0160-ból 195 ÚT2, 0167-b´ól
193 A, 193 B, 193 D, 194 A, 194 B, 194 C, 194 D, 194 E,
194 ÚT, 195 B, 195 C, 195 D, 195 E, 195 F, 195 G, 195 H,
195 ÚT3, 196 A, 196 B, 196 C, 198 C, 198 D, 198 E, 198 F,
0168-ból 196 ÚT, 0171-b´ól 197 A, 197 B, 197 C, 197 D,
197 E, 197 ÚT1, 198 E, 198 F, 198 G, 198 H, 198 I, 198 J,
198 ÚT 2, 199 B, 199 C, 199 D, 199 E, 199 F, 199 G, 199 H,
199 ÚT1, 199 ÚT2, 200 A, 200 B, 200 C, 200 E, 200 ÚT

6. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Vár-hegy Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Fels´ótárkány
0167-b´ól 194 C, 194 D, 194 E, 195 C, 195 E, 0171-b´ól
197 B, 198 G, 198 H, 199 E, 199 F, 199 H, 200 A

1302

MAGYAR KÖZLÖNY

2000/26. szám

7. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

10. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

Az ´Óserd´ó Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei

A Leány-völgy Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei

Bélapátfalva
0140-b´ól 15 F, 15 TN, 16 A, 17 A, 17 B, 17 C, 17 TN,
17 TI1, 17 TI2
Fels´ótárkány
095-b´ól 47 A, 74 A, 74 B, 76 A, 76 C, 76 D, 76 E, 0100-ból
76 A, 76 B, 77 A, 77B, 94 B

Nagyvisnyó
0319-b´ól 39 D, 39 F, 41 A, 0280-ból 40 B, 40 D

11. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

Szilvásvárad
0158-ból 62 E, 62 G, 65 B, 65 C, 65 D, 77 C, 77 D, 77 E,
77 F, 78 A, 78 B, 0159-b´ól 59 A, 59 B, 59 TI2, 60 A, 0160-ból
66 D, 76 B, 76 C, 76 TN, 77 A, 77 B, 77 G, 0161-b´ól 73 A,
73 B, 73 C, 75 A, 75 B, 75 C, 75 D, 75 E, 75 F

A Paphárs-Kecskevár Erd´órezervátum
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei

8. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

Kisgy´ór
098-ból 43 A, 43 I, 43 J, 43 K, 49 A, 49 B, 49 F, 49 K,
099-b´ól 50 A, 50 B, 50 C, 50 D, 50 E, 50 F, 50 G, 50 H, 50 I,
50 J, 50 RL, 51 C, 51 D, 51 E, 51 F, 51 G, 0100-ból 39 D,
39 E, 39 F, 0112-b´ól 39 C, 0122-b´ól 51 A, 51 B, 0125-b´ól
56 A, 56 B, 0126-ból 59 A, 59 D, 59 ÚT1, 60 A

Az ´Óserd´ó Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Bélapátfalva
0140-b´ól 16 A
Fels´ótárkány
095-b´ól 76 A, 0100-ból 76 A, 77 A
Szilvásvárad
0158-ból 78 A, 78 B, 0161-b´ól 75 E

9. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Leány-völgy Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Nagyvisnyó
0177-b´ól 29 E, 29 F, 29 G, 39 A, 39 B, 0273-ból 36 A,
36 B, 36 C, 36 TI, 36 ÚT, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D, 37 E,
37 ÚT, 0280-ból 38 A, 38 B, 38 C, 38 D, 38 E, 38 F, 38 G,
40 A, 40 B, 40 C, 40 D, 40 E, 40 F, 40 G, 40 H, 40 TI,
0316-ból 35 A, 35 B, 35 C, 0319-b´ól 39 D, 39 E, 39 F, 39 G,
39 ÚT, 41 A, 41 B, 41 C, 41 D, 41 TN
Szilvásvárad
0152-b´ól 22 D, 22 TI, 23 B, 23 C, 23 D, 23 E, 23 TN,
23 ÚT, 0154-b´ól 52 A, 52 B, 52 C, 52 ÚT1

12. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Paphárs-Kecskevár Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Kisgy´ór
099-b´ól 50 A, 50 B, 50 C, 50 D, 50 E, 50 F, 50 G, 50 H,
50 I, 50 J, 50 RL

13. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Csókás-völgy Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Bükkszentkereszt
029-b´ól 19 A, 19 C, 20 B, 030-ból 19 B, 20 A, 031-b´ól 20 C
Kisgy´ór
0219-b´ól 96 ÚT, 0222-b´ól 96 A, 96 B, 96 C, 98 A, 98 B,
98 C, 98 D, 0223-ból 7 B, 97 A, 0224-b´ól 96 ÚR, 0225-b´ól
6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 J, 6 K, 6 M, 7 F, 97 B, 97 C, 97 D,
97 E, 0226-ból 6 ÚT2, 7 ÚT1, 97 ÚT, 0228-ból 6 ÚT1,
0231-b´ól 6 I, 0232-b´ól 6 A, 6 G, 6 H, 6 I, 6 L, 7 C, 7 D, 7 J,
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97 A, 0233-ból 6 ÚT3, 7 ÚT2, 97 A, 0234-b´ól 5C, 5 E, 7 B,
100 A, 100 B, 0235-b´ól 7 B, 0236-ból 7 B, 97 A, 0239-b´ól 5 E

17. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

Miskolc
01006-ból 140 A, 140 B, 140 C, 140 RL, 242 A, 242 B,
242 C, 242 D, 242 E, 242 F, 242 G, 242 H, 01007-b´ól 139 A,
139 B, 139 C, 139 F, 139 G, 139 H

A Kékes Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Gyöngyös
0115/1-b´ól 2 A, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 TI, 2 ÚT1, 2 ÚT2

14. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Csókás-völgy Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei

Parád
026-ból 29 NY, 29 ÚT, 028/1-b´ól 22 A, 22 B, 22 D, 22 E,
26 A, 26 B, 26 C, 26 D, 26 E, 26 F, 26 G, 26 TI1, 26 ÚT1,
26 ÚT2, 28 C, 28 L, 29 A, 29 B, 29 C, 29 J, 030-ból 22 ÚT2,
031/7-b´ól 26 TI2

Bükkszentkereszt
029-b´ól 19 A, 19 C, 030-ból 19 B
Kisgy´ór
0219-b´ól 96 ÚT, 0222-b´ól 96 A, 96 B, 96 C, 0223-ból
97 A, 0224-b´ól 96 ÚR , 0225-b´ól 97 B, 97 C, 97 D, 97 E,
0226-ból 97 ÚT, 0232-b´ól 97 A, 0233-ból 97 A, 0234-b´ól
100 A, 100 B, 0236-ból 97 A

18. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Kékes Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Parád

Miskolc
01006-ból 140 A, 140 B, 140 C, 140 RL

028/1-b´ól 22 B, 22 D, 26 B, 26 C, 26 D, 26 F, 26 G, 26 TI1,
26 ÚT2, 030-ból 22 ÚT2

15. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

19. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

A Csörg´ó-völgy Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Mátraszentimre
031/7-b´ól 3 C, 3 D, 3 F, 3 G, 3 H, 3 TI1, 3 TI2, 3 ÚT1,
3 ÚT2, 4 E, 4 F, 4 G, 4 H, 4 I, 4 J, 4 M, 4 N, 5 A, 031/53-ból
6 A, 6 B, 6 C, 7 A, 7 B, 7 C, 7 ÚT2

16. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Csörg´ó-völgy Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei

A Nagy-sertéshegy Erd´órezervátum
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Regéc
0147-b´ól 69 ÚT, 0148-ból 69 A, 69 B, 69 D, 69 NY,
0149-b´ól 98 C, 98 D, 99 A, 99 NY, 0151-b´ól 98 A, 98 B,
98 D, 0153-ból 89 A, 0156-ból 69 A, 69 B, 69 C, 0157-b´ól
64 A, 64 C, 70 A, 0158-ból 88 A, 88 B, 88 ÚR1, 88 ÚR2,
0159-b´ól 64 ÚT, 70 ÚT, 0160-ból 64 A, 64 C, 64 D, 64 NY,
70 A, 70 NY, 0162-b´ól 64 B, 0163-ból 87 TI1, 117 A,
Gyertyánkúti rét (üzemtervezetlen), 0164-b´ól 85 A, 85 B,
85 C, 85 ÚR , 86 A, 86 B, 86 C, 86 TI, 86 ÚR 1, 86 ÚR 2,
87 A, 87 B, 87 C, 87 D, 87 E, 87 F, 87 H, 87 TI2, 87 ÚR 1,
87 ÚR2, 88 C, 88 D, 0166-ból 83 A, 83 B, 83 C, 83 D, 83 E,
83 J, 83 K, 85 D, 85 E, 86 D, 86 E, 86 F, 86 TI, 87 G

Mátraszentimre
031/7-b´ól 3 D, 3 H, 3 TI1, 4 F, 4 G, 4 H, 4 M, 4 N,
031/53-ból 6 B, 7 A

Telkibánya
0152-b´ól 70 H, 0159-b´ól 70 A, 70 B, 71 A, 71 B
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20. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

jában kapott felhatalmazás alapján — a földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével — a következ´óket rendelem el:

A Nagy-sertéshegy Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei

1. §

Regéc
0157-b´ól 70 A, 0159-b´ól 70 ÚT, 0160-ból 70 A, 0164-b´ól
87 B, 87 C, 87 D, 87 E, 87 F, 87 H, 87 TI2, 87 ÚR2, 88 C,
88 D

(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Buvat Keszeges-tó
Erd´órezervátum elnevezéssel a 7/1996. (IV. 17.) KTM
rendelettel létesített Duna—Dráva Nemzeti Park részét
képez´ó, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 262,6 hektár kiterjedés´ú területet.

21. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 84,8 hektár kiterjedés´ú területet.

A Pataj Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Tarnalelesz
0163-ból 17 C, 17 D, 17 E, 17 F, 17 TI, 18 A, 18 B, 18 C,
18 D, 18 E, 18 F, 18 G, 18 I, 18 J, 18 K, 18 TI1, 18 TI2,
18 ÚT, 19 A, 19 ÚT2, 20 A, 20 B, 20 D, 0165-b´ól 19 B, 19 C,
19 D, 19 E, 19 F, 19 G, 19 H, 19 I, 19 ÚT1, 19 ÚT3, 19 ÚT4,
20 A, 20 B, 20 C, 20 D, 20 ÚT1, 20 ÚT2, 20 ÚT3, 21 C,
21 G, 21 I, 21 ÚT4, 21 ÚT5, 22 A

2. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Dél-Veránka Sasfok Erd´órezervátum elnevezéssel a Duna—Dráva Nemzeti Park részét képez´ó, a 3. számú mellékletben felsorolt
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 194,9
hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 54,8 hektár kiterjedés´ú területet.

22. számú melléklet
a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
3. §
A Pataj Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Tarnalelesz
0163-ból 18 A, 18 B, 18 C, 18 D, 18 K, 18 TI1, 19 A,
20 D, 0165-b´ól 19 B, 19 C, 19 D, 19 F, 19 ÚT1, 20 C, 20 D,
20 ÚT1

A környezetvédelmi miniszter
4/2000. (III. 24.) KöM
rendelete

(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Kádár-sziget Erd´órezervátum elnevezéssel a Duna—Dráva Nemzeti Park
részét képez´ó, az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 82,3 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
6. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 50,8 hektár kiterjedés´ú területet.

4. §

a Duna—Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi
területén lév´ó egyes védett természeti területek
erd´órezervátummá nyilvánításáról

(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Matty Erd´órezervátum elnevezéssel a Duna—Dráva Nemzeti Park részét
képez´ó, a 7. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 32,6 hektár kiterjedés´ú
területet.

A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
29. §-ának (3) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pont-

(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
8. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 32,2 hektár kiterjedés´ú területet.
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5. §

(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Ropolyi Erd´órezervátum elnevezéssel a 6/1976. OTvH határozattal létesített Zselicségi Tájvédelmi Körzet részét képez´ó, a 9. számú
mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 231,9 hektár kiterjedés´ú területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
10. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 58,2 hektár kiterjedés´ú területet.
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0999 (18 A, 18 B, 18 NY, 19 A, 25 NY), 01000 (29 A, 29 B,
29 TN, 29 VI1, 29 VI2), 01001 (29 NY), 01002-b´ól 16 B,
16 NY, 16 VF, 01003-ból 16 ÚT, 01004-b´ól 16 A, 16 NY, 17 A

2. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Buvat Keszeges-tó Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei

6. §
(1) Erd´órezervátummá nyilvánítom Dávodi Erd´órezervátum elnevezéssel a 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelettel
létesített Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet részét képez´ó, a 11. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 242,7 hektár kiterjedés´ú
területet.
(2) Az Erd´órezervátumból magterületté nyilvánítom a
12. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 52,3 hektár kiterjedés´ú területet.

7. §
A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erd´órezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Pepó Pál s. k.,
környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Buvat Keszeges-tó Erd´órezervátum
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Decs
0968 (29 NY), 0969 (28 NY), 0970/a-ból 27 A, 27 B,
27 NY, 28 A, 28 B, 28 C, 28 NY, 28 TI, 0970/c (27 A),
0971 (28 VI), 0976 (27 C), 0977 (27 NY), 0980 (23 A, 23 B),
0981-b´ól 23 NY, 0987 (19 B, 19 TI, 20 A, 20 VF), 0989
(20 NY, 23 NY, 26 NY), 0990 (24 A, 24 B, 24 C, 24 TN),
0991 (24 NY), 0992 (19 A), 0994 (19 NY, 24 NY, 27 NY),
0995/1 (18 A, 18 B, 18 NY, 19 A), 0995/2 (18 A, 18 B, 18 C,
18 TN, 18 VF), 0996 (25 NY), 0997 (25 A, 25 B, 25 C, 25 D,
25 E, 25 TI1, 25 TI2, 25 TI3, 25 TI4, 25 TN), 0998 (27 NY),

Decs
0990-b´ól 24 A, 0991 (24 NY), 0992 (19 A), 0994-b´ól
24 NY, 0996 (25 NY), 0997-b´ól 25 B, 25 C, 25 D, 25 TI1,
25 TI2, 25 TI4, 25 TN, 0999-b´ól 25 NY, 01000-b´ól 29 B,
29 TN, 29 VI1, 29 VI2

3. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Dél-Veránka Sasfok Erd´órezervátum
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Baja
0701-b´ól 601 A, 601 B, 601 C, 601 D, 601 E, 601 NY
Érsekcsanád
0189/2-b´ól 54 A, 54 B, 54 C, 54 D, 54 E, 54 VI, 56 A,
56 B, 56 NY, 56 TI, 56 ÚR , 57 A, 57 B, 57 C, 57 D, 57 E,
57 F, 57 NY, 57 TI, 57 VI1, 57 VI2, 58 A, 58 B, 58 C, 58 D,
58 E, 58 F, 58 H, 58 I, 58 J, 58 NY, 58 TI1, 58 TI2, 58 TN,
58 VI, 59 A, 59 B, 59 C, 59 D, 59 NY, 59 TI1, 59 TI2,
0201/1-b´ól 54 A, 54 B, 54 VI, 57 F, 58 F, 58 G, 58 H, 58 I,
58 J, 58 NY, 59 A, 59 B

4. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Dél-Veránka Sasfok Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Baja
0701-b´ól 601 E
Érsekcsanád
0189/2-b´ól 57 A, 57 B, 57 C, 57 D, 57 E, 57 F, 57 TI,
57 VI1, 57 VI2, 0201/1-b´ól 57 F, 58 NY, 59 A
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5. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

A Kádár-sziget Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Baja
0717 (115 A1, 115 A2, 115 B1, 115 B2, 115 C1, 115 C2,
115 D1, 115 D2, 115 NY, 115 TN1, 115 TN2, 115 VF,
116 A, 116 B)
6. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Kádár-sziget Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Baja
0717-b´ól 115 A2, 115 B2, 115 C2, 115 D2, 115 TN2,
115 VF
7. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Matty Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Matty
095 (34 A, 34NY)
8. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Matty Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Matty
095-b´ól 34 A
9. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Ropolyi Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
B´ószénfa
0127-b´ól 54 A, 0128-ból 54 A, 0129-b´ól 53 A, 54 A,
0133-ból 53 A, 53 ÚR1, 53 ÚR2, 0298-ból 11 E, 0299-b´ól
11 E, 0300-ból 12 E
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Zselickislak
032/1 a-ból 7 A, 7 B, 7 C, 7 NY, 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E,
8 F, 8 G, 8 NY1, 8 NY2, 032/1 d-b´ól 8 G, 8 ÉP, 8 ÚT2,
032/1 g (8 ÚT1)
Zselicszentpál
066-ból 6 A, 7 A, 7 NY

10. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Ropolyi Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Zselickislak
032/1 a-ból 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 F, 8 G, 8 NY2

11. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Dávodi Erd´órezervátum ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai és erd´ótervi jelei
Böhönye
0449-b´ól 2 J, 2 K, 2 L, 2 M, 2 N, 2 VI1, 0478/1 (50 HT,
51 A), 0478/2 (50 A), 0478/3 (50 B), 0479 (51 VA), 0481
(51 A), 0482 (51 C, 51 HT)
Mesztegny´ó
055-b´ól 41 N, 41 O, 41 NY, 42 A, 42 B, 42 C, 42 D, 42 E,
42 F, 42 G, 42 H, 42 I, 42 J, 42 K, 42 NY, 42 TI, 43 A, 43 B,
43 C, 43 D, 43 E, 43 F, 43 G, 43 NY, 43 TI, 43 TN, 44 B,
44 D, 44 E, 44 F, 44 J, 44 K, 44 NY, 067 (55 HT), 073 (55 B,
55 HT), 074 (55 HT), 075/1 (55 HT)

12. számú melléklet
a 4/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A Dávodi Erd´órezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erd´ótervi jelei
Böhönye
0449-b´ól 2 L, 2 VI1
Mesztegny´ó
055-b´ól 42 TI, 43 B, 43 C, 43 E, 43 F, 43 G, 43 NY, 43 TI,
43 TN
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1. §

A környezetvédelmi miniszter
5/2000. (III. 24.) KöM
rendelete

A szakmai vizsgák szervezésére jogosult intézményekr´ól szóló 5/1998. (II. 20.) KTM rendelet melléklete helyébe
a jelen rendelet melléklete lép.

a szakmai vizsgák szervezésére jogosult intézményekr´ól
szóló 5/1998. (II. 20.) KTM rendelet módosításáról
A szakképzésr´ól szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXVI. törvény 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján — az oktatási miniszterrel, valamint
a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Pepó Pál s. k.,
környezetvédelmi miniszter

Melléklet az 5/2000. (III. 24.) KöM rendelethez
A környezetvédelmi miniszter felel´ósségi körébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére
feljogosított intézmények a szakképesítések megjelölésével
A szakképesítés OKJ
azonosító száma

A szakképesítés megnevezése

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény(ek) sorszáma

58 7872 01

Barlangi idegenvezet´ó

1

54 5470 01

Környezet- és hidrotechnológus

2, 3

33 7898 01

Környezet- és természetvédelmi szakmunkás

2, 4

33 7898 02

Környezetvédelmi laboráns

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10

53 5470 03

Környezetvédelmi szakel´óadó

2, 3, 4, 5, 10, 11

21 7898 01

Települési hulladékgy´újt´ó és -szállító

2, 4, 11

33 7898 03

Települési hulladékkezel´ó

2, 4, 5, 11

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények:
Sor
szám

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Intézmény neve és címe

Környezetgazdálkodási Intézet
Nevelési, Fejlesztési és Tájékoztatási Intézete
1068 Budapest, Szófia utca 9.
és
KöM Természetvédelmi Hivatal
Barlangtani Osztály
1021 Budapest, Költ´ó utca 14.
Környezetgazdálkodási Intézet
Nevelési, Fejlesztési és Tájékoztatási Intézete
1068 Budapest, Szófia utca 9.
Szent László Általános M´úvel´ódési Központ Szakközépiskolája
6500 Baja, Katona József utca 3.
Herman Ottó Mez´ógazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó Intézet
9700 Szombathely, Ernuszt Kálmán utca 1.
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Középiskola és Kollégium
4024 Debrecen, Csapó utca 29—35.
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium
8200 Veszprém, Iskola utca 4.
Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
1146 Budapest, Thököly út 48—54.
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Intézmény neve és címe

8.

Zsigmond téri Gimnázium, M´úszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó
1023 Budapest, Lajos utca 1—5.

9.

Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos M´úszaki Középiskola
8800 Nagykanizsa, Sugár utca 13.

10.

Gábor Áron Szakközépiskola
3520 Miskolc, Bolyai Farkas utca 10.

11.

Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakképz´ó Iskola
5001 Szolnok, Baross út 2.

A nemzeti kulturális örökség
miniszterének
6/2000. (III. 24.) NKÖM
rendelete

szertani Központ 1999. december 31-i létszámából és e
rendelet hatálybalépésekor meglév´ó tárgyi feltételeib´ól
kiindulva kell kialakítani.
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

a Könyvtári Intézet jogállásáról
A kulturális javak védelmér´ól és a muzeális intézményekr´ól, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm´úvel´ódésr´ól szóló 1997. évi CXL. törvény 60. §-ának (4) bekezdésében (a továbbiakban: törvény) foglalt felhatalmazás
alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A Könyvtári Intézet (a továbbiakban: Intézet) az
Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK)
részjogkör´ú bels´ó szervezeti egysége, amelynek élén igazgató áll.
(2) Az Intézet önállóan rendelkezik a törvényben és az
OSZK alapító okiratában meghatározott feladataihoz
rendelt el´óirányzatok felett.
(3) Az Intézet részletes feladatait, szervezetét és m´úködését az OSZK bels´ó szabályzataiban kell szabályozni.

A pénzügyminiszter
10/2000. (III. 24.) PM
rendelete
a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott
dolgok kezelésér´ól és értékesítésér´ól, valamint a
pénzbírság és egyéb pénzösszeg letiltásáról
és átutalásáról
A szabálysértésekr´ól szóló 1999. évi LXIX. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) 167. §-a (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — az igazságügy-miniszterrel, valamint a szabálysértési hatóságok felügyeletét ellátó miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
Lefoglalás

2. §
1. §
(1) Az Intézet igazgatóját az OSZK f´óigazgatója a miniszter egyetértésével bízza meg.
(2) Az Intézet magasabb vezet´ói: az igazgató és — f´óosztályvezet´ói besorolással — az osztályvezet´ók.

3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidej´úleg az OSZK szervezetében m´úköd´ó
Könyvtártudományi és Módszertani Központ megsz´únik.
(2) Az Intézet m´úködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket els´ósorban a Könyvtártudományi és Mód-

(1) A lefoglalást a szabálysértési hatóság — ha jogszabály eltér´óen nem rendelkezik — határozattal rendeli el.
A határozat alapján a lefoglalást vagy maga a lefoglalást
elrendel´ó szabálysértési hatóság végzi el, vagy a lefoglalás
foganatosítása érdekében megkeresi a lefoglalás alá es´ó
dolog helye szerint illetékes település önkormányzatának
jegyz´ójét, pénzügyi szabálysértés esetén az illetékes vámszervet.
(2) Amennyiben a lefoglalt dolog biztonságos meg´órzése indokolja a dolog jegyz´ókönyv felvétele mellett visszatartható. Ilyen esetben azonban a visszatartást végz´ó szervnek az iratok megküldésével haladéktalanul intézkednie
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kell az illetékes szabálysértési hatóság felé a lefoglalás
elrendelése érdekében.
(3) A dolog visszatartásával, illetve a lefoglalással kapcsolatban felmerült költségeket a visszatartó, illetve a lefoglalást végz´ó szerv a dolog más szervnek történ´ó átadásáig köteles megel´ólegezni.
(4) Amennyiben a szabálysértési hatóság joger´ós határozata elrendeli valamely dolog elkobzását, az elkobzás
végrehajtása iránt az elkobzás tárgyát képez´ó, lefoglalt
dolog helye szerint illetékes település önkormányzatának
jegyz´óje intézkedik. Vám- és pénzügy´óri, illetve rend´óri
szerv által hozott határozat esetén a vám- és pénzügy´óri,
illetve rend´óri szerv jár el a vonatkozó külön jogszabályok
szerint.

sen: lefoglalásról készült jegyz´ókönyv, elismervény, szabálysértési határozat) alapján lehet bejegyzést végezni.
(4) A lefoglalást foganatosító szervnek a lefoglalt dolgok értékét a lefoglalás alkalmával — szükség esetén szakért´ó bevonásával — meg kell állapítani. Ha erre a lefoglaláskor nincs lehet´óség a lefoglalt dolgok értékének megállapítása iránt, a lefoglalást követ´óen haladéktalanul intézkedni kell.
(5) A lefoglalt dolgokat állaguk megsértése nélkül, azonosításra alkalmas (így különösen: lefoglalt dologcímke,
pecsét, ólomzár) jellel kell ellátni.

A lefoglalt dolog kezelése

3. §

2. §

(1) A szabálysértési eljárás során lefoglalt dolgot — ha
jogszabály vagy a szabálysértési hatóság másként nem rendelkezik — az ügyben eljáró szabálysértési hatósághoz kell
beszállítani.
(2) A lefoglalt dolgok ´órzésér´ól az elbírálásra jogosult
szabálysértési hatóság gondoskodik. A lefoglalt dolgok
tárolását biztonságosan és úgy kell végezni, hogy azok
változatlan állapotban megmaradjanak, azonosságuk biztosított és könnyen megállapítható legyen.
(3) A lefoglalásról szóló határozatban a szabálysértési
hatóságnak rendelkeznie kell arról, hogy a lefoglalt dolgot
letétbe helyezi, a lefoglalást szenved´ó ´órizetében hagyja,
vagy külön jogszabály szerint feljogosított vagyonkezel´ó
szerv kezelésébe adja.
(4) Ha a dolog használatához a lefoglalást szenved´ónek
különös érdeke f´úz´ódik, vagy a lefoglalt dolog elszállítása,
raktározása körülményes, az azonosság megfelel´ó biztosítása mellett a lefoglalást szenved´ó birtokában hagyható a
rendelkezési jog megtiltása mellett, azzal a figyelmeztetéssel, hogy azt csak a dolog állagának sérelme nélkül használhatja, vagy azt — a dolog használatának megtiltása
mellett — változatlan állapotban kell meg´óriznie. Ha a
hatóság tudomást szerez arról, hogy a lefoglalást szenved´ó
a figyelmeztetésben foglaltaknak nem tesz eleget, haladéktalanul intézkedik a lefoglalt dolog beszállítása, illetve
biztonságos ´órzése iránt.
(5) Vámárut és kereskedelmi mennyiség´ú jövedéki terméket lefoglalás után a vámhatóságnak kell átadni, illetve,
amennyiben a lefoglalást a vámhatóság végezte, úgy annak
´órizetében kell hagyni.

(1) A dolog visszatartásáról, illetve lefoglalásáról az
intézkedést foganatosító szervnek jegyz´ókönyvet kell felvennie. A jegyz´ókönyvnek tartalmaznia kell:
a) a lefoglalást, illetve visszatartást végz´ó szerv megnevezését,
b) a szabálysértés megjelölését,
c) a szabálysértés miatt eljárás alá vont személy nevét,
lakcímét, személyazonosító adatait,
d) a szabálysértési eljárás ügyszámát,
e) a lefoglalásnál, illetve visszatartásnál jelenlev´ók
megnevezését, és azt, hogy ki milyen min´óségben van jelen,
f) a lefoglalást, illetve visszatartást elszenved´ó nevét,
lakcímét, személyazonosító adatait,
g) a lefoglalás, illetve visszatartás helyét és id´ópontját,
h) a lefoglalt, illetve visszatartott dolog megnevezését,
mennyiségét, értékét,
i) a lefoglalt, illetve visszatartott dolog ismertet´ójeleit,
j) az azonossági jel (pl. pecsét, ólomzár) alkalmazását,
k) a lefoglalt, illetve visszatartott dologra vonatkozó
elismervény átadásának tényét,
l) azt a tényt, hogy a dolgot a lefoglaló szerv elszállítja-e
vagy birtokban hagyja, valamint
m) a lefoglalást szenved´ó lefoglalás elleni panasz kérdésében tett nyilatkozatát.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jegyz´ókönyvön
kívül a lefoglalt, illetve visszatartott dologról annak a személynek a részére, akit´ól azt lefoglalták, a lefoglalást végz´ó
szervnek elismervényt kell adnia. Amennyiben a lefoglalás
birtokban hagyás mellett történt, úgy az elismervényen fel
kell tüntetni a lefoglalt dolog ´órzési helyét is.
(3) A lefoglalt, illetve visszatartott dolgokról az azt
foganatosító szervnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a lefoglalást szenved´ó személy nevét, pontos lakcímét, a lefoglalás id´ópontját, valamint a lefoglalt dolgok megnevezését, mennyiségét és értékét. A nyilvántartásba csak megfelel´ó okirat (így különö-

A lefoglalt dolog ´órzése

A lefoglalás megszüntetése
4. §
(1) A lefoglalás megszüntetésér´ól az eljáró szabálysértési hatóságnak határozattal kell intézkednie.
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(2) Nem adható vissza olyan lefoglalt dolog, amelynek
birtokban tartását jogszabály feltételhez köti, ha a feltétel
nem áll fenn, illetve amelynek birtokban tartását jogszabály tiltja.
(3) Ha a lefoglalt dolog átvételére jogosult személy a
lefoglalást megszüntet´ó határozatban megadott határid´ón
belül a dolgot nem veszi át, a szabálysértési hatóság a dolog
értékesítése, illetve megsemmisítése iránt intézkedik. Az
Sztv.-ben meghatározott elévülési id´ón belül jelentkez´ó
jogosult a lefoglalt dolog értékesítése esetén — a tárolás
és az értékesítés során felmerült indokolt költségek levonása után — az értékesítésb´ól befolyt ellenértékre, megsemmisítés esetén — a tárolás és a megsemmisítés indokolt költségeinek levonása után — a lefoglaláskori értékre
tarthat igényt.
(4) Külföldi személyt´ól lefoglalt dolog visszaadása esetén, amennyiben az nem belföldön tartózkodik, a lefoglalást megszüntet´ó határozatban a dolog átvételére legalább
hat hónapot kell biztosítani.
(5) A lefoglalt vámárut, jövedéki terméket kiadni csak
a vámhatóság által lefolytatott vám-, illetve jövedékigazgatási eljárást követ´óen lehet.

A lefoglalt dolog értékesítése
5. §
Ha a szabálysértési eljárás során a lefoglalt dolog
a) gyors romlásnak van kitéve,
b) huzamosabb tárolásra alkalmatlan,
c) kezelése, tartása, tárolása, illetve ´órzése az értékével
arányban nem álló költséggel járna,
d) értéke az el´óreláthatólag hosszabb ideig tartó tárolás miatt jelent´ósen csökkenne,
a szabálysértési ügyben eljáró hatóság a lefoglalt dolog
el´ózetes értékesítése iránt intézkedik. A lefoglalt dolog
értékesítése során az elkobzott dolgok értékesítésére vonatkozó szabályokat kell értelemszer´úen alkalmazni. A
lefoglalt dolog értékesítéséb´ól befolyt ellenértéket annak
a szervnek a számláján kell elkülönítetten kezelni, amelynek a költségvetésében a szabálysértési hatóság szerepel.

Az elkobzott dolog értékesítése
6. §
(1) Az értékesítésre — az e rendelet 5. §-ában foglaltak
kivételével — csak az elkobzást kimondó határozat joger´óre emelkedése után kerülhet sor. Az elkobzott dolog csak
az elkobzást kimondó határozat joger´óre emelkedése után
kerülhet közérdek´ú felhasználásra, értékesíthet´ó, illetve
semmisíthet´ó meg. Az elkobzást kimondó határozat joger´óre emelkedése után az elkobzást foganatosító hatóság
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köteles megvizsgálni, hogy a külön jogszabály szerinti közérdek´ú felhasználás feltételei fennállnak-e.
(2) Az elkobzott dolgot — a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel, illetve ha jogszabály eltér´óen nem rendelkezik
— annak tárolási helye, illetve, amennyiben el´ónyösebb, a
szabálysértési hatóság székhelye szerinti települési önkormányzat jegyz´ójének kell értékesítésre átadni. Az értékesítésre — a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, illetve ha
jogszabály eltér´óen nem rendelkezik — az adózás rendjér´ól szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.)
ingó végrehajtására vonatkozó szabályai az irányadók.
(3) A rend´órség, illetve a vám- és pénzügy´órség hatáskörébe utalt szabálysértések esetén az értékesítés az említett szervek feladata. A vámhatóság értékesíti a joger´ósen
elkobzott vámárut és jövedéki terméket is külön jogszabályok alkalmazása mellett.
(4) Az eljárás alá vont külföldi állampolgár által az
el´óreláthatólag kiszabásra kerül´ó pénzbírság, illetve eljárási költség fedezeteként letétbe helyezett összegb´ól, illetve az Sztv. 80. §-ának (6) bekezdése alapján t´óle lefoglalt
vagyontárgyak értékesítéséb´ól a tartozás kiegyenlítése
után fennmaradt összeget — amennyiben a külföldi állampolgár már nem tartózkodik Magyarország területén — a
külföldi nevére nyitott számlára kell befizetni.
(5) A szabálysértési hatóságnak a lefoglalt dolgokkal
kapcsolatos eljárása során értelemszer´úen alkalmazni kell
az elkobzás végrehajtásáról, valamint büntet´óeljárás során
lefoglalt dolgok kezelésér´ól szóló külön jogszabályi rendelkezéseket.

7. §
(1) Az elkobzott dolgok beszállításával, tárolásával, értékesítésével, illetve megsemmisítésével kapcsolatban felmerül´ó kiadásokról annak a szervnek a költségvetésében
kell gondoskodni, amelynek szervezetében a szabálysértési
hatóság m´úködik.
(2) Az értékesítésb´ól befolyt ellenértéket az (1) bekezdésben említett szervhez kell átutalni.
(3) Ha az elkobzott dolog értékesítése valamely oknál
fogva nem lehetséges, az értékesítésre jogosult szerv az
elkobzást elrendel´ó szabálysértési hatóság el´ózetes hozzájárulásával az elkobzott dolgot — jegyz´ókönyv felvétele
mellett — megsemmisíti. A megsemmisítési eljárásban
érvényesíteni kell a megsemmisítés tárgyára vonatkozó
külön jogszabályi rendelkezéseket.
(4) A megsemmisítési jegyz´ókönyvnek tartalmaznia kell
a lefoglalt dolog nyilvántartási számát, a megsemmisítés
helyét és idejét, a megsemmisítésnél jelenlev´ók nevét, a
megsemmisítés kezd´ó és befejez´ó id´ópontját, a lefoglalt
dolgok megnevezését, az elkobzásról rendelkez´ó joger´ós
döntés számát, id´ópontját, a megsemmisítés módját és
körülményeit és a jelenlév´ók aláírást. A megsemmisítésr´ól
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készült jegyz´ókönyvet az iratok mellett gondosan meg kell
´órizni.
(5) Amennyiben a szabálysértési hatóság az elkobzott
dolog értékesítését vagy megsemmisítését követ´óen azt
állapítja meg, hogy az elkobzás alaptalanul történt, a jogosult részére visszafizetést rendel el. Értékesítés esetén a
ténylegesen befolyt ellenértéket, megsemmisítés esetén a
dolog lefoglaláskori értékét kell megtéríteni. A visszatérítend´ó összeget az elkobzás alaptalanságát kimondó határozat joger´óre emelkedését követ´óen a megtérítés id´ópontjáig minden naptári nap után, a felszámítás id´ópontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
részét kitev´ó kamattal növelten kell a szabálysértési hatóságnak visszafizetnie. A jogosult ezt meghaladó igényét a
polgári jog szabályai szerint érvényesítheti. A szabálysértési hatóság határozata alapján a visszafizetés annak a
szervnek a feladata, amelynek költségvetésében a szabálysértési hatóság szerepel.

Pénzbírság és egyéb pénzösszeg letiltása és átutalása
8. §
(1) A szabálysértési eljárásban megállapított pénzbírság
és egyéb tartozások (különösen: rendbírság, eljárási költség, elkobzás alá es´ó dolog értékének megfizetése, a továbbiakban együtt: tartozás) végrehajtása iránt a joger´ós határozatban megállapított határid´ó lejártát követ´óen, a szabálysértési hatóság haladéktalanul intézkedni köteles.
Kártérítési igény esetén a végrehajtási eljárás megindítására a károsult kérelme alapján kerülhet sor.
(2) Ha a szabálysértés elkövet´óje a kiszabott helyszíni
bírságot határid´óre nem fizeti meg, annak végrehajtására
a 10/2000. (II. 23.) BM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A tartozás közvetlen letiltásáról az ügyben eljárt
illetékes szabálysértési hatóság akkor intézkedik, ha az
elkövet´ó a joger´ósen kiszabott tartozást határid´óre nem
fizette meg, és
a) munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztvisel´ói,
szolgálati jogviszonyban áll,
b) szövetkezeti tagságból kifolyólag munkabérrel, jövedelemmel rendelkezik,
c) nyugdíjban vagy egyéb járadékban részesül,
d) letiltható követelése van [a továbbiakban az a)—d)
pontok együtt: jövedelem], vagy
e) szabadságvesztés büntetését tölti.

9. §
(1) A szabálysértési hatóság a jövedelem letiltása esetén
négy példányban ,,Letiltási rendelvény’’-t állít ki. Ennek
egy példányát a fizetésre kötelezett foglalkoztatójának
vagy a jövedelmet folyósító szervnek (a továbbiakban:
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munkáltató) küldi meg tértivevénnyel, egy példányát a
szabálysértési hatóság székhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyz´ójének (pénzügyi szabálysértés esetén a vámhatóságnak) az el´óírt módon kézbesíti, egy példányát a szabálysértési iratokhoz csatolja. A ,,Letiltási
rendelvény’’ negyedik példányát a fizetésre kötelezettnek
küldi meg. Kártérítés behajtása érdekében történ´ó letiltás
esetén a letiltási rendelvényt 5 példányban kell kiállítani,
és az ötödik példányt a károsultnak kell megküldeni.
(2) A munkáltató — a ,,Letiltási rendelvény’’-t kézhezvétele után — a jövedelemb´ól letiltott összeget köteles a
kifizetés esedékességekor a szabálysértési hatóság által
megjelölt számlára befizetni, vagy nyolc napon belül értesíteni a szabálysértési hatóságot arról, ha a letiltás foganatosításának valamilyen akadálya van (így különösen: a jövedelmet már letiltották, lefoglalták, a fizetésre kötelezett
munkavégzésre irányuló jogviszonya id´óközben megsz´únt), illetve, ha az aránytalanul hosszú id´ót venne igénybe. A munkáltató értesítési kötelezettsége a letiltás kés´óbb
felmerül´ó akadálya esetén is fennáll.
(3) Kártérítés érdekében történ´ó letiltás esetén közvetlenül a károsult szervezet számlájára, illetve a károsult
magánszemély részére kell átutalni a letiltott összeget.
(4) A letiltás foganatosításának elmulasztása esetén a
munkáltató anyagi felel´óssége, valamint a letiltott összeg
esedékes részének azonnali beszedési megbízással történ´ó
érvényesítése érdekében az illetékes települési önkormányzat jegyz´ójét kell megkeresni. Az eljárásra az Art.
rendelkezései az irányadók.
(5) A letiltást e rendelet melléklete szerinti mintának
megfelel´ó ,,Letiltási rendelvényen’’ kell elrendelni.

10. §
(1) A jövedelemb´ól mindenkor a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Vht.)
meghatározott összeg tiltható le.
(2) A jövedelem lefoglalásánál (letiltásánál), valamint a
befolyt pénzösszeg elszámolásánál (a kielégítési sorrend
megállapításánál) a Vht. rendelkezései az irányadók.

11. §
(1) A 9. § (4) bekezdésében meghatározott települési
önkormányzat jegyz´óje a szabálysértési hatóság által részére megküldött ,,Letiltási rendelvény’’ alapján az elkövet´ó terhére megállapított tartozást az erre a célra nyitott
számlán el´óírja.
(2) A települési önkormányzat jegyz´óje a letiltásokról
vezetett nyilvántartása alapján havonta egyszer, minden
hó ötödik napjáig köteles írásban értesíteni a szabálysértési hatóságot arról, hogy a letiltott bírság és eljárási költség befizetésére, illetve a letiltható részösszeg átutalására
— a letiltás kibocsátását követ´ó 60 nap eltelte után — mely
fizetésre kötelezettek esetében nem került sor.
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12. §

Vegyes rendelkezések

(1) Ha az adók módjára behajtható tartozást letiltani
nem lehet, annak behajtása érdekében az Art. 93. §-ában
foglalt szabályok szerint illetékes települési önkormányzat
jegyz´ójét kell megkeresni. Amennyiben az elkövet´ó a tartozást id´óközben megfizette, err´ól az illetékes települési
önkormányzat jegyz´ójét haladéktalanul tájékoztatni kell.
(2) A joger´ósen megállapított tartozást a szabálysértési
hatóságnak törölnie kell, ha az eljárás alá vont személy
meghalt, ha a tartozás végrehajthatósága elévült, illetve ha
azt az Sztv. 116. § (2) bekezdése alapján az arra jogosult
szerv méltányosságból elengedte. A törlésr´ól — amennyiben a tartozás végrehajtása folyamatban van — a végrehajtást foganatosító szervet haladéktalanul értesíteni kell.

13. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti a szabálysértési eljárás során lefoglalt
és elkobzott dolgok kezelésér´ól és értékesítésér´ól, valamint a pénzbírság és egyéb pénzösszeg letiltásáról és átutalásáról szóló 26/1968. (IX. 19.) PM rendelet, továbbá az azt
módosító 35/1993. (XII. 29.) PM rendelet, valamint az
5/1997. (II. 13.) PM rendelet.
Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet a 10/2000. (III. 24.) PM rendelethez
...................................................................
A szabálysértési hatóság megnevezése
Ügyszáma: ........................
Címzett:

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
LETILTÁSIRENDELVÉNY

Név: ........................................................................................ Születési hely: ...............................................................................
Születési id´ó: ....................................... Lakóhely: ........................................ .............................................................................
munkáltatótól járó, 20 ........ év ................................. hónap ......... napján és azután folytatólagosan esedékes jövedelme
(járandósága) .................. % -át a nevezettet .............................................................................. szabálysértés elkövetéséb´ól
kifolyólag terhel´ó .......................... Ft pénzbírság, .......................... Ft eljárási költség, ............................. Ft rendbírság,
............... Ft elkobzást pótló egyenérték, ..................... Ft kamat, behajtási illeték,
összesen: ......................................................................... Ft erejéig letiltom.
Felhívom a munkáltatót, hogy nevezett jövedelmének (járandóságának) letiltott részét számára ne fizesse ki, hanem azt
utalja át a ........................................................................................................................ szabálysértési hatóság számlája javára.
Ha nevezett jövedelmét (járandóságát) már más hatóság vagy bíróság lefoglalta, a levonás sorrendjére vonatkozóan az
1994. évi LIII. törvény 64. §-ában foglaltak az irányadók.
Ez a rendelvény a szabálysértésekr´ól szóló 1999. évi LXIX. törvény 111. § (2) bekezdésén alapul.
A letiltásról értesítést kapnak:
1. Hátralékos: ........................................................................................................................................................................ lakos,
2. Munkáltató: ...................................................................................................................................................................................
A)

Azzal a felhívással, hogy e rendelvény kézhezvételét´ól számított nyolc napon belül a ............................
........................................................................................ szabálysértési hatóságnál írásban nyilatkozzon a következ´ókre:
a) Mikor esedékes a követelés, és ki tart rá igényt.
b) A követelést már lefoglalták-e, igenl´ó válasz esetén melyik hatóság vagy bíróság, milyen címen, el´óreláthatólag
milyen id´ószakra terheli a követelést.

B)

Azzal a figyelmeztetéssel, hogy a letiltott követelésnek a munkavállaló vagy más részére történ´ó kifizetése esetében
az esetleges büntet´ójogi következményeken túl a vagyoni felel´ósség alól sem mentesül.

................................................................, 20 .......... év ......................................... hónap ........... nap
............................................................................
aláírás
A befizetési lapon a hátralékos nevét, lakcímét és a rendelvény ügyszámát fel kell tüntetni.
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A pénzügyminiszter
11/2000. (III. 24.) PM
rendelete
a nemesfémtárgyakról és fémjelzésükr´ól szóló
1965. évi 14. törvényerej´ú rendelet végrehajtásáról
rendelkez´ó 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet
módosításáról
A nemesfémtárgyakról és fémjelzésükr´ól szóló 1965. évi
14. törvényerej´ú rendelet 12. §-ának (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A nemesfémtárgyakról és fémjelzésükr´ól szóló 1965. évi
14. törvényerej´ú rendelet végrehajtásáról rendelkez´ó
11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) a
következ´ó 35. §-al egészül ki:
,,35. § (1) Az ezredforduló és 1000 éves államiságunk
tiszteletére a belföldi gyártású nemesfémtárgyakra, az Intézet fémjelnek nem min´ósül´ó a (2) bekezdés szerinti jelet
üthet be. A jelet az Intézet az ügyfél kérésére, az Intézet
által megállapított díjazás fejében ütheti be, feltéve, hogy
a nemesfémtárgyat a 2000. év folyamán mutatják be hitelesítésre.
(2) A jel a következ´ó: talpára állított, lekerekített sarkú,
egyenl´ó szárú háromszög alakú keretben — felül a magyar
koronázási jelvények egyik darabja, az országalma kett´ós
kereszttel —, alatta római számokkal az évszám 2000. A
jel alakját és rajzát a 3. számú melléklet tünteti fel.’’

III. rész
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HATÁROZATOK

Az Országgy´úlés határozatai
Az Országgy´úlés
17/2000. (III. 24.) OGY
határozata
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott,
a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról
és felszámolására irányuló azonnali lépésekr´ól szóló
182. számú Egyezmény meger´ósítésér´ól*
Az Országgy´úlés
1. meger´ósíti a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által
elfogadott, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekr´ól
szóló 182. számú Egyezményt;
2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a meger´ósít´ó okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;
3. felkéri a külügyminisztert a meger´ósít´ó okirat letétbe
helyezésére a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal f´óigazgatójánál.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

2. §
Az R. e rendelet mellékletével egészül ki.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép hatályba.
Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet
a 11/2000. (III. 24.) PM rendelethez
[3. számú melléklet
a 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelethez]

Az Országgy´úlés
18/2000. (III. 24.) OGY
határozata
a nemzetközi munkaügyi egyezményekr´ól
és ajánlásokról szóló beszámoló elfogadásáról**
Az Országgy´úlés a Szociális és Családügyi Minisztériumnak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános
Konferenciájának 82—87. ülésszakán elfogadott Egyezményekr´ól és Ajánlásokról szóló beszámolóját elfogadja.
Az Országgy´úlés fontosnak tartja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott a magán munkaközvetít´ó
ügynökségekr´ól szóló 181. számú egyezmény miel´óbbi
meger´ósítését.
Dr. Áder János s. k.,

A millenniumi jel:

az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.
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Az Országgy´úlés
19/2000. (III. 24.) OGY
határozata
az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra
megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény
és az Egyezményt kiegészít´ó európai Megállapodás
módosításainak meger´ósítésér´ól*
Az Országgy´úlés
1. meger´ósíti az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény
1993. szeptember 3-án, illet´óleg az Egyezményt kiegészít´ó
európai Megállapodás 1993. augusztus 28-án hatályba lépett módosításait;
2. felkéri a köztársasági elnököt az 1. pontban megjelölt egyezmények tekintetében a meger´ósít´ó okirat kiállítására;
3. felkéri a külügyminisztert, hogy a meger´ósítésr´ól
szóló okiratokat helyezze letétbe az Egyesült Nemzetek
Szervezete f´ótitkáránál;
4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló
1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján
terjessze az Országgy´úlés elé — a szövegükben bekövetkezett változásokra tekintettel — az 1968. évi november hó
8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezménynek, valamint az Egyezményt kiegészít´ó
európai Megállapodásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetésér´ól szóló törvényjavaslatokat.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
20/2000. (III. 24.) OGY
határozata
a határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok
végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó
Értekezlet ajánlásaira címmel benyújtott jelentés
elfogadásáról**

2000/26. szám

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
21/2000. (III. 24.) OGY
határozata
a média közalapítványok ellen´órz´ó testületei
egy-egy tagjának megválasztásáról*
Az Országgy´úlés
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
62. §-a alapján
Horváth E. Zoltánt
a Magyar Rádió Közalapítvány Ellen´órz´ó Testülete tagjává,
dr. Sándorfi Györgyöt
a Hungária Televízió Közalapítvány Ellen´órz´ó Testülete tagjává,
dr. Szalay Pétert
a Magyar Televízió Közalapítvány Ellen´órz´ó Testülete
tagjává
megválasztja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
22/2000. (III. 24.) OGY
határozata
a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége tisztségvisel´ójének és tagjainak
megválasztásáról**

1. Az Országgy´úlés elfogadja a határon túli magyarokra
vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezlet ajánlásaira címmel
benyújtott jelentést.

a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
55. §-a alapján

* A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.

* A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.

Az Országgy´úlés
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Kisfalviné Ortutay Máriát
a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának
elnökévé,
Budai Lászlót,*

Az Országgy´úlés
24/2000. (III. 24.) OGY
határozata
a Magyar Energia Hivatal 1998—1999. évi
tevékenységér´ól szóló beszámoló elfogadásáról*

Pálfy G. Istvánt és
dr. Rékási Róbertet
a Hungária Televízió
Elnökségének tagjává
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Közalapítvány

Kuratóriuma

Az Országgy´úlés
1. elfogadja a Magyar Energia Hivatal 1998—1999. évi
tevékenységér´ól szóló beszámolót, és

megválasztja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

2. felkéri a Kormányt: vizsgálja meg, hogy a Magyar
Energia Hivatal önállóságát, hatósági és fogyasztóvédelmi
szerepét hogyan lehet er´ósíteni.
Határid´ó: 2000. június 30.
3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Az Országgy´úlés
23/2000. (III. 24.) OGY
határozata
az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról**
Az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998.
(VI. 29.) OGY határozat a következ´ók szerint módosul:
Az Országgy´úlés
az Önkormányzati és rendészeti bizottságba

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
25/2000. (III. 24.) OGY
határozata
Barkóczy Gellért országgy´úlési képvisel´ó
mentelmi ügyében**

dr. Balogh László helyett
A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Barkóczy Gellért
országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Kaposvári Városi Bíróság 8.B.1578/1999/4. sz. megkeresésével érintett
ügyben nem függeszti fel.

dr. Füle Istvánt
a bizottság tagjává
megválasztja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* Budai Lászlót az Országgy´úlés a 2000. február 29-i ülésnapján
választotta meg.

* A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.

** A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.

** A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.
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Ügyész NF.9272/1999/2—1. sz. megkeresésével érintett
ügyben nem függeszti fel.

Az Országgy´úlés
26/2000. (III. 24.) OGY
határozata

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

dr. Rapcsák András országgy´úlési képvisel´ó
mentelmi ügyében*

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

A Magyar Köztársaság Országgy´úlése dr. Rapcsák András országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Szegedi Városi Bíróság 3.B.216/2000/2. sz. megkeresésével érintett
ügyben nem függeszti fel.

Az Országgy´úlés
28/2000. (III. 24.) OGY
határozata

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Szabó Lukács országgy´úlési képvisel´ó
mentelmi ügyében*
A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Szabó Lukács országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Legf´óbb Ügyész
KTLÜ 5041/2000. sz. megkeresésével érintett ügyben nem
függeszti fel.

Az Országgy´úlés
27/2000. (III. 24.) OGY
határozata

Dr. Áder János s. k.,

dr. Rapcsák András országgy´úlési képvisel´ó
mentelmi ügyében**

az Országgy´úlés elnöke

A Magyar Köztársaság Országgy´úlése dr. Rapcsák András országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Legf´óbb
* A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.

V. rész

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés a 2000. március 21-i ülésnapján
fogadta el.

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Statisztikai Hivatal
tájékoztatója
néhány fontosabb, 1999. évre vonatkozó adatról
(520—104/2000.)
A különböz´ó ellátások megállapításának alapjául több statisztikai adat szolgál, ezért a KSH 1999. évre vonatkozóan
az ehhez szükséges f´óbb adatokat (kerekített formában) az alábbiakban teszi közzé:
Bruttó átlagkereset:
Nettó átlagkereset:
Bruttó kereseti index:
Nettó kereseti index:
Fogyasztói árindex 1999-ben*

77 200 Ft/f´ó/hó
50 100 Ft/f´ó/hó
116,1%
112,7%
111,2 (1998. december = 100)
110,0 (1998. év = 100).
Központi Statisztikai Hivatal

* Az el´óz´ó év decemberéhez mér´ó index az év során a tárgyhónappal (1999. december) bezárólag bekövetkezett árváltozások összességér´ól ad számot. Az
évhez (1999. január—december) viszonyított árindex pedig a teljes év átlagos fogyasztói árváltozását mutatja az el´óz´ó évhez (1998. január—december) viszonyítva.
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A Központi Kárrendezési Iroda

Figyelmeztetés

közl emén ye

Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen vagy meghatalmazott útján
vagy — több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen
lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító
erej´ú magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezet´óje kizárja a további árverésb´ól azt az árverez´ót, aki az ajánlat lezárását követ´óen
nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési el´ólegét
elveszti. Az elvesztett árverési el´óleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki
kötelezettséget vállal a term´óföld mez´ógazdasági hasznosítására (fert´ózésmentes és gyommentes állapotban tartására), és arra, hogy a term´óföldet a mez´ógazdasági termelésb´ól öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt
kötelezettségét a tulajdonszerzést´ól számított öt éven belül megszegi, a term´óföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli
term´óföldre az árverés során el´óvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett term´óföldnek a tulajdonszerzést´ól számított három éven belül történ´ó elidegenítéséb´ól származó bevételnek term´óföldre fordított értéknövel´ó beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó adóalapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelen´ó kárpótlásra jogosult kés´óbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebb´ól az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vev´ó
árverez´ó, továbbá az árverésb´ól kizárt személy az árverés
lezárását követ´ó három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához.
A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt term´óföld
AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami
támogatással csökkentett összeg´ú megtérítésére köteles a
földet az árverésen eladó részére.
A term´óföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a term´óföld értékét növel´ó meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az
állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét
a kárrendezési iroda ellen´órzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó term´óföld új
tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni az új gazdasági évet el´ókészít´ó, szükséges f´ó
gazdasági munkáknak (szántás, talajer´ó-visszapótlás), a zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem id´ósebb takarmányvetés)
a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve alapján számított
ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.

a 2000. május 2-t´ól június 14-ig
terjed´ó id´ószak
— I., II/1. és II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A 2000. május 2-t´ól június 14-ig
terjed´ó id´ószak
— I. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 2000. május
2-t´ól június 14-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési
hirdetményeit az 1991. évi XXV. törvény 20. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakban tesszük közzé:
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre,
kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összeg´ú
megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdet´ótábláján és a gazdálkodó szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthet´ók.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre,
úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra. Az egyezség
tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem jön
létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény 22. §-ának (1)
bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet és/vagy
mez´ógazdasági vállalkozást támogató utalványt (banki letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1991. évi XXV. törvény 21. §-a alapján
az ´ót megillet´ó kárpótlási jegyekkel (utalvánnyal) és banki
letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt,
a) akinek az elvett term´óföldje a gazdálkodó szervezet
tulajdonában vagy használatában van;
b) aki a term´óföldet árverez´ó szövetkezetnek 1991. január 1-jén és az árverés id´ópontjában is tagja, illet´óleg az
árverés id´ópontjában azért nem tagja, mert tagsági viszonya az Ámt. (1992. évi II. törvény) hatálybalépését követ´óen kiválással, a szövetkezet gazdasági társasággá történ´ó
átalakulása, vagy a szövetkezet megsz´únése folytán sz´únt
meg (ez a módosítás 1993. január 23-án lépett hatályba);
c) akinek 1991. június 1-jén abban a községben, városban volt állandó lakóhelye, ahol az árverez´ó gazdasági
szervezet term´óföldterülete van.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.
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A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja
birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal birtokba adja a term´óföldet akkor is, ha a birtokbaadás egyéb
feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását
nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott meg.
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Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes term´óföld árverési
hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veend´ó.

Központi Kárrendezési Iroda

Pest megye
A Központi Kárrendezési Iroda BUDAKALÁSZ községben, az Óbuda Termel´ó és Szolgáltató Szövetkezet, Budakalász
által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Pomáz, Mártírok u. 1—3. (Kincsem Lovarda csarnok)
Az árverést a Bács-Kiskun és Pest Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 2000. május 8., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Budakalász
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

megnevezése

2

erd´ó

40,72

2

szántó

61,70

2

szántó

699,54

2

gyep (legel´ó)

12,17

2

gyep (legel´ó)

12,58

2

gyep (legel´ó)

11,95

0111/2

817 m

2

gyep (legel´ó)

0,42

0111/3

611 m2

gyep (legel´ó)

0,32

0111/9

2

gyep (legel´ó)

1,95

2

gyep (legel´ó)

5,89

2

szántó

124,83

2

szántó

577,41

****

2

szántó

189,65

*****

2

szántó

19,60

2

szántó

38,22

2

szántó

35,45

017/11

9 ha 6958 m

058/27

2 ha 2196 m

058/29 a
058/29 b
0109/2

1 ha 2317 m

3745 m

0112/5

3 ha 4634 m

0139/3-ból
0178/24
0183/11
0183/29
0189/8

*
**
***
****
*****

7 ha 1613 m
1 ha 2974 m

0109/4

0189/7

25 ha 1634 m

2 ha 9936 m
12 ha 7745 m

3 ha 7629 m
4700 m

2 ha 1000 m
1 ha 9478 m

*; **; ***;

***

***

Természetvédelmi terület.
Társult erd´ógazdálkodás.
Budakalász Önkormányzat javára el´óvásárlási jog bejegyzés iránti kérelem.
Budakalász Önkormányzat javára szolgalmi jog.
Hidrogeológiai véd´ó terület.

Dr. Izsák Dezs´óné s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Heves megye
A Központi Kárrendezési Iroda ANDORNAKTÁLYA községben, az Eger-Mátravidéki Borgazdasági Kombinát FA.
(EGERVIN), Eger használatában (kezelésében) lév´ó földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Andornaktálya, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Bács-Kiskun és Pest Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés id´ópontja: 2000. május 30., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Andornaktálya
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

megnevezése

0208/2 b

5 ha 4188 m2

sz´ól´ó

195,18

*

0208/2 c

2

sz´ól´ó

95,70

*

2

sz´ól´ó

208,49

*

2

sz´ól´ó

209,59

*

2

szántó

0,85

*

2

0208/2 d
0208/2 f
0208/2 g

2 ha 1764 m
4 ha 3720 m
4 ha 3037 m
489 m

0208/2 j

3 ha 3376 m

sz´ól´ó

162,54

*

0208/2 k

1 ha 3550 m2

0208/2 l
0208/2 m
0208/2 n
0208/2 r

szántó

23,58

*

3 ha 114 m

2

sz´ól´ó

94,26

*

2737 m

2

sz´ól´ó

13,33

*

498 m

2

szántó

0,87

*

2942 m

2

szántó

5,12

*

0210/2 a

3 ha 8420 m2

sz´ól´ó

187,11

**

0210/2 c

2

sz´ól´ó

144,28

**

2

sz´ól´ó

135,41

**

2

sz´ól´ó

262,78

**

2

0210/2 d
0210/2 f

2 ha 9873 m
2 ha 9864 m
5 ha 3959 m

0210/2 g

5 ha 3759 m

sz´ól´ó

261,81

**

0210/2 h

5 ha 2631 m2

szántó

91,58

**

0210/2 k

2

szántó

80,27

**

2

sz´ól´ó

86,00

**

0210/2 m

4 ha 3838 m
1 ha 9311 m

értéke

Megjegyzés:
* M´úvelési korlátozások:
1. védett természeti terület
2. bányaszolgalmi jog, K´óolajkutató Vállalat, Szolnok
3. szolgalmi jog, Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat, Hajdúszoboszló
4. bányaszolgalmi jog, Gáz- és Olajszállító Vállalat, Siófok
5. gázvezeték szolgalmi jog 3894 m 2 vonatkozásában, Önkormányzati Gázközm´ú Létesítési Társulás, Ostoros
** M´úvelési korlátozások:
1. védett természeti terület
2. bányaszolgalmi jog, Nagyalföldi K´óolaj- és Földgáztermel´ó Vállalat, Szolnok
3. bányaszolgalmi jog, Gáz- és Olajszállító Vállalat, Siófok
4. egyéb 15 és 5 m magassági korlátozás, Matáv R t., Budapest
5. gázvezeték szolgalmi jog 10253 m 2 vonatkozásában, Önkormányzati Gázközm´ú Létesítési Társulás, Ostoros
A K´ólyuktet´ó Természetvédelmi Területen a természetvédelmi törvény el´óírásain kívül a jöv´óbeni tulajdonosoknak a törzsültetvényeket eredeti céljuknak megfelel´óen fenn kell tartaniuk, valamint a törzsültetvényekre vonatkozó jogszabályokat és a Bükki Nemzeti Park által megfogalmazott m´úvelési el´óírásokat maradéktalanul be kell tartaniuk. A m´úvelési el´óírások ismertetésére az árverésen kerül sor.
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A Központi Kárrendezési Iroda EGER városban, az Eger-Mátravidéki Borgazdasági Kombinát FA. (EGERVIN), Eger
használatában (kezelésében) lév´ó földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Eger, BER VA R t. Kultúrháza
Az árverést a Bács-Kiskun és Pest Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés id´ópontja: 2000. június 14., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Eger
Helyrajzi szám

0335/4 c
0335/4 d
0368 c
0368 h
0370 a
0370 c
0370 d
0370 f
0370 g
0370 h
0370 j
0370 k
0370 l
0370 m
0370 n
0370 p
0370 r
0375/4 b
0375/4 d
0375/4 f
0375/4 g
0375/4 h
0375/4 j
0390
0460/1 h—1
0460/1 h—2
0460/1 j
0487/13d
0697/1 a
0697/1 b
0714/2
0717/4 a
0717/4 b
0718/1 b
0718/1 c
0718/1 d
0718/1 f
0718/1 g

Terület

M´úvelési ág
2

5 ha 1569 m
3 ha 6100 m2
4754 m2
2 ha 1992 m2
1 ha 0118 m2
1 ha 4273 m2
1 ha 3448 m2
1 ha 3358 m2
5172 m2
1 ha 3382 m2
1 ha 3071 m2
5253 m2
1 ha 3413 m2
1 ha 3387 m2
1 ha 3438 m2
1 ha 3434 m2
3376 m2
1 ha 6291 m2
1 ha 4189 m2
1 ha 0808 m2
3979 m2
1 ha 0924 m2
1 ha 9497 m2
6 ha 5461 m2
5078 m2
2316 m2
2 ha 6506 m2
1 ha 4952 m2
4199 m2
4 ha 6384 m2
7608 m2
3116 m2
4853 m2
6216 m2
1 ha 3263 m2
9947 m2
1 ha 7258 m2
3 ha 5010 m2

gyümölcsös
legel´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
gyep
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
szántó
szántó
sz´ól´ó
erd´ó
erd´ó
gyep
szántó
szántó
gyep
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

44,86
25,27
14,02
64,88
29,34
42,11
39,67
36,01
15,26
39,48
38,56
15,50
36,57
39,49
39,64
35,97
2,36
36,82
30,39
15,02
5,53
23,24
44,06
72,66
9,70
12,88
2,65
1,5
10,2
153,07
14,53
4,86
12,67
34,56
73,74
55,31
95,95
194,66

megnevezése

*
*

**
**
***
***
****
*****
*****
******
******
******
******
******

értéke

2000/26. szám
Helyrajzi szám

0718/1 h
0718/1 j

MAGYAR KÖZLÖNY
Terület

M´úvelési ág
2

2280 m
6254 m2

gyep
sz´ól´ó

1321
Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

3,56
34,77

megnevezése

értéke

******
******

Megjegyzés:
* Földmérési jelek elhelyezésének biztosítása
** Társult gazdálkodás
*** M´úvelési korlátozások:
1. bányaszolgalmi jog, K´óolajkutató Vállalat, Szolnok
2. vízvezetéki szolgalmi jog, Heves Megyei Vízm´ú Vállalat, Eger
**** M´úvelési korlátozások:
1. védett természeti terület
2. bányaszolgalmi jog, Nagyalföldi K´óolaj- és Földgáztermel´ó Vállalat, Szolnok
***** M´úvelési korlátozások:
1. védett természeti terület
2. földhasználati jog 110 m 2 nagyságú pince területére
3. a pince területére bejárási és útszolgalmi jog
4. egyéb: elektromos vezeték elhelyezését biztosító használati jog
****** M´úvelési korlátozások:
1. védett természeti terület
2. bányaszolgalmi jog, Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat, Hajdúszoboszló
3. bányaszolgalmi jog, Nagyalföldi K´óolaj- és Földgáztermel´ó Vállalat, Szolnok
4. bányaszolgalmi jog, K´óolajkutató Vállalat, Szolnok
A K´ólyuktet´ó Természetvédelmi Területen a természetvédelmi törvény el´óírásain kívül a jöv´óbeni tulajdonosoknak a törzsültetvényeket eredeti céljuknak megfelel´óen fenn kell tartaniuk, valamint a törzsültetvényekre vonatkozó jogszabályokat és a Bükki Nemzeti Park által megfogalmazott m´úvelési el´óírásokat maradéktalanul be kell tartaniuk. A m´úvelési el´óírások ismertetésére az árverésen kerül sor.

Dr. Horváth Gabriella s. k.,
irodaigazgató

A 2000. május 2-t´ól június 14-ig
terjed´ó id´ószak
— II/1. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 2000. május
2-t´ól június 14-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési
hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése
alapján (II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—3. pontok szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ának
— a II/1. földalapra vonatkozó — (2) bekezdése alapján az
´ót megillet´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt:
a) akinek az állandó lakóhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel, vagy

b) a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld tulajdona a
település közigazgatási határán belül volt.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással
bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, másrészt
a megyei kárrendezési hivatal által hozott határozattal
igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld
az adott település közigazgatási határán belül volt. A kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld fekvését a földhivatal,
illetve a megyei kárrendezési iroda is igazolhatja, amenynyiben ez a határozatból nem derül ki.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.
Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda
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Hajdú-Bihar megye
A Központi Kárrendezési Iroda BAGAMÉR községben, a Fels´ótiszai Erd´ó és Fafeldolgozó Gazdaság, Nyíregyháza
használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Bagamér, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 2000. május 8., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Bagamér
Helyrajzi szám

0153/5-b´ól
0183
0189/3
03

Terület

M´úvelési ág
2

2 ha 908 m
3 ha 1929 m2
1 ha 611 m2
20 ha 3685 m2

gyep
erd´ó
erd´ó
erd´ó

Aranykorona
érték

9,52
7,66
7,43
142,58

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

Gázvezeték szolgalmi jog
Társult gazdálkodás
Társult gazdálkodás
Társult gazdálkodás
Dr. Fodor László s. k.,
irodaigazgató

A 2000. május 2-t´ól június 14-ig
terjed´ó id´ószak
— II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 2000. május
2-t´ól június 14-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési
közleményeit az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint az 1991. évi XXV. törvény
19. §-a alapján kijelölt term´óföldterületb´ól településenként a 20 hektárt meg nem haladó földterületekre
(II/3. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—3. pontok szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján az ´ót megillet´ó kárpót-

lási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a jogosult
vehet részt, akinek állandó lakóhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és aki jelenleg is ott rendelkezik
állandó lakóhellyel.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak személyi
igazolványukkal bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.
Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Baranya megye
A Központi Kárrendezési Iroda MOZSGÓ községben, a Zrínyi Mgtsz, Mozsgó használatában (kezelésében) lév´ó
term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1. Az árverés helye: Mozsgó, Batthyány u. 13., R endezvényterem
2. Az árverést a Z ala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
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3. Az árverés ideje: 2000. május 3., 10 óra.
4. Az árverésre kerül´ó földrészletek:
Település: Mozsgó
Helyrajzi szám

019/1

Terület

M´úvelési ág
2

3 ha 8372 m

szántó

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

101,10

megnevezése

értéke

Útszolgalmi jog
Burgertné dr. Góczán Mária s. k.,
irodaigazgató

Gy´ór-Moson-Sopron megye
A Központi Kárrendezési Iroda PÁLI községben, a Kisalföld Erd´ó Rt., Gy´ór használatában (kezelésében) lév´ó
term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Páli, Kultúrház
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 2000. május 4., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészlet:

Település: Páli
Helyrajzi szám

0131/2-b´ól

Terület

3 ha 56 m

M´úvelési ág
2

erd´ó

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

28,26

megnevezése

értéke

Társult m´úvelés

A Központi Kárrendezési Iroda ÉCS községben, a Kisalföld Erd´ó Rt., Gy´ór használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földtrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Écs, Kultúrház
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 2000. május 11., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Écs
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág
2

0188/3/a

1 ha 8200 m

0188/3/b

4732 m2

0190

3513 m

2

szántó

Aranykorona
érték

24,02

erd´ó

3,60

gyümölcsös

5,48

Korlátozó intézkedés
megnevezése

Bányaszolgalmi jog
Jogosult: Gáz- és Olajszállító Vállalat
Társult m´úvelés

Hatos Sándor s. k.,
irodaigazgató

értéke
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A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(3525 Miskolc, Városház tér 1.)
h irde tmén yei
Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a ,,Rákóczi’’ Mez´ógazdasági Szövetkezet, Nagyrozvágy (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lev´ó,
részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Nagyrozvágy, M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. április 25., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Semjén
Helyrajzi szám

03/1
027/1
034/2
034/4
034/5
036/4
039

M´úvelési ág

gyep, legel´ó
szántó, legel´ó, gyep
gyep, mocsár
szántó, legel´ó, gyep
szántó
mocsár, gyep
gyep, legel´ó

Terület
(ha, m2)

0,2297
28,4119
7,8565
4,0721
2,6614
1,6864
3,4142

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2,87
115,65
38,95
15,56
18,63
4,65
23,90

Település: Kisrozvágy
Helyrajzi szám

035/3
035/16
05
07/5
309
401
419
427

M´úvelési ág

szántó
szántó
gyep, szántó, erd´ó
gyep, mocsár
szántó
erd´ó, kert, sz´ól´ó
szántó
sz´ól´ó, gyep

Terület
(ha, m2)

2,0836
1,2271
40,0945
23,2886
0,4863
0,7744
0,2280
0,2138

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

29,99
20,91
289,41
154,51
6,76
8,31
3,17
3,18

Település: Nagyrozvágy
Helyrajzi szám

03/7
03/11
05/10
05/14
05/20
015/10
054/8
054/23
074/9

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

3,6887
0,8369
0,4399
0,1494
6,4685
0,2987
2,0590
0,1543
0,7168

AK érték

36,74
21,09
0,75
3,00
51,14
4,15
30,00
2,99
15,01

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

074/18
074/23
076/6
076/7
076/9
076/10
077/3
077/9
0190/3
0190/6
0190/7
0190/9
0190/10
0190/11
0206/4
0206/5
0206/7
0206/12
018/2
0120/1
0194
0196
0199/2
0211

M´úvelési ág

gyep, rét
szántó
szántó
szántó
gyep, erd´ó
gyep, erd´ó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó, gyep
szántó, gyep
szántó, gyep
szántó
gyep
gyep, nádas
szántó
gyep, szántó
szántó
szántó, gyep

Terület
(ha, m2)

1325
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

0,3955
0,2709
1,3225
0,1955
2,0665
1,8038
0,9400
0,8068
9,2759
2,1372
0,7826
1,0383
0,5173
5,4232
1,9952
2,2506
0,7438
0,7911
2,4339
4,6313
8,9889
5,9562
15,9944
13,5626

4,11
5,88
23,00
3,40
10,56
9,29
13,16
14,04
96,47
22,23
10,88
10,80
5,38
56,40
20,78
15,32
8,12
12,51
14,45
18,09
124,95
77,98
166,34
192,53

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

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a ,,Lenin’’ Mez´ógazdasági Szövetkezet, Vizsoly (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Vizsoly, M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. április 26., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Vizsoly
Helyrajzi szám

016/10
016/15

M´úvelési ág

szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

4,4302
0,5347

AK érték

29,80
3,37

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

033/7
035/11
041/19
057/40
061/16
078/19
070/3
070/1

M´úvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

0,6055
11,6682
1,2021
0,1625
0,7784
5,7949
5,0805
7,9715

2000/26. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

13,80
264,87
28,25
4,52
24,23
93,28
86,37
142,69

Település: Hejce
Helyrajzi szám

063
082/1
0114
0119
0125/1
0145/11
0181/9

M´úvelési ág

szántó
szántó
gyep
szántó
szántó
szántó
gyep, rét

Terület
(ha, m2)

6,9957
0,3760
1,6679
0,9678
3,1204
0,1111
4,5673

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

131,52
8,84
1,67
19,36
70,21
1,64
28,77

Település: Vilmány
Helyrajzi szám

04/3
020/8
020/35
052/10
052/11
0100

0106/42
0109/12
0109/13
0109/47
0109/28
0122/14

M´úvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
erd´ó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

2,5504
0,3134
1,3231
0,4310
0,3316
5,5230
0,6183
1,2405
1,5547
1,2088
1,7864
0,2995
0,2713
1,7443

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

78,60
9,19
39,13
12,77
7,79
129,79
3,22
29,15
43,22
33,60
44,01
7,01
6,35
48,49

Település: Hernádcéce
Helyrajzi szám

010/32
035
036/11
036/12

M´úvelési ág

szántó
gyep, rét
szántó
gyep, rét
szántó

Terület
(ha, m2)

0,6877
3,2502
0,9820
7,7886
0,3236

AK érték

13,75
20,48
23,08
121,50
7,60

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

056/3

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

1327
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

11,1881

262,81

Település: Fony
Helyrajzi szám

076/13
078
089
0104/2

M´úvelési ág

szántó
gyep, rét
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

7,3892
5,2214
6,2690
2,2941

88,17
32,89
80,40
25,46

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

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a Gazda Mez´ógazdasági Szövetkezet (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak
megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Sajóvámos, Nevel´ók u. 9—13., Gépm´úhely
A sorsolás ideje: 2000. április 27.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Sajókeresztúr
Helyrajzi szám

0103/2

M´úvelési ág

gyep

Terület
(ha, m2)

0,3823

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

9,29

Település: Sajópálfala
Helyrajzi szám

04/10

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

0,7641

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

12,82

Település: Sajósenye
Helyrajzi szám

04/1
04/2
04/4
04/5
06/2
06/3
06/6
06/9
078/10

M´úvelési ág

szántó
szántó
gyep
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

3,1428
3,5354
3,2718
4,4884
0,2384
0,4218
11,4080
0,2955
0,6223

AK érték

49,03
55,15
34,03
67,42
4,56
7,90
217,71
5,64
6,91

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

091/3
092/3
092/4
093
099/2
099/3
0103
0104/16

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

13,6189
1,5114
0,7172
4,2604
0,3174
7,1565
3,7818
0,3131

2000/26. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

273,42
23,58
22,45
13,21
7,71
173,90
91,90
8,87

Település: Sajóvámos
Helyrajzi szám

014/43
014/44
027/2
040/22
044/41
046
050/2
053/5
053/28
053/37
059/1
062/3
062/5
062/6
063/2
063/4
074/6
074/13
090/1
090/2
090/12
094/3
094/13
0104/2
0111/4
0141/37
0141/39
0141/43
0141/67
0158/2
0168
0165
2069
2131
2230
2259

M´úvelési ág

gyep
gyep
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep, erd´ó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
erd´ó
sz´ól´ó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep
szántó
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep

Terület
(ha, m2)

0,2033
0,2307
0,2140
0,1890
3,1295
1,2722
2,5856
0,8606
0,3846
1,0000
0,2295
1,3010
1,1857
1,1209
0,5297
0,9018
0,1324
7,3155
2,6390
0,3821
0,1280
0,6740
0,9677
1,0810
5,1083
0,4136
0,1170
0,2654
4,7970
0,2000
0,2726
0,5226
0,0962
0,2158
0,0655
0,0575

AK érték

1,42
1,61
4,09
4,60
58,17
21,49
16,08
11,87
6,00
15,60
2,45
14,44
1,90
2,53
5,88
8,32
2,77
60,26
78,31
9,29
3,02
16,38
29,06
7,56
24,25
4,59
1,30
2,95
53,30
1,36
4,26
3,66
1,37
2,24
0,91
0,80

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

2279
2313
2341
2432
2458
2472/2
2485
2520
2919
2937
2946/6
2947/2
3067/7
3067/3
3067/6
3157
3298
3553/3

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

1329
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

0,0500
0,0550
0,0630
0,0186
0,0631
0,3803
0,1690
0,0783
0,1802
0,1485
0,9890
0,5698
1,2268
0,0845
0,1972
0,1148
0,1090
0,0974

0,87
0,96
1,10
0,57
1,10
2,67
1,18
0,87
1,87
1,54
15,43
5,93
19,14
0,88
2,05
2,00
1,90
2,37

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

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a Békeharcos Mez´ógazdasági Szövetkezet (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Tolcsva, Polgármesteri Hivatal (tanácskozóterem)
A sorsolás ideje: 2000. április 28.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Tolcsva
Helyrajzi szám

03
05/21
05/28
08/30
010/8
010/12
010/20
010/31
010/33

M´úvelési ág

szántó
gyep
szántó
gyep
szántó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó

Terület
(ha, m2)

0,9881
0,1155
0,2757
5,0298
0,1930
0,3013
0,0514
0,0274
0,0440

AK érték

6,92
1,20
1,93
8,55
3,69
14,67
2,50
1,33
2,14

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

010/39
010/41
010/62
010/98
010/104
010/107
010/111
010/135
010/149
011/1, 011/2
013/1
013/2
017
020/3
020/5
020/7
020/8
020/11
024/12
024/19
024/26
036/1
056/93
056/113
056/153
059/32
059/38
059/43
059/73
059/77
059/95
059/104
065/1
065/2
065/3
065/5
066
069
0129
0153
0177
0193/9
0193/11
0193/12
0195/1
0212

MAGYAR KÖZLÖNY
M´úvelési ág

gyep
gyep
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
gyep
gyep
gyep, erd´ó
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
szántó
gyep
gyep, erd´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
sz´ól´ó
gyep
gyep
gyep
gyep
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
szántó
gyep, szántó
gyep
gyep, szántó
gyep
erd´ó

Terület
(ha, m2)

2,2756
0,1231
0,1154
0,2333
0,1180
0,1186
0,1195
0,4287
2,5481
6,1906
1,0839
0,5001
1,9547
3,6370
2,5067
1,9774
1,7872
5,1214
0,0900
0,1380
0,0664
0,2819
0,5687
2,1111
0,0636
0,3145
0,3411
0,3411
0,2757
0,2759
0,2757
0,3217
0,5344
1,3892
4,4052
4,4395
4,9307
1,4605
13,4129
2,7565
4,0948
8,6775
0,8401
29,0989
0,6724
1,0720

2000/26. szám

AK érték

3,87
1,28
6,82
13,79
6,97
7,01
7,06
4,46
26,50
22,03
24,24
1,75
6,84
12,73
8,77
6,92
6,26
17,92
6,57
10,07
4,85
6,37
5,91
15,10
3,76
18,59
20,16
20,16
16,29
16,31
16,29
19,01
1,66
4,31
13,66
13,76
4,93
1,46
25,48
2,76
9,83
15,87
1,43
59,41
2,08
1,07

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

0225/2
0226
0259/2
0274/23
0281
0300/38
0300/44
0300/49
0300/53
0300/90
0302/32
0302/34
0302/35
0302/37
0302/45
0302/51
0302/54
0302/55
0302/56
0302/58
0302/74
0302/98
0302/106

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

1,6851
2,9328
12,5524
41,7364
9,7300
0,2206
0,1611
0,1554
0,1435
0,1769
0,0936
0,1021
0,0932
0,1042
0,2543
0,1066
0,0908
0,1107
0,1271
0,2926
0,1054
0,1322
0,1109

1331

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1,69
2,93
251,05
73,50
50,60
1,15
1,79
1,72
1,59
1,96
1,04
1,13
1,03
1,16
2,82
1,18
1,01
1,23
1,41
3,25
1,17
1,47
1,23

Település: Erd´óhorváti
Helyrajzi szám

03
08/3
010
016
020/1
020/2
021/1
021/3
023/3
023/4
023/5
023/6
025/1
025/2
025/3
025/4
025/5
025/8
025/10

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

1,0002
0,4886
0,7897
5,8279
0,3598
0,5819
11,386
4,8317
1,7521
0,4433
0,6175
0,6488
0,9601
0,9086
0,4279
0,4536
0,4582
0,4238
1,4724

AK érték

1,70
2,54
5,19
9,91
1,12
1,80
21,63
14,98
5,43
1,37
1,91
2,03
2,98
2,82
1,33
1,41
1,42
1,31
4,56

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

028
029/2
029/4
040
041
045/2
050/3
051
053/1
058
059/1

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

5,1980
2,6540
1,1402
4,8511
4,5093
2,4638
4,1526
0,8104
4,5076
3,1068
2,6183

2000/26. szám
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AK érték

16,11
4,51
5,93
4,85
4,51
7,64
12,87
2,51
7,66
3,88
2,62

Település: Olaszliszka
Helyrajzi szám

025/2
025/3
025/4
025/5
025/8
025/10
025/12

M´úvelési ág

gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep

Terület
(ha, m2)

2,0093
2,6185
5,4961
30,1696
9,3787
0,5279
1,8014

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

10,45
6,28
14,46
92,02
48,77
2,75
9,37

Település: Sárazsadány
Helyrajzi szám

096/5
096/6
096/7
096/9
096/10
096/11
096/12
096/13
096/14
096/15
096/17
096/18
096/19
096/20
1306

M´úvelési ág

gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös

Terület
(ha, m2)

0,3134
0,3137
0,3137
0,3059
0,3049
0,3045
0,3035
0,3031
0,3021
0,4522
0,3032
0,3027
0,3980
0,5288
0,4577

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

4,89
4,89
4,89
4,77
4,76
4,75
4,73
4,73
4,71
7,05
4,73
4,72
6,21
8,25
7,14

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

2000/26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a ,,Szárazvölgy’’ Faluszövetkezet, Baktakék (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Baktakék, Rákóczi u. 85., Kultúrház
A sorsolás ideje: 2000. május 2., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Baktakék
Helyrajzi szám

010/23
034/13
068/17-b´ól
086/4-b´ól
090/30-ból

Terület
(ha, m2)

M´úvelési ág

vegyes
szántó
legel´ó
legel´ó
erd´ó

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

5,5289
3,1546
18,0000
4,5000
27,0000

10,50
35,02
71,65
22,63
81,54

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

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a ,,Búzakalász’’ Gazdálkodó Szövetkezet, Detek (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Detek, Kossuth u. 52., Kultúrház
A sorsolás ideje: 2000. május 2., 13 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Beret
Helyrajzi szám

9
03-ból
05-b´ól
06/2-b´ól
014/1
014/9
022/8-ból
024/2

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

1,4461
18,0000
18,0000
2,5000
0,3211
5,7146
1,6000
0,7459

AK érték

5,06
64,46
68,79
20,39
1,12
19,62
5,41
0,75

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

024/4-b´ól
028/9
030/2-b´ól
1044
1057
1094
1111
1113
1166

M´úvelési ág

szántó
legel´ó, szántó
szántó
gyümölcsös, erd´ó
szántó
gyümölcsös
rét
kert
kert

Terület
(ha, m2)

8,5000
22,7278
0,6000
0,3417
0,1740
0,0791
0,0863
0,0867
0,1352

2000/26. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

82,42
211,37
1,28
1,97
4,02
1,10
1,80
1,21
1,88

Település: Detek
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

149/3

legel´ó

0,1745

0,61

149/5

legel´ó

1,5734

4,39

175/4

gyep

0,6286

2,20

175/7

gyep

1,7891

6,26

04

gyep

1,6644

1,66

07

szántó

22,1064

217,78

010/9

szántó

5,5516

59,73

012/2

szántó

1,6599

18,42

038

legel´ó

0,7052

0,20

042-b´ól

szántó

0,9000

12,37

043/5-b´ól

erd´ó

1,0000

3,01

044

erd´ó

054-b´ól

szántó, gyep

7,9974

21,45

15,0000

55,78

056/3

legel´ó

1,2029

1,20

056/9-b´ól

legel´ó

6,2000

6,18

1069/1-b´ól

szántó

0,0800

0,82

Település: Selyeb
Helyrajzi szám

098/4

M´úvelési ág

erd´ó

Terület
(ha, m2)

10,8000

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

29,42

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

2000/26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a Taktaközi Mez´ógazdasági Szövetkezet (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Csobaj, Napközi Otthon (ebédl´ó)
A sorsolás ideje: 2000. május 4.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Csobaj
Helyrajzi szám

010
053
059/6

M´úvelési ág

szántó
erd´ó
szántó

Terület
(ha, m2)

0,8405
0,0789
0,2840

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

17,33
0,60
5,22

Település: Taktabáj
Helyrajzi szám

03
06/4
010/1
018/1
028
029
037/1
037/4
045
058/2
067/2
068/1
068/2
068/3
069
076
080
083/2
084
088
090
092/1
0101/1
0104
033

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

3,8275
1,2030
0,5420
3,7537
4,5456
1,1395
0,4007
0,2890
0,2046
0,6138
28,1119
1,4646
0,4840
0,6835
1,7493
4,0272
42,9100
0,1478
0,7532
25,1751
2,7065
0,3346
2,7149
15,2775
28,4163

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

79,41
6,25
2,06
38,50
68,77
17,75
4,33
3,12
1,55
2,93
146,18
3,34
2,52
3,55
19,16
70,16
389,03
1,99
3,92
191,30
14,07
1,74
6,52
67,87
286,98

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó személyek vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Berta Béla s. k.,
hivatalvezet´ó
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Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a Tiszamente Mez´ógazdasági Szövetkezet (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Prügy, Szabadság u. 16., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. május 5.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Mez´ózombor
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

034/5

nádas

0,8824

4,59

034/6

nádas

0,5936

3,09

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Prügy
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

035

erd´ó

5,0277

45,25

060/1

erd´ó

1,5122

13,61

0144

erd´ó

0,6937

6,24

0145

erd´ó

0,6121

5,51

0182/11

erd´ó, gyep

15,7917

60,32

0182/13

erd´ó

3,5066

30,66

0182/15

erd´ó

1,0918

8,30

0182/17

erd´ó, gyep

0,3303

2,24

0182/18

erd´ó, gyep

0,6230

2,01

0182/19

szántó, sz´ól´ó, gyep

11,5391

36,96

0182/21

erd´ó

2,3021

20,72

0185

erd´ó

1,4610

13,15

0190/5

erd´ó

0,2115

1,90

1224

szántó

0,0288

0,50

1241

szántó

0,0569

0,99

1244

szántó

0,0965

1,68

1249

szántó

0,5368

9,34

1250

szántó

1,0527

18,32

1401

szántó

0,2895

3,13

1416

szántó

0,2287

3,98

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Szerencs
Helyrajzi szám

015/35

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

0,5767

AK érték

6,00

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2000/26. szám
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Település: Taktakenéz
Helyrajzi szám

014/1
020
023
044/1
049
080
083/6
083/8
085/1
085/3
090/1
0104/1
0104/3
0106/2
0122/1

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

14,2318
5,6828
1,7979
10,4498
3,7608
1,3056
0,4098
2,5643
2,5860
1,7997
1,5188
3,9352
0,8130
1,1228
4,2746

108,16
43,19
16,18
79,42
33,85
11,75
8,20
51,29
23,27
16,20
30,38
62,11
14,15
1,35
38,47

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

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(9221 Gy´ór, Jókai u. 12.)
h irde tmén ye
Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a téti ,,Kisfaludy’’ Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó, részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Tét, Kultúrház
A sorsolás ideje: 2000. április 26., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Gyömöre
Helyrajzi szám

011/3

M´úvelési ág

erd´ó

Terület
(ha, m2)

0,3408

AK érték

1,53

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Vezetékjog

Település: Mórichida
Helyrajzi szám

0253/25

M´úvelési ág

gyep

Terület
(ha, m2)

3,8729

AK érték

7,47

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

0258/3
0261/5

M´úvelési ág

erd´ó
szántó

Terület
(ha, m2)

1,5125
0,0719

2000/26. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2,15
0,50

Település: Tét
Helyrajzi szám

1225/3
1333/12
03/2
07/10
07/23
063/14
078/8
083/2
088/8
088/11
091/1
091/2
093/2
0111/16
0115
0127/2
0127/8
0157/17
0161/7
0161/11
0161/20
0161/37
0161/52
0161/53
0161/61
0161/65
0165/50
0234/2
0260/20
0260/23
0319/16
0319/17
0319/32
0353/3
0434/8
0463/1
0463/2
0522/8

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

2,8595
2,7264
2,5008
0,3984
1,1412
0,2680
0,3453
0,2024
1,3537
2,4978
10,7494
2,9755
0,0520
0,2011
0,2944
0,6835
52,7926
0,0632
0,0271
0,2558
0,0484
0,0427
0,0524
0,0941
0,1068
0,0147
22,9016
0,1941
1,9961
0,0415
33,0701
1,9458
30,0363
7,7680
25,1773
13,1934
5,7251
7,0487

AK érték

45,19
30,04
4,20
1,12
18,76
1,13
5,11
3,00
20,03
20,73
80,92
8,30
0,77
3,13
4,09
1,78
502,23
1,81
0,40
3,79
0,72
0,63
0,78
1,39
1,58
0,22
195,54
0,50
7,66
0,61
398,44
2,65
210,25
61,34
242,42
169,59
65,68
143,10

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Építési magassági korlátozás

2000/26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

0558/10
058/11
0572/3
0584/1
0584/2
0584/3
0588/1
0588/2
0588/3
0600/5
0602/7
0602/8
0637/3
0682/6
0682/38
0682/40

M´úvelési ág

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

Terület
(ha, m2)

1339
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

5,2159
0,1382
10,4413
1,1874
0,9935
9,1783
6,2854
0,9492
3,4633
0,7521
0,5350
0,2624
0,3464
0,8149
1,8584
7,2400

86,17
0,77
155,63
3,09
2,78
113,78
44,00
2,66
31,14
2,11
9,00
0,73
0,97
12,06
13,01
137,25

Építési magassági korlátozás
Építési magassági korlátozás

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthet´ó.
A sorsolást megel´óz´óen az érdekeltek egyezséget köthetnek. A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult
kés´óbb mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható
meg.
Nagy Endre s. k.,
hivatalvezet´ó

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
h irde tmén ye
Az FVM Nógrád Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
hirdet meg a megsz´únt ,,Béke’’ Mez´ógazdasági Szövetkezet, Pásztó használatában nyilvántartott,
donnak megfelel´ó földek kiadása céljából.

részarány-földtulaj-

A sorsolás helye: Pásztó, Kölcsey út 35., Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyalóterem
A sorsolás ideje: 2000. május 3., 10 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Mátrasz´ól´ós, Külterület
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

034/2-b´ól

szántó

0,6663

14,11

Megfelel 1411/108908-ad tulajdoni aránynak

037/16

szántó

61,5092

700,15

Földmérési jel, vezeték jog,
természetvédelem
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

2000/26. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

037/22-b´ól

szántó

20,1195

249,47

Megfelel 24947/27310-ed tulajdoni aránynak, vezetékjog,
természetvédelem

037/26

szántó

15,3161

217,16

Vezetékjog,
lem

043/2

szántó

0,1484

1,75

043/5

gyep (legel´ó)

0,2248

0,43

081/8-ból

szántó

2,5557

35,89

Megfelel 3589/8684-ed tulajdoni aránynak, természetvédelem

081/11

szántó

1,0007

16,34

Természetvédelmi terület

097/2

szántó

0,7951

12,40

Természetvédelem

0109

szántó

0,2669

5,79

0119/12

gyep (legel´ó)

1,0553

2,01

0119/14

gyep (legel´ó)

5,1620

3,10

0124/11

szántó

2,4911

5,98

0124/13

gyep (legel´ó)

0124/14

szántó

0124/15

természetvéde-

Megfelel 579/1156-od tulajdoni aránynak, természetvédelem

0,4708

0,89

30,5934

384,48

gyep (legel´ó)

0,3226

0,61

0127/14

szántó

0,2023

4,39

0127/16

gyep (legel´ó)

0,8250

4,04

0139/6

gyep (rét) és út

0,3766

8,85

Bányaszolgalmi jog, vízvezetési szolgalmi jog, vezetékjog

0139/7

szántó

0,2784

6,04

Bányaszolgalmi jog, vízvezetési szolgalmi jog, vezetékjog

0139/10

gyep (legel´ó)

0,3372

0,20

Bányaszolgalmi jog, vízvezetési szolgalmi jog, vezetékjog

Megfelel 38448/40839-ed tulajdoni aránynak

Település: Mátrasz´ól´ós, Zártkert
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

1528

gyep (legel´ó)

0,3201

0,61

1538

gyep (legel´ó)

0,3361

0,64

1540

gyep (legel´ó)

0,9234

1,75

1553

kert

0,0294

0,54

1560

kert

0,0875

1,59

1580

gyep (rét)

0,0087

0,20

1598

kert

0,0377

0,69

1601

gyep (legel´ó)

0,1751

0,33

1603

sz´ól´ó

0,0143

0,52

1618

gyep (legel´ó)

0,1470

0,28

1620

gyep (legel´ó)

0,1149

0,22

1624

erd´ó

0,1832

0,44

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1341

AK érték

1629/18

gyep (legel´ó)

0,0713

0,14

1656

gyep (legel´ó)

0,1583

0,78

1657

gyep (legel´ó)

0,0038

0,02

1659

gyep (legel´ó)

0,0320

0,16

1690

kert

0,1462

1,68

1698

szántó

0,3505

5,47

1707

kert

0,0304

0,55

1728

szántó

0,1638

2,56

1743

szántó

0,1911

3,48

1772

gyep (legel´ó)

0,2515

0,48

1786/3

gyep (legel´ó)

1,4957

2,84

1789

kert

0,0820

0,94

2017

gyep (legel´ó)

0,0730

0,14

2031

sz´ól´ó

0,0445

1,28

2050

kert

0,0852

0,98

2052

erd´ó

0,0374

0,09

2058

kert

0,0419

0,48

2091

gyep (legel´ó)

0,2449

0,47

2204

szántó

0,5808

9,06

2212

kert, gyep (legel´ó)

0,6339

4,26

2214

sz´ól´ó

0,1128

3,24

2215

szántó

0,2721

4,95

2217

sz´ól´ó

0,1403

4,03

2311

sz´ól´ó, kert

0,2563

8,34

2319

erd´ó

0,0570

0,20

2323

erd´ó

0,2371

0,83

2326

gyep (legel´ó), erd´ó

0,1404

0,38

2328

erd´ó

0,1919

0,67

2334

gyep (legel´ó), erd´ó

0,3205

0,77

2346

gyep (legel´ó)

0,2353

1,15

2355

gyep (legel´ó)

0,8057

1,53

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Pásztó, Külterület
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

062

gyep (legel´ó)

0,0919

0,28

073/6

sz´ól´ó

0,1838

8,95

073/11

gyep (legel´ó)

0,1410

0,44

073/17

szántó

0,0441

0,84

073/19

szántó

0,0708

1,35

073/21

szántó

0,1024

1,96

073/23

gyep (legel´ó)

1,3021

4,04

076/3

szántó

0,5952

9,11

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

2000/26. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

076/31

gyep (legel´ó)

0,6429

0,45

Földmérési jel

076/36

gyep (legel´ó)

0,2820

0,20

076/38

gyep (legel´ó)

0,7082

2,20

080/12

gyep (legel´ó), erd´ó, szántó

0,5260

5,59

080/17-b´ól

szántó

2,5892

4,00

Megfelel 400/81265-öd tulajdoni aránynak

080/35-b´ól

szántó

0,0757

2,37

Megfelel 237/428-ad tulajdoni
aránynak

080/37-b´ól

erd´ó

0,1400

0,49

Megfelel 49/1349-ed tulajdoni
aránynak

080/38

gyep, legel´ó

0,9847

3,17

080/39

gyep, legel´ó

0,2300

0,71

080/41-b´ól

szántó

0,0778

2,03

Megfelel 203/859-ed tulajdoni
aránynak

080/45-b´ól

szántó

0,1064

4,78

Megfelel 333/478-ad tulajdoni
aránynak

084/20

gyep (legel´ó)

0,1467

0,92

Hidrogeológiai

093/2

szántó

0,3949

5,21

093/3

sz´ól´ó

0,6625

32,26

093/5

szántó

0,2808

5,36

095/1

szántó

0,6589

2,77

095/10

sz´ól´ó

0,5376

17,74

095/22

sz´ól´ó

0,3143

10,37

095/24

szántó, sz´ól´ó

0,6431

15,28

097/15

gyümölcsös

0,3137

7,09

097/17

gyümölcsös

1,0802

24,41

097/21

gyümölcsös

0,2734

7,60

0108/4

gyümölcsös és gazdasági épület

0,2960

8,23

0110/14-b´ól

gyümölcsös

0,6109

15,00

Megfelel 1500/3553-ad tulajdoni aránynak

0110/15-b´ól

gyümölcsös

0,6012

15,35

Megfelel 1535/3039-ed tulajdoni aránynak

0115/4

szántó

0,5868

11,21

0115/67-b´ól

sz´ól´ó

0,1361

7,28

Megfelel 728/1728-ad tulajdoni aránynak

0115/73-ból

sz´ól´ó

0,0948

5,07

Megfelel 507/925-öd tulajdoni aránynak

0115/86

szántó

0,4426

8,45

0115/96

szántó

1,0393

21,63

0115/107

gyep (legel´ó)

0,4507

2,84

0115/109

gyep (legel´ó)

0,6112

3,85

0115/111

erd´ó

1,9874

6,96

0130/7

gyep (legel´ó)

0,4705

2,96

0132/3

szántó

0,6346

8,38

véd´óterület
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0132/8

szántó

0,1655

2,18

0134/30-ból

szántó

0,0397

0,65

0164

szántó

0,0515

1,61

0169/54

szántó

0,0758

1,98

Vezetékjog

0187

gyep (legel´ó) és út

3,0818

19,42

Vezetékjog

0190/32

szántó

0,6143

8,71

0207/6

szántó

0,3640

4,80

Földmérési jel

0207/13

gyep (legel´ó), erd´ó

3,4631

7,18

Bányaszolgalmi jog

0207/17

erd´ó

0,9570

3,35

Bányaszolgalmi jog

0204/2-b´ól

szántó

0,9642

16,06

Megfelel 1606/95003-ad tulajdoni aránynak

0218/2-b´ól

szántó, legel´ó

1,1040

22,56

Megfelel 2256/91093-ad tulajdoni aránynak

0222/17-b´ól

szántó

24,8284

419,45

Megfelel 41945/155147-ed tulajdoni aránynak, földmérési
jel

0222/47

erd´ó

1,7948

4,13

0222/52

gyep (legel´ó)

0,1961

0,61

0225/2

szántó

32,5631

641,11

Megfelel 65/3893-ad tulajdoni
aránynak

Földmérési jel

Település: Pásztó, Zártkert
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

7042

sz´ól´ó

0,1691

5,58

7083

szántó

0,4332

5,72

7092

sz´ól´ó, szántó

0,3228

8,45

7094/1

szántó, sz´ól´ó

0,6257

12,37

7099

szántó

0,1838

3,51

7124/3

sz´ól´ó

0,0954

5,30

7125

szántó

0,2299

1,75

7129

szántó, sz´ól´ó

0,7478

19,70

7144

szántó

0,1751

1,33

7145

szántó

0,1646

1,25

7159

gyep (legel´ó)

0,4150

1,29

7161

gyep (legel´ó)

0,0643

0,20

7163

gyep (legel´ó)

0,0618

0,19

7166

gyep (legel´ó)

0,0899

0,28

7168

gyep (legel´ó)

0,0658

0,20

7178

gyep (legel´ó)

0,6535

2,03

7238

sz´ól´ó

0,2209

12,28

7258

szántó

0,2274

3,00

7282

sz´ól´ó

0,1698

8,27

7327

sz´ól´ó

0,0611

2,98

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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7328/2

sz´ól´ó, kert

0,1147

3,87

7363

sz´ól´ó

0,1892

9,21

7421/2

gyümölcsös

0,1105

3,07

7518

kert, gyep (legel´ó), szántó

0,6317

6,02

7550

szántó

0,7699

5,85

7554

szántó

0,3369

2,56

7558

szántó

0,2235

1,70

7567

szántó

0,2240

1,70

7570

sz´ól´ó

0,1407

4,64

7583

gyep (legel´ó)

0,0107

0,01

7586

szántó

1,0513

7,99

7612

szántó, gyep (legel´ó)

0,4928

4,32

7613/2

gyep (rét)

0,3286

4,11

7620

szántó

0,1316

1,74

7624/2

szántó

0,1624

2,14

7635/1

szántó

0,6166

8,14

7635/2

szántó

0,2373

3,13

7638

gyep (legel´ó)

0,0725

0,22

7647

gyep (legel´ó) és beépített terület

0,7757

1,09

7653/2

szántó

0,2849

3,76

7661

szántó

0,4407

5,82

7698

szántó

0,5311

7,01

7704

kert

0,0738

0,97

7807

kert

0,0992

0,34

7816

kert

0,0255

0,93

7857

kert

0,0998

3,64

7879

kert

0,0123

0,45

7913

kert

0,0240

0,88

7980

kert

0,0307

1,12

8006

kert

0,0157

0,57

8007

kert

0,0434

1,58

8032

kert

0,0189

0,69

8042

kert

0,0152

0,55

8053

kert

0,0270

0,99

8057

kert

0,0400

1,46

8096/1

kert

0,0249

0,91

8206

sz´ól´ó

0,2457

11,97

Építési
tilalom

és

telekkialakítási

8238

szántó, sz´ól´ó

0,4262

8,69

Építési
tilalom

és

telekkialakítási

8248

kert

0,1169

1,54

Építési
tilalom

és

telekkialakítási

2000/26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám
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8261

szántó

0,2885

5,51

Építési
tilalom

és

8289

sz´ól´ó

0,1600

5,28

Építési tilalom

8796

gyep (legel´ó)

0,2432

0,34

8806

kert, gyep (legel´ó)

0,2804

0,78

8818

gyep (legel´ó)

0,1782

0,25

8829

sz´ól´ó

0,1932

6,38

8838

gyep (legel´ó)

0,1574

0,22

8839

gyep (legel´ó)

0,1366

0,19

8845

gyep (legel´ó)

0,0968

0,14

8848

gyep (legel´ó)

0,1720

0,24

8851

gyep (legel´ó)

0,2978

0,42

8872

sz´ól´ó

0,1164

3,84

8883

gyep (legel´ó)

0,3093

0,43

8886

gyep (legel´ó)

0,0777

0,11

8891

gyep (legel´ó)

0,0899

0,13

8900

gyep (legel´ó)

0,2817

0,39

8919

gyep (legel´ó)

0,1410

0,20

8934

gyep (legel´ó)

0,4181

0,59

8939

gyep (legel´ó)

0,0369

0,05

8944

gyep (legel´ó)

0,0269

0,04

8951

gyep (legel´ó)

0,0762

0,11

8955

gyep (legel´ó)

0,0936

0,13

8957

gyep (legel´ó)

0,0992

0,14

8958

gyep (legel´ó)

0,0481

0,07

8964

gyep (legel´ó)

0,0281

0,04

8968

gyep (legel´ó)

0,0306

0,04

8970

gyep (legel´ó)

0,0293

0,04

8976

erd´ó

0,0065

0,02

9454

gyep (legel´ó)

0,1603

0,50

9463

gyep (legel´ó)

0,2637

0,82

9466/2

gyep (legel´ó)

0,3361

0,24

9500

kert

0,0339

0,26

9502

gyep (legel´ó)

0,0348

0,02

9514

sz´ól´ó

0,0750

3,65

9515

sz´ól´ó

0,0377

1,84

9560

gyep (legel´ó)

0,0887

0,12

telekkialakítási

Település: Tar, Külterület
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

015/41

szántó

0,6324

8,35

015/51

szántó

13,7835

295,41

A terület hasznosítására
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AK érték

022/75

szántó

0,1230

1,62

022/108

sz´ól´ó

0,0977

5,06

022/166

sz´ól´ó

0,1425

7,92

043/39

gyümölcsös

0,1861

4,21

043/41

szántó

3,4826

66,52

045/5

szántó

0,7829

10,33

051/10

szántó

3,6820

44,91

051/13

szántó

4,5418

45,88

051/16

szántó

30,3796

248,80

052

szántó

1,9135

14,54

087

szántó

0,3432

4,53

0103/1

erd´ó

0,4282

1,80

0142/6

gyep (legel´ó)

1,6156

1,13

0146/15

szántó

0,6389

20,00

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Megfelel 792/2560-ad tulajdoni aránynak

Bányatelek

Bányaszolgalmi jog

Település: Tar, Zártkert
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

1104

gyep (legel´ó)

0,3044

0,43

1111

kert

0,1472

1,12

1114

kert, sz´ól´ó

0,1578

4,43

1118

kert, gyep (legel´ó)

0,5255

1,75

1126

gyep (legel´ó)

0,1174

0,16

1133

sz´ól´ó

0,0546

2,66

1137

kert

0,0390

0,30

1141

kert

0,0311

0,24

1174

gyep (legel´ó)

0,1211

0,17

1176

gyep (legel´ó)

0,1023

0,14

1181

gyep (legel´ó)

0,1514

0,21

1190/2

sz´ól´ó, szántó

0,5040

11,42

1196

szántó

0,3021

2,30

1210

kert

0,1159

0,88

1216

gyep (legel´ó), szántó

0,7838

4,76

1301

sz´ól´ó, erd´ó, gyep (legel´ó)

1,1222

10,42

1322

erd´ó

0,0709

0,17

1327

erd´ó

0,0111

0,03

1333

kert

0,0219

0,49

1335

kert

0,0491

1,11

1339

erd´ó

0,0777

0,19

1366

gyep (legel´ó)

0,1252

0,39

1378

sz´ól´ó

0,0876

4,27

1381

kert

0,0688

0,52

A terület hasznosítására
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AK érték

1394

gyep (legel´ó)

0,11

1415

gyep (legel´ó)

0,0356

0,05

1427

kert, sz´ól´ó, erd´ó, út

0,4596

5,32

1446

gyep (legel´ó)

0,1296

0,18

1464

erd´ó

0,2485

0,60

1468

erd´ó, gyep (legel´ó), sz´ól´ó

0,6035

6,05

1473

erd´ó, gyep (legel´ó)

0,2172

0,39

1475

erd´ó

0,0348

0,48

1501

gyep (legel´ó)

0,0348

0,05

1504

gyep (legel´ó)

0,0719

0,10

1508

gyep (legel´ó)

0,0945

0,13

1511

gyep (legel´ó)

0,0614

0,09

1513

gyep (legel´ó)

0,3415

0,48

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

Az Országos Rend´ór-f´ókapitányság Közbiztonsági F´óigazgatóságának közleménye
A rend´órség — az eddig közzétetteken kívül — a következ´ó gépjárm´ú törzskönyveket körözi:
203655A
177885A
400676A
381399A
155765A
ORFK Igazgatásrendészeti F´óosztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2000. évi 16. számában kihirdetett, a háziorvosi m´úködtetési jog megszerzésér´ól és visszavonásáról, valamint a
háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és m´úködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeir´ól szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet
— 7. § (2) bekezdése helyesen:
,,(2) A m´úködtetési jognak elidegenítéssel történ´ó megszerzésénél értelemszer´úen irányadók a 3—6. §-ban foglalt rendelkezések a (3) bekezdésben
meghatározott kiegészítésekkel.’’
— 14. § (1) bekezdésének felvezet´ó mondata helyesen:
,,(1) Az Öotv. alapján szerzett m´úködtetési jog jogosultja a m´úködtetési jog gyakorlásához szükséges, az önkormányzat tulajdonában álló orvosi
rendel´ó, amennyiben az orvosi lakás az orvosi rendel´óvel egybeépített, úgy az orvosi lakás, továbbá gép, m´úszer megvásárlásához — a hitelintézettel
kötött kölcsönszerz´ódés alapján — kiemelt kamattámogatásra jogosult a következ´ók szerint:’’
(Kézirathiba)
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TiszteltEl´ófizet´ók!
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
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Nemzeti Kulturális Alapprogram H írlevele

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
7 728 Ft/év
10 416 Ft/év
2 016 Ft/év

Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Ifjúsági és Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ü gyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Magyar Közigazgatás
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

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
4 032 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.

A Házi Jogtanácsadó cím´ú lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Bp. 62. Pf. 357. Telefon: 266-9290/234, 235 mellék, fax: 318-6668.
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gy´újteménye 2000. évi éves el´ófizetési díjai:
Önálló változat
36 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
48 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
84 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat
60 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat
96 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—2000. évfolyamai jelennek meg CD-én az eredeti külalak meg´órzésével, de
könnyen kezelhet´óen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhet´ó el a www.mhk.hucímen.
További informácó kérhet´ó a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
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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.
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