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JOGSZABÁLYOK
Törvények
1999. évi LVI.
törvény

a Munka Törvénykönyvér´ól szóló
1992. évi XXII. törvény, a köztisztvisel´ók jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésr´ól szóló
1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény,
valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosításáról*
1. § A Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi XXII.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 25. §-ának (5) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(5) A munkáltató és a szakszervezet megállapodhat,
hogy a munkáltató a szakszervezet számára járó munkaid´ó-kedvezményb´ól fel nem használt id´ótartamot pénzben
megváltja. A megváltás összegét a szakszervezet csak érdekvédelmi tevékenységével összefügg´ó célra használhatja
fel.’’
2. § Az Mt. 31. §-a az alábbi (2)—(3) bekezdéssel egészül
ki és ezzel egyidej´úleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre
változik:
,,(2) Ha a munkáltatónál képviselettel rendelkez´ó szakszervezet nincs, a munkáltató és az üzemi tanács a 30. §
a) pontjában meghatározott kérdéseket üzemi megállapodásban szabályozhatja.
(3) A (2) bekezdés szerint megkötött üzemi megállapodásra — a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel — a kollektív
szerz´ódésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelel´óen
alkalmazni.
(4) A (2) bekezdés szerint megkötött üzemi megállapodás hatályát veszti, ha az üzemi tanács megsz´únik, illetve,
ha a munkáltatóra kiterjed´ó hatályú kollektív szerz´ódést
kötnek.’’
3. § Az Mt. 72. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,72. § (1) Munkaviszonyba munkavállalóként az léphet,
aki tizenhatodik életévét betöltötte.
* A törvényt az Országgy´úlés az 1999. június 1-jei ülésnapján fogadta el.

1999/53. szám

(2) Korlátozottan cselekv´óképes személy törvényes
képvisel´ójének hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt.
(3) A munkaviszony szempontjából fiatalkorú az a munkavállaló, aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.
(4) Munkaviszonyt létesíthet — az (1) bekezdést´ól eltér´óen — a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszer´ú
képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai
szünet alatt. A tizenhat éven aluli fiatalkorú munkaviszony
létesítéséhez szükséges a törvényes képvisel´ójének a hozzájárulása is.
(5) Az (1)—(4) bekezdésben foglalt rendelkezésekt´ól
érvényesen eltérni nem lehet.’’
4. § Az Mt. 85/A. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül
ki:
,,(3) A jogel´ód munkáltató a munkavállalót a munkaviszony megszüntetésekor megillet´ó járandóságokért —
feltéve, ha a jogutód munkáltató döntéshozó szervében a
szavazatok több, mint fele megilleti — a munkaviszonynak
a jogutód munkáltató által a jogutódlás id´ópontjától számított egy éven belül közölt
a) a munkáltató m´úködésével összefügg´ó okra alapított rendes felmondással, illetve
b) a 88. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedéssel
történ´ó megszüntetése esetén kezesként felel.’’
5. § Az Mt. az alábbi 87/A. §-sal egészül ki:
,,87/A. § E törvény alkalmazása szempontjából a munkavállaló akkor min´ósül nyugdíjra jogosultnak, ha
a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt — a társadalombiztosítási jogszabályok által egyes munkakörökben
biztosított korkedvezmény figyelembevételével — elérte,
és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati id´óvel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság);
b) el´órehozott (csökkentett összeg´ú el´órehozott) öregségi nyugdíjban, illetve
c) rokkantsági nyugdíjban, illet´óleg
d) szolgálati nyugdíjban részesül;
e) részére korengedményes nyugdíjat állapítottak
meg.’’
6. § Az Mt. 88. §-a az alábbi alcímmel egészül ki:
,,A határozott id´ótartamú munkaviszony
megszüntetése’’
7. § (1) Az Mt. 89. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel
egészül ki és ezzel egyidej´úleg a (4) bekezdés elnevezése
(5) bekezdésre változik:
,,(4) A munkáltató személyében bekövetkez´ó jogutódlás önmagában nem szolgálhat a határozatlan idej´ú munkaviszony rendes felmondással történ´ó megszüntetésének
indokául.’’
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(2) Az Mt. 89. §-a az alábbi (6)—(7) bekezdéssel egészül
ki:
,,(6) A munkáltató — a (2) bekezdésben foglaltaktól
eltér´óen — rendes felmondását nem köteles indokolni, ha
a munkavállaló öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot
[87/A. § a) pont], illetve el´órehozott öregségi nyugdíjban
[87/A. § b) pont], vagy szolgálati nyugdíjban [87/A. §
d) pont] részesül.
(7) A munkáltató csak különösen indokolt esetben
szüntetheti meg rendes felmondással a munkavállaló
munkaviszonyát az öregségi nyugdíjra való jogosultság
[87/A. § a) pont] megszerzését megel´óz´ó öt éven belül.’’
8. § Az Mt. 90. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
,,90. § (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes
felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott id´ótartam alatt:
a) a betegség miatti keres´óképtelenség, legfeljebb
azonban a betegszabadság lejártát követ´ó egy év, továbbá
az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti
keres´óképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság,
b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba
helyezés,
c) a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (139. §),
d) a terhesség, a szülést követ´ó három hónap, illetve a
szülési szabadság [138. § (1) bekezdés],
e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott
fizetés nélküli szabadság [138. § (4) bekezdés],
f) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó
felhívás kézhezvételét´ól számított
id´ótartama.
(2) A felmondási id´ó, ha az (1) bekezdésben meghatározott felmondási védelem id´ótartama
a) a tizenöt napot meghaladja, ezt követ´óen csak tizenöt nap,
b) a harminc napot meghaladja, ezt követ´óen csak harminc nap
elteltével kezd´ódhet el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának a felmondására,
ha öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot [87/A. § a) pont],
illetve el´órehozott öregségi nyugdíjban [87/A. § b) pont],
vagy szolgálati nyugdíjban [87/A. § d) pont] részesül.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmondás közlésének, illetve csoportos létszámcsökkentés esetén a 94/A. § (5) bekezdésben
meghatározott tájékoztatás id´ópontja az irányadó.’’
9. § Az Mt. 94/A. §-ának (9)—(10) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek, és ezzel egyidej´úleg a § az
alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
,,(9) Az (5) bekezdésben foglaltak megszegésével közölt
rendes felmondás jogellenes.
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(10) Ha a munkáltató a csoportos létszámcsökkentéssel
összefügg´ó eljárása során megsérti az üzemi tanács, illetve
a szakszervezet e §-ban meghatározott jogait, az üzemi
tanács, illetve a szakszervezet ennek megállapítása iránt
bírósághoz fordulhat.
(11) Ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek a munkáltató önálló telephelyén (részlegénél) fennállnak, a telephelyen foglalkoztatott munkavállalók létszámcsökkentésére a (2)—(8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a telephely tekintetében kell alkalmazni.’’
10. § (1) Az Mt. 95. §-ának (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
,,(2) Az (1) bekezdést´ól eltér´óen nem jár végkielégítés
a munkavállalónak, ha legkés´óbb a munkaviszony megsz´únésének id´ópontjában nyugdíjra (87/A. §) válik jogosulttá.’’
(2) Az Mt. 95. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(5) A végkielégítés a (4) bekezdésben meghatározott
mértéke három havi átlagkereset összegével emelkedik, ha
a munkavállaló munkaviszonya az (1) bekezdésben meghatározott módon az öregségi nyugdíjra való jogosultság
[87/A. § a) pont] megszerzését megel´óz´ó öt éven belül
sz´únik meg.’’
11. § Az Mt. 96. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(4) A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául
szolgáló okról való tudomásszerzést´ól számított tizenöt
napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztét´ól
számított egy éven belül, b´úncselekmény elkövetése esetén
a büntethet´óség elévüléséig lehet gyakorolni. Ha a rendkívüli felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, a tudomásszerzés id´ópontjának azt kell tekinteni, amikor a rendkívüli felmondás okáról a testületet — mint a munkáltatói
jogkört gyakorló szervet — tájékoztatják.’’
12. § Az Mt. 97. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,97. § (1) A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megsz´únésekor) munkakörét az erre el´óírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakör-átadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles megfelel´óen biztosítani.’’
13. § Az Mt. 100. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,100. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató
a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette
meg, a munkavállalót — kérelmére — eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.
(2) A munkáltató kérelmére a bíróság mell´ózi a munkavállaló eredeti munkakörbe történ´ó visszahelyezését, feltéve, ha a munkavállaló továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várható el.
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(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés, ha
a) a munkáltató intézkedése a rendeltetésszer´ú joggyakorlás követelményébe (4. §), a hátrányos megkülönböztetés tilalmába (5. §), illetve felmondási védelembe
[90. § (1) bekezdés] ütközik, vagy
b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségvisel´óre el´óírt munkajogi védelemben részesül´ó munkavállaló munkaviszonyát a 28. § (1) bekezdésébe, illetve a
96. §-ba ütköz´ó módon szüntette meg.
(4) Ha a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató
kérelmére a bíróság mell´ózi a munkavállaló eredeti munkakörbe történ´ó visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót
— az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével —
a munkavállaló legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelel´ó összeg megfizetésére kötelezi.
(5) Ha a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató
kérelmére a bíróság mell´ózi a munkavállaló eredeti munkakörbe történ´ó visszahelyezését, a munkaviszony a jogellenességet megállapító határozat joger´óre emelkedése
napján sz´únik meg.
(6) A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén
meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét
(egyéb járandóságait) és felmerült kárát. Nem kell megtéríteni a munkabérnek (egyéb járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, ami máshonnan megtérült.
(7) A munkavállalót, ha munkaviszonya nem rendes
felmondással sz´únt meg — a (6) bekezdésben foglaltakon
kívül — megilleti a felmentési id´óre (93. §) járó átlagkeresete és a rendes felmondás esetén járó végkielégítés is.’’
14. § Az Mt. 101. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,101. § (1) A munkavállaló, ha munkaviszonyát nem
e törvényben el´óírtak [87. § (2) bekezdés, 92. §, 96. §, 97. §
(1) bekezdés] szerint szünteti meg, köteles a munkáltató
számára a rá irányadó felmondási id´óre járó átlagkeresetének megfelel´ó összeget megfizetni.
(2) Ha a munkavállaló a határozott id´ótartamú munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen, az (1) bekezdésben
meghatározottakat megfelel´óen kell alkalmazni. Ha azonban a határozott id´ób´ól még hátralév´ó id´ótartam rövidebb
mint az (1) bekezdés szerinti id´ótartam, a munkáltató csak
a hátralév´ó id´óre járó átlagkereset megfizetését követelheti.
(3) A munkáltató jogosult az (1), illetve (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának érvényesítésére is.
(4) A munkáltató (1)—(3) bekezdés alapján keletkezett
igényeinek érvényesítésére a munkavállaló által okozott kár
megtérítésére vonatkozó szabályok (173. §) az irányadók.’’
15. § Az Mt. 117. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(4) Hajókon és úszó munkagépeken szolgálatot teljesít´ó, a polgári repülésben a hajózó, légiutas-kísér´ó, repü-
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l´ógépes m´úszaki, továbbá a légi járm´úveket kiszolgáló
berendezéseket kezel´ó és vezet´ó, valamint a belföldi és
nemzetközi menetrendszer´ú közúti személyszállítás forgalmi utazó, illetve a nemzetközi menetrendszer´ú vasúti
személyszállításhoz kapcsolódó étkez´ó-, háló- és fekv´ókocsikon utazó munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munka-, illetve pihen´óidejét a kollektív szerz´ódés e
törvényben foglaltaktól eltér´óen szabályozhatja.’’
16. § Az Mt. 118. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép, egyúttal a § az alábbi (5) bekezdéssel
egészül ki:
,,(4) A folytonos munkarendben, illetve a munkaszüneti
napon rendes munkaid´óben foglalkoztatott munkavállaló
munkaidejét az általános szabályok szerint kell meghatározni, illetve beosztani.
(5) Az (1), valamint a (3)—(4) bekezdésben foglalt
rendelkezésekt´ól érvényesen eltérni nem lehet.’’
17. § Az Mt. a VII. fejezetet megel´óz´óen az alábbi
140/A. §-sal egészül ki:
,,140/A. § A munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók
a) rendes és rendkívüli munkaidejével,
b) szabadságának kiadásával,
c) egyéb munkaid´ó-kedvezményével kapcsolatos adatokat.’’
18. § Az Mt. 170. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép,
valamint az Mt. az alábbi 170/A—D. §-okkal egészül ki:
,,170. § (1) A leltárhiányért a leltárfelel´ósségi megállapodást kötött munkavállaló vétkességére tekintet nélkül
felel´ósséggel tartozik.
(2) Leltárhiány az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszer´úen átadott és átvett anyagban, áruban
(leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség
mértékét (a továbbiakban együtt: forgalmazási veszteség)
meghaladó hiány.
(3) Kollektív szerz´ódéses rendelkezés vagy a felek eltér´ó
megállapodása hiányában a munkáltató állapítja meg a
munkáltató szervezete, illetve a leltározási szempontból
önálló szervezeti egység sajátosságainak figyelembevételével
a) a forgalmazási veszteség elszámolható mértékét, illetve arányát,
b) azoknak az anyagoknak, áruknak a körét, amelyek
után az anyag jellegére, méretére, a raktározás, illetve a
tárolás feltételeire való tekintettel forgalmazási veszteség
nem számolható el,
c) a leltári készlet átadásának és átvételének módját és
szabályait,
d) a leltárhiány meghatározásának szabályait,
e) a leltári készlet biztonságos meg´órzését szolgáló
munkáltatói kötelezettségeket.
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(4) A munkavállalót a (3) bekezdés a)—e) pontja szerint meghatározott feltételekr´ól a leltárfelel´ósségi megállapodás megkötését, illetve a leltárid´ószak kezdetét megel´óz´óen tájékoztatni kell.
170/A. § (1) A leltárhiányért való felel´ósség feltétele:
a) leltárfelel´ósségi megállapodás megkötése;
b) a leltári készlet szabályszer´ú átadása és átvétele;
c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érint´ó leltárfelvétel alapján
történ´ó megállapítása.
(2) Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felel´ós
munkavállaló is kezeli, a felel´ósség megállapításához szükséges az is, hogy a leltárhiányért nem felel´ós, de a leltári
készletet kezel´ó munkavállalót a munkáltató a leltárhiányért felel´ós munkavállaló el´ózetes hozzájárulásával foglalkoztassa az adott munkakörben, illetve munkahelyen.
(3) Leltárhiányért való felel´ósség csak azzal a munkavállalóval szemben érvényesíthet´ó, aki a két egymást követ´ó leltározás közötti id´ószaknak (leltárid´ószak) legalább a
felében a munkáltatónál, illetve az adott munkahelyen
dolgozott.
(4) A felel´ósség, illetve a kártérítés mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, így különösen mindazokat, amelyek a munkavállaló
felel´ósségére kihatnak, illetve, amelyek a biztonságos és
el´óírásszer´ú kezelést befolyásolhatták, ezen belül a biztonságos ´órzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését, továbbá a munkavállaló esetleges távollétének
id´ótartamát.
170/B. § (1) A leltárfelel´ósségi megállapodást írásba kell
foglalni és ebben meg kell határozni a leltári készletnek azt
a körét, amelyért a munkavállaló felel´ósséggel tartozik.
(2) Ha a leltári készletet több munkavállaló kezeli, velük csoportos leltárfelel´ósségi megállapodás is köthet´ó.
Ebben az (1) bekezdésben foglaltakon túl meg kell határozni azokat a munkaköröket is, amelyek betöltésének
megváltozásakor leltározást kell tartani.
(3) A csoportos leltárfelel´ósségi megállapodás meghatározhatja a felel´ósség munkavállalók közötti megosztását
is, de egyetemleges felel´ósség megállapításának nincs helye. Ha a csoportos leltárfelel´ósségi megállapodás a felel´ósség megosztását nem rendezi, a munkavállalók átlagkeresetük arányában felelnek.
170/C. § (1) A leltárfelel´ósségi megállapodás eltér´ó rendelkezése hiányában a leltári készletet állandóan egyedül
kezel´ó munkavállaló a leltárhiány teljes összegéért felel.
(2) Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felel´ós
munkavállaló is kezeli, a leltárhiányért felel´ós munkavállaló legfeljebb hat havi átlagkeresete mértékéig felel.
(3) Csoportos leltárfelel´ósségi megállapodás esetén a
kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megállapodást
kötött munkavállalók átlagkeresetének hat havi együttes
összegét.
(4) Kollektív szerz´ódés kártérítés mértékét a (1)—(3)
bekezdésben foglaltaktól eltér´óen is meghatározhatja.
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170/D. § (1) A leltárfelel´ósség megállapítására irányuló
eljárás részletes rendjét — kollektív szerz´ódéses rendelkezés hiányában — a munkáltató állapítja meg.
(2) Leltározásnál a munkavállaló, illetve akadályoztatása esetén képvisel´óje, csoportos leltárfelel´ósségnél az eljárási szabályokban meghatározott munkavállalók jelenlétét
lehet´óvé kell tenni. Ha a munkavállaló képviseletér´ól nem
gondoskodik, a munkáltató az adott szakmában jártas,
érdektelen képvisel´ót jelölhet ki.
(3) A leltárfelel´ósséggel tartozó munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. A
munkavállaló az eljárás során észrevételt tehet és észrevételeit — kivéve, ha szabályszer´ú értesítés ellenére nem
jelent meg — meg kell hallgatni.
(4) A munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét — az (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel —
az általános szabályok szerint (173. §) érvényesítheti.
(5) A leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényt a
leltárfelvétel befejezését követ´ó hatvannapos jogveszt´ó
határid´ó alatt lehet érvényesíteni. Büntet´óeljárás esetén
e határid´ó harminc nap és a nyomozó hatóság, illetve a
bíróság joger´ós határozatának közlését követ´ó napon kezd´ódik.’’
19. § Az Mt. Harmadik rész X. fejezete helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
,,X. Fejezet
A vezet´ó állású munkavállalóra vonatkozó
eltér´ó rendelkezések
188. § (1) E törvény alkalmazásában vezet´ó állású munkavállaló a munkáltató vezet´óje, valamint helyettese (a továbbiakban: vezet´ó).
(2) A vezet´ó állású munkavállaló tekintetében e törvény
rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
188/A. § (1) A tulajdonos, illet´óleg a tulajdonosi jogokat
gyakorló szerv a munkáltató m´úködése szempontjából
meghatározó jelent´óség´ú munkakör tekintetében el´óírhatja, hogy az ilyen munkakört betölt´ó munkavállaló a
190. § (3) bekezdés, 191. §, a 192. §, illetve a 193. § (2)—(4)
bekezdése alkalmazásában vezet´ónek min´ósül. Err´ól a körülményr´ól a munkavállalót a munkaviszony létesítésekor
írásban tájékoztatni kell.
(2) A munkaviszony fennállása alatt a tulajdonos, illet´óleg a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet (1) bekezdés szerinti döntése a munkavállaló munkaviszonyát —
eltér´ó megállapodás hiányában — nem érinti.
189. § A vezet´óre a kollektív szerz´ódés hatálya nem
terjed ki.
190. § (1) A vezet´óre a 79. § (2) bekezdésében meghatározott tilalom nem terjed ki.
(2) A vezet´ó munkaviszonyának rendes felmondással
történ´ó megszüntetésére a 89. § (2) bekezdésében, valamint a 90—92. §-ban foglalt rendelkezések nem terjednek ki.
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(3) A vezet´óvel szemben a rendkívüli felmondás joga a
96. § (4) bekezdésében foglaltak szerint — legfeljebb azonban az ennek alapjául szolgáló ok bekövetkeztét´ól számított három éven belül, b´úncselekmény elkövetése esetén a
büntethet´óség elévüléséig — gyakorolható.
(4) Ha a munkáltató a vezet´ó munkaviszonyát cs´ódvagy felszámolási eljárás során szünteti meg, a munkaviszony megszüntetésekor járó díjazás szabályait azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb
hat havi átlagkeresetet köteles el´óre megfizetni. A vezet´ó
részére ezt meghaladóan járó díjazás a cs´ód- vagy felszámolási eljárás megsz´únésekor, illet´óleg a felszámolási zárómérleg, vagy a záró egyszer´úsített mérleg jóváhagyása
után válik esedékessé.
191. § (1) A vezet´ó további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet.
Munkaszerz´ódés eltér´ó kikötése hiányában nem vonatkozik e tilalom arra a jogviszonyra, amelyet tudományos,
oktatói, illetve szerz´ói jogi védelem alá es´ó tevékenységre
létesítettek.
(2) A vezet´ó
a) nem szerezhet részesedést — a nyilvánosan m´úköd´ó
részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével —
a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végz´ó, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági
kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató
tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, továbbá
c) köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója
[139. § (2) bekezdés] tagja lett a munkáltatóéval azonos,
vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági
társaságnak, illet´óleg vezet´óként munkaviszonyt vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az
ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.
(3) Ha a vezet´ó az (1)—(3) bekezdésben meghatározott
tilalmat megszegi, a munkáltató
a) kártérítést követelhet, vagy
b) kártérítés helyett követelheti, hogy a vezet´ó a saját
részére kötött ügyletet engedje át, vagy
c) a más számlájára kötött ügyletb´ól ered´ó hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze.
(4) A munkáltató a (3) bekezdés szerinti igényét attól
az id´óponttól számított három hónapon — de legfeljebb
az igény a keletkezését´ól számított egy éven — belül érvényesítheti, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezet´ó (1)—(2) bekezdésbe ütköz´ó eljárásáról tudomást szerzett.
(5) A munkáltató jogosult a vezet´ó munkaviszonyát
megszüntetni, ha a vezet´ó közeli hozzátartozója [139. §
(2) bekezdés] tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy
ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illet´óleg vezet´óként munkaviszonyt vagy mun-
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kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen
tevékenységet folytató munkáltatónál.
192. § (1) A vezet´ó a munkaid´ó beosztását, valamint a
pihen´óid´ó (szabadság) igénybevételét — a munkaszerz´ódésben foglaltak szerint — maga állapítja meg.
(2) A vezet´ót a rendkívüli munkaid´óben történ´ó munkavégzésért (147—149. §) ellenérték nem illeti meg.
193. § (1) A vezet´ó a vezet´ói tevékenységének keretében, illetve a 191. §-ban el´óírt szabályok megsértésével
okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
(2) A 188/A. § (1) bekezdése alapján vezet´ónek min´ósül´ó munkavállaló a 191. §-ban el´óírt szabályok megsértésével okozott károkért az (1) bekezdésben foglaltak szerint
felel.
(3) A károkozásnak az (1)—(2) bekezdésbe nem tartozó
egyéb eseteiben a vezet´ó felel´ósségére az általános kárfelel´ósségi szabályok (VIII. fejezet) az irányadóak, azzal az
eltéréssel, hogy gondatlan károkozás esetén a felel´ósség
mértéke a vezet´ó tizenkét havi átlagkeresetéig terjedhet.
(4) A vezet´ó, ha munkaviszonyát jogellenesen szünteti
meg, — a 101. § (1) bekezdését´ól eltér´óen — tizenkét havi
átlagkeresetével felel.
193/A. § A 189. §-ban, a 190. §-ban, valamint a 193. §-ban
foglalt rendelkezésekt´ól érvényesen eltérni nem lehet.’’
20. § (1) Az Mt. 199. §-ának (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
,,199. § (1) A munkavállaló a munkaviszonyból származó
igényének érvényesítése, valamint a szakszervezet, illetve az
üzemi tanács (üzemi megbízott) e törvényb´ól, illet´óleg kollektív szerz´ódésb´ól vagy üzemi megállapodásból származó
igényének érvényesítése érdekében e törvény rendelkezései
szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezhet.’’
(2) Az Mt. 201. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,201. § A kollektív szerz´ódésben, illetve a felek megállapodásában meghatározott békéltetés (199/A. §) eredménytelenségének megállapítását követ´óen — a 202. §-ban foglalt
kivétellel — az elévülési id´ón belül lehet bírósághoz fordulni.
A keresetnek az intézkedés végrehajtására — a 23. §, a 67. §,
illetve a 202. § (1) bekezdésének d)— f) pontját kivéve —
halasztó hatálya nincs.’’
(3) Az Mt. 202. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,202. § A keresetlevelet az intézkedés közlését´ól számított harminc napon belül lehet el´óterjeszteni:
a) a munkáltató egyoldalú intézkedésével végrehajtott
munkaszerz´ódés-módosítással;
b) a munkaviszony megszüntetésével, ideértve a közös
megegyezésen alapuló megszüntetést is;
c) a rendkívüli felmondással;
d) a munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezménnyel (109. §);
e) a fizetési felszólítással (162. §), illetve a kártérítésre
— ideértve a leltárhiány megtérítésére — kötelez´ó határozattal [173. § (2) bekezdés] kapcsolatban.’’
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21. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 29. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(2) A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául
szolgáló okról való tudomásszerzést´ól számított tizenöt
napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztét´ól
számított egy éven belül, b´úncselekmény elkövetése esetén
a büntet´óeljárás megindítására nyitva álló elévülési id´ó
alatt lehet gyakorolni.’’
22. § A Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
[30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt —
a (3)—(4) bekezdésben foglalt korlátozással — felmentéssel
akkor szüntetheti meg, ha]
,,e) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illet´óleg
legkés´óbb a felmentési id´ó kezdetének napján öregségi
nyugdíjra szerzett jogosultságot, illetve el´órehozott öregségi, rokkantsági vagy szolgálati nyugdíjban részesül
[37/B. § a)— d) pont].’’
23. § A Kjt. 34. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,34. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató
a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a közalkalmazottat — kérelmére —
eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.
(2) A munkáltató kérelmére a bíróság mell´ózheti a
közalkalmazott eredeti munkakörbe történ´ó visszahelyezését, feltéve, ha a közalkalmazott továbbfoglalkoztatása
a munkáltatótól nem várható el.
(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés, ha
a) a munkáltató általi felmentés vagy elbocsátás a rendeltetésszer´ú joggyakorlás követelményébe (Munka Törvénykönyve 4. §), a hátrányos megkülönböztetés tilalmába
(Munka Törvénykönyve 5. §), illetve felmentési védelembe
[31. §, valamint Munka Törvénykönyve 90. § (1) bekezdés]
ütközik, vagy a munkáltató megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [30. § (3)—(4) bekezdése; 32. § (2) bekezdése], vagy
b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségvisel´ó közalkalmazotti jogviszonyát a 45—54. §-okba, illet´óleg a Munka Törvénykönyve 28. §-ába ütköz´ó módon szüntette meg.
(4) Ha a közalkalmazott nem kéri vagy a munkáltató
kérelmére a bíróság mell´ózi a közalkalmazott eredeti munkakörbe történ´ó visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót
— az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével —
a közalkalmazott legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelel´ó összeg megfizetésére kötelezi.
(5) Ha a közalkalmazott nem kéri vagy a bíróság mell´ózi
az eredeti munkakörbe történ´ó visszahelyezést, a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozat joger´óre emelkedése napján sz´únik meg.
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(6) A közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése esetén meg kell téríteni a közalkalmazott elmaradt
munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát. Nem
kell megtéríteni a illetménynek (egyéb járandóságnak),
illetve a kárnak azt a részét, ami máshonnan megtérült.
(7) A közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya
nem felmentéssel sz´únt meg — a (6) bekezdésben foglaltakon kívül — megilleti a munkavégzés alóli felmentés
idejére járó átlagkeresete és a felmentés esetén járó végkielégítés is.’’
24. § (1) A Kjt. 37. §-ának (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
,,(2) Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha
felmentésére — az egészségügyi okot kivéve — tartós alkalmatlansága vagy nem megfelel´ó munkavégzése miatt
került sor. Nem jár továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkés´óbb a közalkalmazotti jogviszony megsz´únésének id´ópontjában nyugdíjra jogosult (37/B. §).
Nem jogosult továbbá végkielégítésre az a közalkalmazott,
akinek közalkalmazotti jogviszonya a 25/A. § (1) bekezdése szerint sz´únt meg és az új munkáltatóval a 25/A. §
(3) bekezdés szerint munkaviszonyt létesít.’’
(2) A Kjt. 37. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(7) A végkielégítés (6) bekezdésben meghatározott
mértéke négy havi átlagkereset összegével emelkedik, ha a
közalkalmazott az öregségi nyugdíjra való jogosultság
[37/B. § a) pont] megszerzését megel´óz´ó öt éven belül válik
végkielégítésre jogosulttá.’’
25. § A Kjt. 37/B. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,37/B. § E törvény alkalmazása szempontjából a közalkalmazott nyugdíjra akkor jogosult, ha
a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt — a társadalombiztosítási jogszabályok által egyes munkakörökben
biztosított korkedvezmény figyelembevételével — elérte
és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati id´óvel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), vagy
b) el´órehozott (csökkentett összeg´ú el´órehozott) öregségi nyugdíjban, illetve
c) rokkantsági nyugdíjban, illet´óleg
d) szolgálati nyugdíjban részesül, vagy
e) részére korengedményes nyugdíjat állapítottak meg.’’
26. § A Kjt. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,38. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a
Munka Törvénykönyvének a munkaviszony megsz´únésér´ól
és megszüntetésér´ól szóló rendelkezései közül (Harmadik
R ész, IV. fejezet), a 85/A. § (3) bekezdése, 86—87/A. §, a 87. §
(1) bekezdése, a 88. §, a 89. § (1)—(6) bekezdése, a 92. §,
a 93. § (1)—(2) bekezdése, a 95—96. §, a 98. § (1) bekezdése,
a 99—101. § nem alkalmazható.’’
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27. § A Kjt. 39. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(4) A miniszter a (3) bekezdésben foglaltakon kívül
egyéb címeket is alapíthat és megállapíthatja az adományozás feltételeit.’’
28. § (1) A Kjt. 59. §-a (2) bekezdésének b) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A Munka Törvénykönyvének)
,,b) a 128. §-ában foglaltakon túl a miniszter szabályozhatja a készenlét elrendelésének feltételeit, valamint a
készenlét és a készenlét alatt végzett munka díjazását egyaránt magában foglaló átalánydíjazás mértékét.’’
(2) A Kjt. 59. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Az 55/A. §-ban, valamint a Munka Törvénykönyve
123. §-ában foglaltaktól az egészségügyr´ól szóló 1997. évi
CLIV. törvényben meghatározott ügyeleti feladatok ellátása
érdekében a miniszter eltér´ó szabályokat állapíthat meg.’’
(3) A Kjt. 76. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A miniszter az egészségügyr´ól szóló 1997. évi
CLIV. törvényben meghatározott ügyeleti feladatok ellátása érdekében a Munka Törvénykönyve 146. §, 147. §
(1)—(2) bekezdés, 148—149. §-ában meghatározottaktól
eltér´ó szabályokat állapíthat meg.’’
29. § A Kjt. 65. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(2) A fizetési fokozatok közötti várakozási id´óbe nem
számítható be mindazon id´ótartam, amelyet a 37. § (4) bekezdésének harmadik mondata alapján a végkielégítésre
való jogosultság tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.’’
30. § A Kjt. 74. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(2) A munkáltatónál az idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító idegen nyelveket és munkaköröket a kollektív
szerz´ódés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.’’
31. § (1) A Kjt. 78. §-ának (3)—(4) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezések lépnek és ezzel egyidej´úleg a § az
alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján sz´únik meg, részére a megsz´únés
évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.
(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya
megsz´únik és — legkés´óbb a megsz´únés id´ópontjában —
öregségi nyugdíjra válik jogosulttá [37/B. § a) pont], vagy
rokkantsági nyugdíjban részesül, továbbá legalább harmincöt
évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat
részére a jogviszony megsz´únésekor ki kell fizetni.
(5) A (4) bekezdésben szerepl´ó rendelkezést a közalkalmazott örököse tekintetében megfelel´óen alkalmazni kell
akkor is, ha a közalkalmazott jogviszonya elhalálozása
miatt sz´únik meg.’’
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32. § A Kjt. 79. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(2) A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási id´óket, valamint
a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerz´ódés, ennek
hiányában a munkáltató állapítja meg.’’
33. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény 129. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,129. § A bírák szolgálati viszonyára az e törvényben
nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi XXII. törvény 3. §-ának (1)—(2) bekezdését, 4. §-át, 5. §-ának (1)—(2) bekezdését, 6—12. §-át,
15. §-át, 18—19/A. §-át, 21—28. §-át, 74. §-át, 85. §-át,
90. §-át, 97—98. §-ait, 107. §-át, 122. §-ának (1) bekezdését, 123. §-ának (1) bekezdését, 125. §-ának (1)—(2) és
(4) bekezdését, 130. §-ának (2) bekezdését, 132. §-ának
(2) bekezdését, 133. §-át, 134. §-ának (1) és (3)—(6) bekezdését, 135—140. §-át, 150. §-ának (1) bekezdését,
151. §-ának (2) bekezdését, 151/A. §-ának (1)—(2) és
(5)—(6) bekezdését, 152. §-át, 153. §-ának (1) bekezdését,
154. §-a (1) bekezdésének els´ó és harmadik mondatát,
155—157. §-át, 158. §-a (1) bekezdésének els´ó mondatát
és (2)—(3) bekezdését, 159—164. §-át megfelel´óen alkalmazni kell.’’
34. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésr´ól szóló 1994. évi LXXX. törvény 95. §-a az
alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) Ahol jelen törvény nyugdíjat, illet´óleg saját jogú nyugdíjat említ, azon a Munka Törvénykönyve 87/A. §-ában meghatározott nyugellátást kell érteni.’’
35. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 124. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,124. § (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben
a szolgálati viszonyra az Mt. 3. §-ának (2) bekezdését,
4. §-ának (2)—(3) bekezdéseit, 5—6. §-ait, 7. §-ának
(1)—(5) bekezdéseit, 8—9. §-ait, 10. §-ának (1)—(3) bekezdéseit, 11—15. §-ait, 18—19/A. §-ait, 21—28. §-ait, 74. §-át,
75. §-ának (1) bekezdését, 84—85. §-ait, 87/A. §-át,
89. §-ának (7) bekezdését, 90. §-ának (3)—(4) bekezdéseit,
93. §-ának (4) bekezdését, 107. §-át, 116. §-át, 117. §-ának
(2)—(3) bekezdéseit, 119. §-ának (2) bekezdését, 120. §-ának
(1)—(3) bekezdéseit, 121. §-át, 125. §-ának (1)—(3) bekezdéseit, 127—128. §-ait, 130. §-ának (2) bekezdését,
132. §-ának (2)—(3) bekezdéseit, 133. §-át, 135—136. §-ait,
137—140. §-ait, 144. §-ának (1) bekezdését, 150. §-ának
(1) bekezdését, 151. §-át, 151/A. §-ának (1)—(2), (4)—(6)
bekezdéseit, 152. §-ának (1)—(9) bekezdéseit, 153. §-ának
(1) bekezdését, 155—164. §-ait megfelel´óen alkalmazni kell.’’
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36. § (1) A köztisztvisel´ók jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 71. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az alábbiak
szerint kell alkalmazni:]
,,a) 4. §-át, 5. §-ának (1)—(2) és (4) bekezdését,
6—12. §-át, 15. §-át, 18—19. §-át, 21—28. §-át, 74. §-át,
77. §-át, 85. §-át, 97. §-át, 102. §-ának (1)—(3) bekezdését,
103. §-ának (1) bekezdését, a (2) bekezdés els´ó mondatát
és (4) bekezdését, 104. §-ának (4)—(5) bekezdését,
105. §-ának (1) és (3)—(5) bekezdését, 106—107. §-át,
117. §-ának (3) bekezdését, 119. §-ának (2) bekezdését, 120—122. §-át, 123. §-ának (1)—(2) bekezdését,
124—125. §-át, 126. §-ának (2) bekezdését, 127—129. §-át,
130. §-ának (2) bekezdését, 132. §-ának (1)—(3) bekezdését, (6) bekezdését, 133—140. §-át, 144. §-ának (1) bekezdését, 151. §-ának (2)—(3) bekezdését, 152. §-át,
153. §-ának (1) bekezdését, 154. §-a (1) bekezdésének els´ó
és harmadik mondatát, 155—157. §-át, 159—164. §-át,
165. §-ának (2) bekezdését, 166. §-ának (2) bekezdését,
167. §-ának (1) és (4) bekezdését, 168—169. §-át,
171—172. §-át, 174. §-át, 176—183. §-át, 184. §-ának
(1)—(2) bekezdését, 185—187. §-át, 204—205. §-át,
207. §-át,’’
(2) A Ktv. 71. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
,,b) 90. §-ának (1)—(2) bekezdését — kivéve a jogutód
nélküli megsz´únés esetét — azzal, hogy a védelem nem
vonatkozik a köztisztvisel´óre, ha öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot vagy el´órehozott, illetve szolgálati nyugdíjban részesül, továbbá 90. §-ának (4) bekezdését azzal,
hogy a felmentés közlésének, illetve a csoportos létszámcsökkentés esetén a 17/B. §-ának (5) bekezdésében meghatározott tájékoztatás id´ópontja az irányadó,’’
37. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,(3) A szervezeti egység és a szakszervezet megállapodhat, hogy a szervezeti egység a szakszervezet számára járó
munkaid´ó-kedvezményb´ól fel nem használt id´ótartamot
pénzben megváltja. A pénzbeni megváltást a szakszervezeti tisztségvisel´ó el´óz´ó naptári évi átlagkeresete alapján kell
megállapítani, és bruttó összegben kell kifizetni a szakszervezet részére. Ez a pénzösszeg kizárólag érdekvédelmi
tevékenységgel összefügg´ó célra használható fel.’’

Záró rendelkezések
38. § (1) E törvény — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
— a kihirdetését követ´ó hatvanadik napon lép hatályba és
ezzel egyidej´úleg az Mt. 91—91/A. §-a, 94/A. §-ának
(7) bekezdése, 97. §-ának (3) bekezdése, 132. §-ának

3377

(5) bekezdése, 199. §-ának (5) bekezdése, 199/A. §-ának
els´ó mondatában az ,,a 199. § (5) bekezdése szerinti egyeztetés során’’ szövegrész, a 200. §-a, továbbá az 1995. évi
LV. törvény 34. §-a, az 1997. évi LI. törvény 12. §-a, 15. §-a,
22. §-a, valamint az 1997. évi CI. törvény 66. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.
(2) E törvény 13., illetve 23. §-a e törvény kihirdetését
követ´ó nyolcadik napon lép hatályba, és az ebben foglalt
rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követ´óen
közölt munkáltatói intézkedések tekintetében lehet alkalmazni.
(3) E törvény 8. §-a által megállapított Mt. 90. § (3) bekezdését, az e törvény 10. §-ának (1) bekezdésében,
22. §-ában, valamint 24. §-ának (1) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket csak azon munkavállalók (közalkalmazottak) tekintetében lehet alkalmazni, akik az el´órehozott
öregségi nyugellátást e törvény hatálybalépését követ´óen
vették igénybe.
(4) E törvény 14. §-ában foglalt rendelkezéseket csak
e törvény hatálybalépését követ´óen keletkezett munkáltatói igények tekintetében lehet alkalmazni.
(5) E törvény 10. §-ában, illetve 21. §-ában foglalt rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követ´óen közölt rendkívüli felmondás, illetve rendkívüli lemondás tekintetében lehet alkalmazni.
(6) Az e törvény 18. §-ában megállapított szabályokat az
e törvény hatálybalépését követ´óen kezd´ód´ó leltárid´ószak
tekintetében, de legkés´óbb 2000. március 1-jét´ól kell alkalmazni.
(7) E törvény 31. §-ában foglalt rendelkezéseket csak a
hatálybalépést követ´óen keletkezett jogosultságok tekintetében kell alkalmazni.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

1999. évi LVII.
törvény
a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésr´ól
szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról*
1. § A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésr´ól
szóló 1991. évi LXXVIII. törvény 3. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Alanya az adónak az az egyéni vállalkozónak nem
min´ósül´ó természetes személy is, aki az (1) bekezdés szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszer´úen
* A törvényt az Országgy´úlés az 1999. június 1-jei ülésnapján fogadta el.
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végzi, nem értve ide azt a természetes személyt, aki az
általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
55. §-a szerinti különleges jogállást fenntartja.’’
2. § Ez a törvény a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, rendelkezéseit 1999. január 1-jét´ól alkalmazni
kell.
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(2) Az R. 4. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások
során az 1. számú melléklet szerinti eszközök vagy implantátumok felhasználása esetén az eszközök vagy implantátumok elszámolása az OEP-pel kötött külön szerz´ódés
szerint történik.’’
2. §

Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
19/1999. (VI. 18.) EüM
rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseir´ól szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
A kötelez´ó egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ´ó finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a
társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletér´ól
szóló 1998. évi XXXIX. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében említett személlyel egyetértésben — a következ´óket
rendelem el:
1. §
(1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseir´ól szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (2) bekezdése
a következ´ó mondattal egészül ki:
,,Amennyiben az ellátást olyan intézet végzi, amely nincs
feltüntetve a 4. számú mellékletben, a kifizetésre abban az
esetben kerülhet sor, ha a betegnek a 4. számú mellékletben meghatározott intézetbe történ´ó szállítását akadályozó körülmény fennállását az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (a továbbiakban: OEP) ellen´órz´ó hálózatának
(f´ó)orvosa — az ellátás befejezését követ´ó 5 napon belül
benyújtott kérelemre — vizsgálattal megállapítja.’’

(1) Az R.
a) 2. számú melléklete e rendelet 1. számú,
b) 3. számú melléklete e rendelet 2. számú,
c) 4. számú melléklete e rendelet 3. számú
melléklete szerint módosul.
(2) Az R.
a) 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú,
a) 12. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú,
b) 14. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú
melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet 1999. július 1-jén lép hatályba.
Amennyiben a szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történ´ó finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése szerinti pótlólagos elszámolás
iránti igényt nyújt be, e rendelet 2. és 3. számú mellékletének rendelkezései az 1999. július 1-jét követ´ó elszámolásoknál alkalmazhatóak.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R.
a) 7. §-ának (3) bekezdésében az ,,1,10000’’ szövegrész
helyébe az ,,1,00000’’ szövegrész, 13. számú melléklete
18. pontjában a ,,Trombocita koncentrátum, sz´úrt, gépi
aferezisb´ól’’ szövegrész helyébe a ,,Trombocita koncentrátum, sz´úrt, 1E gépi aferezisb´ól’’ szövegrész lép;
b) 4. számú mellékletében az ,,52. *08P 371F Egyéb
ízületi protézis (csukló) beültetés komplikáció nélkül’’ és
a ,,60. *08P 372F Egyéb nagyízületi protézis beültetés,
komplikáció miatt végzett egyéb ízületi protézis (csukló)
beültetés’’ szövegrész hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a háziorvosi
és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM
rendelet 10. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a
(4) bekezdésben meghatározott orvos az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ´ó finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendeletben meghatározott szakképzettségi szorzó
megállapítása szempontjából alapszakvizsgával rendelkez´ó háziorvosnak min´ósül.’’
Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez
Az R. 2. számú
a) melléklete a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[17510
,,17511

Izomcsoportok maximális er´ókifejtésének vizsgálata
Izomm´úködés vizsgálata, regionális

100]
200’’;

b) mellékletében a
,,25052

Mycobakterium vizsgálata (Bactec módszerrel)

1800’’

szövegrész helyébe a
,,25052

Mycobakterium vizsgálata automatizált, folyékony táptalajos módszerrel

1800’’

szövegrész lép;
c) mellékletében a
,,38603
38604
38605

LDR/MDR AL kezelés, fej
LDR/MDR AL kezelés, nyak
LDR/MDR AL kezelés, fej-nyak (moulage)

0
0
0’’

szövegrész helyébe a
,,38603
38604
38605

LDR/MDR AL kezelés, fej
LDR/MDR AL kezelés, nyak
LDR/MDR AL kezelés, fej-nyak (moulage)

5000
5000
5000’’

szövegrész lép.

2. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez
Az R. 3. számú mellékletében a
a) ,,03M 1070

Laryngitis subglottica speciális kezeléssel

0 25 1

0.22901’’

Laryngitis subglottica speciális kezeléssel

1 10 1

0.22901’’

Coronaria bypass (négy vagy több) katéterezéssel

1 40 15

10.28700’’

Coronaria bypass (négy vagy több) katéterezéssel

1 40 19

11.87048’’

Szívátültetés
Egyidej´ú szív-, tüd´óátültetés

0
0

0
0

0
0

0.00000
0.00000’’

Szívátültetés
Egyidej´ú szív-, tüd´óátültetés

0
0

0
0

0
0

0.00000
0.00000’’

szövegrész helyébe a
,,03M 1070
szövegrész lép;
b) ,,05P 177C
szövegrész helyébe a
,,05P 177C
szövegrész lép;
c) ,,*99P 941A
*99P 941B
szövegrész helyébe a
,,99P 941A
99P 941B
szövegrész lép;
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d) ,,*99P 941D
*99P 941E
*99P 941F
*99P 941G
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Májtranszplantáció
Tüd´óátültetés
Hasnyálmirigy-átültetés
Egyidej´ú vese-, hasnyálmirigy-átültetés

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000’’

Májtranszplantáció
Tüd´óátültetés
Hasnyálmirigy-átültetés
Egyidej´ú vese-, hasnyálmirigy-átültetés

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000’’

Sugárterápia

7 20 15

1.74637’’

Sugárterápia

5 20 14

2.11128’’

Here daganat kemoterápiája 18 év felett

5 14 7

1.53490’’

Here daganat kemoterápiája 18 év felett

3 14 7

1.53490’’

Egyéb kemoterápia 18 év felett

5 14 8

1.39637’’

Egyéb kemoterápia 18 év felett

3 14 7

1.39637’’

szövegrész helyébe a
,,99P 941D
99P 941E
99P 941F
99P 941G
szövegrész lép;
e) ,,99M 9430
szövegrész helyébe a
,,99M 9430
szövegrész lép;
f) ,,99M 9460
szövegrész helyébe a
,,99M 9460
szövegrész lép;
g) ,,99M 95B
szövegrész helyébe a
,,99M 950B
szövegrész lép.

3. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez
Az R. 4. számú
a) mellékletében a 02 F´ócsoport 1. és 3. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 1401
,,— 1301

Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár]
Szent Rókus Kórház-Rendel´óintézet, Budapest13’’;

,,13 Az 50204 beavatkozás végezhet´ó.’’

b) mellékletében a 02 F´ócsoport 7. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 0106
,,— 0116

F´óv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest]
F´óv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórháza, Budapest’’;

c) mellékletében a 03 F´ócsoport 9. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[—
,,—
—
—
—

0941
0124
0601
0801
1301

Debreceni Orvostudományi Egyetem]
Budai Gyermekkórház-Rendel´óintézet
Megyei Önkormányzat Területi Kórháza, Szentes
Petz Aladár Megyei Kórház, Gy´ór
Szent Rókus Kórház-Rendel´óintézet, Budapest’’;
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d) mellékletében a 04 F´ócsoport 11—13. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 0112
,,— 0122

F´óv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest]
F´óv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest14’’;

,,14 Kivéve 04P 1350.’’

e) mellékletében a 04 F´ócsoport 14. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[—
,,—
—
—
—
—
—

1911
0159
0508
1057
1101
1701
9512

Megyei Tüd´ógyógyintézet, Farkasgyep´ú]
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet
Edelény Városi Kórház-Rendel´óintézet
Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza
Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd
Budai MÁV Kórház és Tüd´ógondozó Intézet’’;

f) mellékletében a 04 F´ócsoport 15. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 1501
,,— 0159
— 0603

Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza]
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet
Szegedi Városi Kórház-Rendel´óintézet’’;

g) mellékletében a 05 F´ócsoport 25—26. pontjában a
,,— 0601

Hetényi Géza Megyei Kórház, Szolnok’’

szövegrész helyébe a
,,— 1601

Hetényi Géza Megyei Kórház, Szolnok’’

szövegrész lép;
h) mellékletében a 05 F´ócsoport 25—26. pontja, valamint 31—32. pontja utolsó francia bekezdéseiben a
,,— 9511

MÁV Kórház, Budapest’’

szövegrész helyébe a
,,— 9512

Budai MÁV Kórház és Tüd´ógondozó Intézet’’

szövegrész lép;
i) mellékletében a 05 F´ócsoport 39. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 0144
,,— 0162

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem]
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet’’;

j) mellékletében a 05 F´ócsoport 45. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 0941
,,— 1101

Debreceni Orvostudományi Egyetem]
Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya’’;

k) mellékletében a 06 F´ócsoport 46. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[—
,,—
—
—

9511
0116
0601
0604

MÁV Kórház, Budapest]
F´óv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórháza, Budapest
Megyei Önkormányzat Területi Kórháza, Szentes
Megyei Gyermekkórház-Rendel´óintézet, Szeged’’;
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l) mellékletében a 08 F´ócsoport 48—55. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 0701
,,0702

Szent György Megyei Kórház, Székesfehérvár]
Dunaújvárosi Városi Kórház-Rendel´óintézet15’’;

,,15 Kivéve 08P 371C, F, K.’’

m) mellékletében a 08 F´ócsoport 48—62. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 0801
,,0802

Petz Aladár Megyei Kórház, Gy´ór]
Sopron Városi Kórház-Rendel´óintézet’’;

n) melléklete a 08 F´ócsoport 62. pontja utolsó francia bekezdése után a következ´ó pontokkal és francia bekezdésekkel egészül ki:
,,62A. *08P 371F
62B. *08P 372F
— 0140
— 0153
— 0242
— 0643
— 0941

Egyéb ízületi protézis (csukló) beültetés komplikáció nélkül
Egyéb nagyízületi protézis beültetés, komplikáció miatt végzett egyéb ízületi protézis (csukló) beültetés
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Pécsi Orvostudományi Egyetem
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
Debreceni Orvostudományi Egyetem’’;

o) mellékletében a 08 F´ócsoport 63. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[—
,,—
—
—
—
—

2001
0140
0153
0401
0601
0941

Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg]
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
Megyei Önkormányzat Területi Kórháza, Szentes
Debreceni Orvostudományi Egyetem’’;

p) mellékletében a 08 F´ócsoport 64. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[—
,,—
—
—

9511
0118
0301
2001

MÁV Kórház, Budapest]
F´óv. Önk. Uzsoki utcai Kórháza, Budapest
Hollós József Megyei Kórház, Kecskemét
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg’’;

q) mellékletében a 08 F´ócsoport 66—69. pontjai és a hozzájuk tartozó francia bekezdések helyébe a következ´ó
szövegrész lép:
,,66. *08P 400A
67. *08P 400B
68. *08P 401A
69. *08P 401B
— 0106
— 0140
— 0153
— 0160
— 0242
— 0643
— 0941

Scoliosis m´útétei társult betegséggel
Scoliosis m´útétei társult betegség nélkül
Scoliosis kombinált m´útétei társult betegséggel
Scoliosis kombinált m´útétei társult betegség nélkül
F´óv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Pécsi Orvostudományi Egyetem
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
Debreceni Orvostudományi Egyetem’’;

r) mellékletének 13 F´ócsoportjában a
,,68. *13P 6530
69. *13P 654

In vitro fertilizáció (IVF)
ICSI (Intracytoplazmatikus spermium injekció) eljárás
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In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást el´ósegít´ó módszerrel
ICSI eljárás, a megtapadást el´ósegít´ó módszerrel’’

szövegrész helyébe a
,,71A. *13P 6530
71B. *13P 6540
71C. *13P 6550
71D. *13P 6560

In vitro fertilizáció (IVF)
ICSI (Intracytoplazmatikus spermium injekció) eljárás
In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást el´ósegít´ó módszerrel
ICSI eljárás, a megtapadást el´ósegít´ó módszerrel’’

szövegrész lép;
s) mellékletében a 15 F´ócsoport 74. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 2001
,,— 0122

Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg]
F´óv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest’’;

t) mellékletében a 15 F´ócsoport 75. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 2001
,,— 0106
— 0116

Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg]
F´óv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest
F´óv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórháza, Budapest’’;

u) mellékletének 15 F´ócsoportjában a
,,76. *15P 714

Újszülött, születési súly 1500—1999 g, jelent´ós m´útéttel’’

szövegrész helyébe a
,,76. *15P 7140

Újszülött, születési súly 1500—1999 g, jelent´ós m´útéttel’’

szövegrész lép;
v) mellékletében a 22 F´ócsoport 88. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 1601
,,— 1603

Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendel´óintézet, Szolnok]
Kátai Gábor Kórház, Karcag’’;

w) mellékletében a 99 F´ócsoport 92—98. pontjai és a hozzájuk tartozó francia bekezdések helyébe a következ´ó
szövegrész lép:
,,92. *99P 941C
— 0140
— 0242
— 0643
— 0941

Veseátültetés
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Pécsi Orvostudományi Egyetem
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
Debreceni Orvostudományi Egyetem’’;

x) mellékletében a 99 F´ócsoport 101—102. pontjai a következ´ó szövegrésszel egészülnek ki:
[—
,,—
—
—
—
—
—
—
—
—

1801
0154
0195
0801
0109
0191
0301
0401
1001
1401

Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely]
Országos Onkológiai Intézet
Központi Honvéd Kórház, Budapest
Petz Aladár Megyei Kórház, Gy´ór
F´óv. Önk. Szent István Kórház és Intézményei, Budapest,
BM Központi Kórház és Intézményei, Budapest
Hollós József Megyei Kórház, Kecskemét
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
Markhot Ferenc Megyei Kórház, Eger
Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár
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— 1501
— 1701
— 1901
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Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza
Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém’’;

y) mellékletében a 99 F´ócsoport 103. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 1801
,,— 1701

Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely]
Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd’’;

z) mellékletében a 99 F´ócsoport 104. pontja a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
[— 2001
,,— 0601
— 1701

Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg]
Megyei Önkormányzat Területi Kórháza, Szentes
Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd’’;

zs) melléklete 8., 9. és 10. számú lábjegyzetében a ,,371’’ szövegrész helyébe a ,,372’’ szövegrész lép.

4. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez
,,8. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez
Nagyérték´ú, még országosan nem elterjedt m´útéti eljárások, beavatkozások
1.
2.
3.
4.
5.

Vesetranszplantáció
Csontvel´ó transzplantáció
Terápiás aferezis, haemaferezis
Cadaver donor immunológiai (HLA) vizsgálatai
Cadaver donor vércsoport és virológiai vizsgálatai’’

5. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez
,,12. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez
Kód

Pont

Beavatkozás megnevezése

Általános szolgáltatások, vizsgálatok
FA 002

0

Fogorvosi vizsgálat (akut panasz, baleset, ellen´órzés stb.)

TA 002

250*

Fogorvosi vizsgálat (akut panasz, baleset, ellen´órzés stb.)

TE 004

1500

Emelt szint´ú szakellátási vizsgálat, speciális diagnosztikus háttérrel

TB 109

240

FA 011

0

Kezelési terv készítése, árajánlat (alapellátás)

FA 013

0

Szül´ó/gondozó tájékoztatása írásban a gyermek fogazati állapotáról

FA 014

0

Szakrendelésre utalás, igazolás kiadása

FA 015

0

Intraorális

FA 018

0

Gyógyszerrendelés

FA 019

0

Injekció adása terápiás célból

FA 114

0

Tasak gyógyszeres kezelése

Betegfelvétel, kezelési terv és státusz készítése (els´ó megjelenéskor számolható el)

érzéstelenítés
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Beavatkozás megnevezése

FA 130

0

Fogeltávolítás

FA 169

0

Állkapocs luxatio repozíciója

FA 195

0

Tejfog elcsiszolás, és/vagy impregnálás

FA 200

0

Dentíciós panaszok ellátása

FA 202

0

Sín eltávolítás

Prevenció
FA 180

0

Szájhigiénés motiváció, fogmosás tanítás

TA 183

100

Felvilágosítás, instruálás, rendel´ón kívül (csoportos)

TA 184

200

Terhességi tanácsadás, sz´úr´óvizsgálat, els´ó megjelenéskor számolható el

TA 185

80

TA 186

120

Fogorvosi sz´úr´óvizsgálat, igazolás gyermeknek (félévenként 18 éves korig, illetve amíg
nappali tagozatos középiskolás, egy biztosítottnál évente kétszer jelenthet´ó)
Fogorvosi sz´úr´óvizsgálat, igazolás feln´óttnek (évente egyszer jelenthet´ó)

Rendel´ón kívüli, rendelési id´ón belüli vizsgálat, betegellátás
TA 004

250

Rendel´ón kívül végzett ellátás, alkalmanként számolható el

TA 005

200

Konzílium rendel´ón kívül, alkalmanként számolható el

Röntgen
TA 006

200

Intraorális rtg. felvétel (db)

TB 007

500

Panoráma rtg. felvétel (db)

TB 008

500

Teleröntgen felvétel

TB 009

500

Egyéb extraorális rtg. felvétel

TE 010

500

Rtg. kontrasztanyag befecskendezés

Bizonylat, jelentés, igazolás
TA 012

100

Szakvélemény készítése, dokumentálása

TA 014

100

Fogorvosi látlelet nyomtatványon

Érzéstelenítés, lézerkezelés
TB 016

100

Gyógyszeres sedatio

TE 017

500

Általános analgesia, gyógyszeres

TA 020

150

Lézerkezelés (Soft)
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Beavatkozás megnevezése

Konzerváló (fogmegtartó) szolgáltatások
TA 101

250

Amalgám tömés készítése

TA 102

300

Tömés készítése fotopolimerizációval

TA 103

500

Korona felépítése, él, sarokpótlással (töméssel)

TA 104

60

TE 105

850

Inlay, onlay (szakorvosi indikáció alapján)

TA 106

250

Tömés készítése kemopolimerizációval

TA 107

700

Gyökértömés

TA 108

50

TA 109

400

TA 110

50

Polírozás, finírozás, tömésenként

csatornánként

Érzékeny fogfelszín kezelése foganként
Csonkfelépítés gyári csappal
Fog trepanálása és/vagy exstirpálása

Szájbetegségek és parodontológia
TA 111

250

Fogk´ó eltávolítása, supragingivális és subgingivális (állcsontonként számolható el)

TB 113

500

Lebenyes tasak-m´útét (foganként)

TB 114

600

Gingivectomia (foganként)

TB 115

600

Tasak kezelése zárt kürettázzsal (foganként)

TB 116

2000

Csontpótló anyag behelyezése (foganként, anyag nélkül)

TB 117

2500

Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával/anyag nélkül

TA 118

150

Egyszer´ú szájnyálkahártya betegségek lokális kezelése

TB 119

500

Komplikált szájnyálkahártya betegségek lokális kezelése

TB 120

360

Fogak sínezése (foganként)

TE 121

1200

Allergológiai ellátás (alkalmanként)

Dentoalveoláris sebészet
TB 131

600

Fogeltávolítás, feltárásból

TB 132

1200

TA 135

200

TB 137

1300

Nyálk´ó eltávolítása

TA 138

300

Incisio, circumcisio

TB 139

300

Excisio

TB 140

1500

Arcüreg zárása lebennyel

TB 141

1250

Periapicalis küret, gyökércsúcs resekció (gyökerenként)

TB 142

500

TB 143

2000

Cystectomia

TB 144

2000

Cystostomia

TB 145

1300

Orális plasztika

TA 147

300

Retineált vagy impactált fog eltávolítása
Alveolus excochleátió sebellátással

Retrográd gyökértömés (csatornánként)

Fogrepositio

1999/53. szám
Kód

MAGYAR KÖZLÖNY
Pont

3387

Beavatkozás megnevezése

TB 148

1000

Fogreplantáció

TE 149

1050

Implantátum, intraosseális (db) (szakorvosi indikáció alapján)

TE 150

400

Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauter

TB 151

200

Stomatoonkológiai gondozás (alkalmanként számolható el)

TB 152

500

Foggyökér dissectio

TB 153

300

Lágyrész traumák ellátása

TB 154

500

Frenulectomia,

TA 155

500

Vérzéscsillapítás (csak önálló tevékenységként számolható el)

frenulotomia

Protetikai (fogpótlási) szolgáltatások
TA 160

800

Korona készítés (darabonként)

TA 161

1000

TA 162

800

Hídkészítés, horgonyonként

TA 163

400

Hídkészítés,

TA 164

150

Borító korona, híd eltávolítása pillérenként

TA 165

2500

Részleges lemezes fogpótlás

TA 166

3000

Teljes fogsor készítése

TB 168

1000

Harapásemel´ó készítése

TE 169

9000

Speciális fogpótlások készítése, implantációs fogpótlások, diszfunkció

TE 170

14000

TE 171

1000

TA 173

250

Fogpótlás javítás, szájképleteket irritáló tényez´ó miatt (egyszer számolható el)

TA 177

500

Fogsor alábélelés

TA 178

300

Fog, kapocs rápótlás, lenyomattal

TB 179

3000

Csapos korona készítés

hídtest-hézagfoganként

Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció fejl´ódési rendellenességben, daganatos vagy
egyéb elváltozásban szenved´ók részére (a kezelés befejezésekor számolható el)
Állkapocs diszfunkció kezelése (alkalmanként)

Instrumentalis okklúziós analízis és korrekció

Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati szolgáltatások
TA 187

120

Helyi fluoridálás, kezelés segédeszköz nélkül, állcsontonként

TA 188

180

Helyi fluoridálás, segédeszközzel (állcsontonként)

TA 189

400

Helyfenntartó szájba helyezése

TA 190

240

Barázdazárás

TA 192

350

Traumásan sérült fog ellátása, véd´ókötéssel, ideiglenes koronával

TA 193

400

Ideiglenes gyökértömés készítése csatornánként apexifikáció céljából, foganként egyszer
számolható el

TA 194

150

Pulpotómia

TA 196

250

El´óre gyártott korona beragasztása (tejfoganként)
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Beavatkozás megnevezése

Fogszabályozási szolgáltatások
TB 210

500

Ortodonciai mérések (modell analízis, röntgen kiértékelés)

TA 211

1700

Kisfokú fogazati eltérés szabályozása (helyfenntartó kezelés, ferdesík), a kezelés megkezdésekor jelenthet´ó

TA 212

2500

Kisfokú fogazati eltérés szabályozása (helyfenntartó kezelés, ferdesík), a kezelés befejezésekor jelenthet´ó

TB 213

2500

Közepes fogazati eltérés szabályozása, kezelés megkezdésekor jelenthet´ó

TB 214

3700

Közepes fogazati eltérés szabályozása, kezelés befejezésekor jelenthet´ó

TB 215

3300

Nagyfokú fogazati eltérés szabályozása, kezelés megkezdésekor jelenthet´ó

TB 216

4900

Nagyfokú fogazati eltérés szabályozása, kezelés befejezésekor jelenthet´ó

TB 217

700

TB 218

1100

TA 219

300

Preventív, illetve kiegészít´ó fogszabályozási tevékenység (myoterápia, lapocgyakorlat
stb.)

TA 220

100

Rossz szokásról való leszoktatás, kezelés megkezdésekor jelenthet´ó

TA 221

100

Rossz szokásról való leszoktatás, kezelés befejezésekor jelenthet´ó

TB 222

500

Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálása, polírozás

TB 223

14000**

Oro-maxillo-faciális fogszabályozás és gyermekfogászati szakellátási rehabilitáció fejl´ódési rendellenességben vagy egyéb elváltozásban szenved´ók részére, 18 éves korig, illetve
amíg nappali tagozatos középiskolás (a kezelés befejezésekor számolható el)

TB 224

1500

Növekedés befolyásoló, funkcionális terápia (vegyes fogazatban) betegenként egyszer
számolható el

Retenciós készülék készítése, a kezelés megkezdésekor, vagy szakmai indikáció alapján
újabb készülék készítésekor jelenthet´ó
Retenciós készülékkel történt kezelés befejezésekor jelenthet´ó

TB 122

300**

Kiegészít´ó megel´óz´ó ellátás különleges gondozásra szoruló gyermek (testi, érzékszervi,
értelmi és más fogyatékos) számára

TB 123

500**

Különleges gondozásra szoruló gyermek fogorvosi szakgondozása

A *-gal jelölt tevékenység csak a fix díj nélküli (és/vagy területi ellátási kötelezettség nélküli) szolgálatoknál
számolható el.
A **-gal jelölt tevékenység csak külön szerz´ódés alapján számolható el.
Megjegyzés: a fogászati szolgáltatások kódja 5 pozíciós.
Az els´ó pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol
F — a kötelez´óen jelentend´ó 0 pont-érték´ú beavatkozás,
T — a teljesítménydíjas fogászati szolgáltatás;
a második
A
B
E

pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol
— alapellátás,
— szakellátás,
— emelt (tancélos praxis) alap- és szakellátás;

a harmadik, negyedik és ötödik pozíció pedig a beavatkozás kódszámát tartalmazza.
A ,,TA’’ jelzés´ú kódokat mindhárom ellátási szint használhatja, a ,,TB’’ jelzés´ú kódokat a szakellátás és az emelt
szint´ú szakellátás, a ,,TE’’ jelzés´ú kódokat csak az emelt szint´ú alap- és szakellátás használhatja.’’
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6. számú melléklet a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelethez
,,14. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez
Nem számít a határnapon belüli ismételt felvétel az el´óz´ó ellátással összevonva egy ellátási esetnek a következ´ó
esetekben:
I.
A)
17M
17M
17M
17M
17M
17M
17M
17M
99M
99M

7740
7760
778A
778B
780A
780B
782A
782B
9430
944A

99M 944B
99M
99M
99M
99M
99M
99M
99M
99M

945A
945B
9460
947A
947B
948A
948B
9490

99M 950A
99M 9510
99M 950B

Akut leukémia 18 év felett, nagy dózisú kombinált kemoterápiával
Akut leukémia 18 év felett, standard dózisú kombinált kemoterápiával
Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy palliatív ellátás, társult betegséggel
Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy palliatív ellátás, társult betegség nélkül
Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult betegséggel
Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult betegség nélkül
Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegséggel
Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegség nélkül
Sugárterápia
Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E sz´úrt vérkészít mény adásával
Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év alatt, legalább 7E sz´úrt vérkészítmény adásával
Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája, 18 év felett
Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája, 18 év alatt
Here daganat kemoterápiája 18 év felett
Csont sarcoma kemoterápiája 18 év felett
Csont sarcoma kemoterápiája 18 év alatt
Egyéb sarcoma kemoterápiája 18 év felett
Egyéb sarcoma kemoterápiája 18 év alatt
Egyéb kemoterápia 2E-nél több sz´úrt és/vagy besugárzott vérkészítménnyel, illetve 4E-nél több thrombocita készítménnyel, 18 év alatt
Egyéb kemoterápia 3E-nél kevesebb sz´úrt és/vagy besugárzott vérkészítménnyel, illetve 5E-nél kevesebb thrombocita készítménnyel, 18 év alatt
Szimultán kemo- és radioterápia fej-nyak tumor esetén
Egyéb kemoterápia 18 év felett

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha a megel´óz´ó ellátás nem a fentiek szerinti HBCs ellátása volt.

B)
01P 002A
01P 002B
01P 002C
01M 015A
04M 1390
04M 144B
05P 2000
05M 2050
05M 2060
05M 2070
05M 2150

Nagy intracraniális m´útétek 18 év felett, nem trauma miatt OENO: 50230, 50231
Nagy intracraniális m´útétek 18 év felett, trauma miatt OENO: 50230, 50231
Nagy intracranialis m´útétek 18 év alatt OENO: 50230, 50231
Cerebrovascularis betegségek (kivéve TIA), praecerebralis érelzáródással, speciális kezeléssel
Tüd´óembólia
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt
Embolectomia
AMI trombolysis kezeléssel
AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel
AMI speciális kezelés nélkül
Szívmegállás, oka ismeretlen
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06P 283A
06P 283B
06P 283C
06P 283D
06M 289A
06M 289B
06M 290A
06M 290B
07M 3500
11M 5760
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Nyel´ócs´ó kisebb m´útétei, ha a f´ódiagnózis I8500, K2260 és az OENO: 54285, 54286, 54287, 54291,
54292, 54293
Appendectomia komplikált f´ódiagnózissal, társult betegséggel
Appendectomia komplikált f´ódiagnózissal, társult betegség nélkül
Appendectomia komplikált f´ódiagnózis nélkül, társult betegséggel
Appendectomia komplikált f´ódiagnózis nélkül, társult betegség nélkül
Gastrointestinalis vérzés társult betegséggel
Gastrointestinalis vérzés társult betegség nélkül
Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval, társult betegséggel
Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval, társult betegség nélkül
Hasnyálmirigy betegségei, kivéve a rosszindulatú daganatokat, ha a f´ó diagnózis: K85H0 Heveny
hasnyálmirigy-gyulladás
Veseelégtelenség, ha a f´ó diagnózis: G9350 Agyi nyomásfokozódás, G9360 Agyvizeny´ó, G9520 Gerincvel´ó kompresszió k.m.n.

szerinti HBCs és/vagy betegség és/vagy beavatkozás ellátására visszavett betegek esetén függetlenül attól, hogy a
megel´óz´ó ellátás milyen HBCs-be tartozott.

C)
03P 0860
03P 0870
04M 1360
04M 137A
04M 137B
04M 1430
05M 2130
08P 3790
08M 4050
08M 4060
08M 4070
08M 4090
09M 5010
16 F´ócsoport
17 F´ócsoport

Fej-, nyaki tájék nagyobb m´útétei rosszindulatú daganat miatt
Fej-, nyaki tájék nagyobb m´útétei, malignitás kivételével
Güm´ókór polirezisztens kórokozóval
Güm´ókór társult betegséggel
Güm´ókór társult betegség nélkül
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstuktív betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel
Szívelégtelenség
Vázizomrendszeri szeptikus állapotok m´útéti ellátása
Osteomyelitis
Pathológiás törések, a vázizomrendszer, a köt´ószövet rosszindulatú daganatai
Szisztémás autoimmun betegség, cyclosporin kezeléssel, társult betegséggel
Szeptikus artritisz
Súlyos b´órbetegségek, ha a f´ó diagnózis: L4010 Psoriasis pustulosa, L1200—L 1299 Pemphigoid,
L1000—L 1099 Pemphigus csoport
HBCs csoportjai
HBCs csoportjai

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha az ellátás csoportja megegyezik az el´óz´ó ellátással, és az összevonás
alá tartozó adott és a megel´óz´ó ellátás együttes ellátási ideje meghaladja a fels´ó határnapnak megfelel´ó érték´ú ápolási
napot.

D)
D.1.
08P 400A
08P 400B

Scoliosis m´útétei társult betegséggel
Scoliosis m´útétei társult betegség nélkül

D.2.
14P 681A

Interruptió kürettel, aspirációs kürettel, hysterotomiával

szerinti HBCs ismételt ellátására visszavett betegek esetén, ha a megel´óz´ó ellátás az azonos számozású E) pont szerinti
csoportba tartozott.
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E)
E.1.
08M 4100

Gerincbetegségek

E.2.
14P 6750
14P 6760
14M 684A
14M 684B

Terhességi m´útétek diagnosztikus céllal
Egyéb terhességi m´útétek
Egyéb antepartum betegségek társult betegséggel
Egyéb antepartum betegségek társult betegség nélkül

F)
S000—T799

Sérülés, mérgezés és küls´ó okok bizonyos egyéb következményei, kivéve orvosi kezelés és egyéb k.m.n.
hatások következményei — ápolást indokló f´ódiagnózissal felvett betegekre, ha a megel´óz´ó ellátás
f´ódiagnózisa nem tartozik az F) pontban felsorolt betegségekbe.

II.
Az I. A)—D) és F) pontban felsoroltak ,,súlyos társult betegséggel’’ min´ósített tételei.

III.
Az ismételt felvételkor az 1 évnél fiatalabb korúak ellátása.’’

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
57/1999. (VI. 18.) FVM
rendelete
az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összeg´ú agrárhitelhez kapcsolódó
kezességvállalás felhasználásáról, a meghatározott
konzervgyártó kisüzemek hitelezésének el´ósegítésér´ól

szírozási problémáik enyhítése érdekében felvett — legfeljebb 2,33 milliárd forint — hitelei t´ókeösszegének száz
százalékára állami kezességvállalást vehetnek igénybe.
(2) A kezességvállalási díj megfizetését´ól az állam eltekint.

2. §

A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól szóló
1998. évi XC. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1999. évi költségvetési
törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összeg´ú agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról (konzervipari társaságok) szóló 1065/1999. (VI. 11.) Korm.
határozatra az alábbiakat rendelem el:

Az állami kezességvállalást az a lejárt köztartozással
nem rendelkez´ó jogosult veheti igénybe, amely az Orosz
Köztársaságba történ´ó értékesítés céljából gyártott és raktározott — 1999. május 31-i napi — késztermék készlete
okozta pénzügyi nehézsége enyhítése céljából hitelintézett´ól, a rendelet hatálybalépését´ól számított egy hónapon
belül olyan, legfeljebb nyolc havi lejáratú hitelt vesz fel,
amellyel kapcsolatban vállalja, hogy

1. §

a) amennyiben az egyes konzervipari társaságok finanszírozási problémáinak enyhítésér´ól, a konzervgyárak hitelezésének el´ósegítésér´ól szóló 57/1998. (XII. 4.) FVM
rendelet alapján állami kezességvállalás mellett hitelt vett
fel, a kezességvállalással érintett tartozásait a finanszírozó

(1) A rendelet mellékletében meghatározott konzervgyártó kisüzemek (a továbbiakban: jogosultak) az ott meghatározott mértékig, az orosz exporttal összefügg´ó finan-
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hitelintézettel — legkés´óbb az új hitelfelvétellel egyidej´úleg — rendezi,
b) a hitel lejárata szerinti ütemezéséhez igazodó árbevétel engedményezése érdekében a hitelt elkülönített
számlán vezeti, továbbá
c) a hitelnyújtásra nyilvános pályázatot ír ki, vagy legalább három hitelintézet érvényes ajánlatát bekéri, illetve
rendelkezik legalább három hitelintézet érvényes ajánlatával.

3. §
(1) A kezességvállalással összefüggésben a jogosultak a
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Agrárrendtartási Hivatalához
a rendelet hatálybalépését´ól számított egy hónapon belül
nyilatkozatot kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:
a) a jogosult nevét, címét, adószámát és bankszámlaszámát,
b) a kérelmezett teljes hitelösszeg nagyságát,
c) az orosz kivitelre gyártott termékeknek az 1999. május 31-én fennállt raktárkészlete nagyságát, illetve
d) igazolást arról, hogy lejárt köztartozással nem rendelkezik,
e) a 2. §-ban el´óírt feltételeknek megfelel´ó hitelszerz´ódés másolatát.
(2) A minisztérium a nyilatkozat alapján a kezességvállalás összegér´ól igazolást állít ki, amelynek egy példányát
megküldi a jogosultaknak és a jogosult által beadott nyilatkozat egy másolatát a Pénzügyminisztériumnak.
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5. §

(1) A készletfinanszírozási hitel után, annak nyolc hónapi lejáratára — a hitelintézet kamatterhelését és annak
kifizetését követ´óen — kamattámogatás vehet´ó igénybe.
(2) A kamattámogatás mértéke a hitelszerz´ódés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat hetvenöt százaléka.
(3) A kamattámogatást a jogosult lakóhelye szerinti területi illetékes állami adóhatóságtól a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról igényelhet´ó. A kamattámogatást az adóhatóság által
rendszeresített 9911-es számú ,,bevallás az államháztartással
szemben egyes juttatások igényléséhez’’ nyomtatvány felhasználásával igényelhet´ó a banki kamatterhelés gyakoriságának megfelel´óen. Az igényl´ó nyomtatványhoz csatolni kell
a hitelintézet kamatbefizetési igazolását.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
egyidej´úleg az egyes konzervipari társaságok finanszírozási problémáinak enyhítésér´ól, a konzervgyárak hitelezésének el´ósegítésér´ól szóló 57/1998. (XII. 4.) FVM rendelet
hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban lev´ó ügyekben a
rendelet el´óírásait kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól
szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet el´óírásait kell
alkalmazni.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. §
(1) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett
hitel törlesztése meghiúsul, a hitelintézet a 2. § b) pontban
meghatározott biztosíték érvényesítését követ´óen — a
Pénzügyminisztérium egyidej´ú értesítése mellett — jogosult az állami kezességvállalásból ered´ó jogait az állami
adóhatóságnál érvényesíteni az eredeti hitelszerz´ódés lejártát követ´ó hatvanegyedik naptól.

Melléklet
az 57/1999. (VI. 18.) FVM rendelethez
A rendelet hatálya alá tartozó
konzervgyártó kisüzemek és az általuk igénybe vehet´ó
állami kezesség összege
1. Big Company R t., Debrecen

150 millió Ft

(2) A hitelintézet az állami kezességvállalást az
10032000-01907010 számú APE H Agrárgazdasági kezességbeváltás folyósítási számláról igényelheti. A kérelemhez mellékelni kell a hitelszerz´ódés, az árbevétel
engedményezés egy-egy példányát, a törlesztés meghiúsulásának indokait.

2. Cser-Food R t., Nyírlugos-Cserhágó

300 millió Ft

3. Dél-Nyírség Kft., Hajdúsámson

300 millió Ft

4. Gloster Kft., Máriapócs

200 millió Ft

5. Green R ay R t., Nyírmeggyes

250 millió Ft

6. Kelet-Food 2000 Kft., Nyíregyháza

200 millió Ft

(3) A beváltott kezesség a hitelfelvev´ó állammal szembeni kötelezettségévé válik, err´ól az érintettet az illetékes
adóhatóság határozatban értesíti. A visszafizetési kötelezettséget az 10032000-01907010 számú APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás folyósítási számlára kell teljesíteni.

7. Margaréta Kft., Nyírmihálydi

150 millió Ft

8. Uránia 96 Kft., Baktalórántháza

250 millió Ft

9. Vega-Food Kft., Mátészalka

250 millió Ft

10. Vépisz Vegyesipari Épít´ó és Szolgáltató Szövetkezet, Túrricse

280 millió Ft
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3. §

Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

a földmérési és térképészeti tevékenységr´ól szóló
1996. évi LXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
21/1997. (III. 12.) FM—HM együttes rendelet
módosításáról

,,(3) Szakmai vagy etikai okok miatt — a Min´ósít´ó
Bizottság döntése alapján — a FÖMI a min´ósített ingatlanrendez´ó földmér´ót írásbeli figyelmeztetésben részesíti,
a min´ósítést legfeljebb kétévi id´ótartamra felfüggeszti vagy
a min´ósítést visszavonja. A felfüggesztés id´ótartama alatt
a földmér´ó ingatlanrendez´ói min´ósítéshez kötött tevékenységet csak irányítással végezhet.’’

A földmérési és térképészeti tevékenységr´ól szóló 1996.
évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 21/1997.
(III. 12.) FM—HM együttes rendeletet (a továbbiakban:
R.) a következ´óképpen módosítjuk:

4. §

1. §
Az R. 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,8. § Az Fttv. 21. §-ának (1) bekezdésében el´óírt földmérési és térképészeti szakképzettség
a) az okleveles földmér´ómérnöki, az okleveles földmér´ó szakos épít´ómérnöki, illetve az okleveles földmér´ó és
térinformatikai mérnöki végzettség,
b) a földmér´ó, a földrendez´ó üzemmérnöki, illetve a
földmér´ó, a földrendez´ó mérnöki végzettség,
c) az okleveles épít´ómérnöki, az okleveles erd´ómérnöki, illetve az okleveles bányamérnöki vagy az okleveles
térképész (kartográfus) végzettség, továbbá az épít´ómérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki
végzettség;
d) földmér´ó technikusi, térképész technikusi, földmér´ó
és térképész technikusi, földmér´ó szaktechnikusi, illetve
kataszteri szaktechnikusi végzettség;
e) olyan egyéb szaktechnikusi, technikusi, illetve szakközépiskolai végzettség, ahol a képesít´ó (érettségi) tárgyak
között a földmérés vagy a kartográfia szerepel;
f) a korábban a MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala, illetve az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal által szervezett földmérési tanfolyami végzettség.’’

2. §
Az R. 10. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe
a következ´ó rendelkezések lépnek:
(Földmérési referenciamunkának kell tekinteni)
,,a) a földhivatalnál végzett földmér´ói tevékenységet,
vagy
b) a földrészlethatár kit´úzése érdekében végzett, valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában változást eredményez´ó, legalább 30 db földmérési munkát, az
átvev´ó földhivatal megnevezésével, vagy’’

(1) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt földmér´ó igazolványt a 8. §-ban meghatározott szakképzettséggel rendelkez´ó személy kaphat.’’
(2) Az R. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A földmér´ó igazolvány kiadása iránti igényt a megyei (f´óvárosi) földhivatalnál vagy a FÖMI-nél, honvédségi alkalmazottak esetében a honvédség térképész szolgálatánál, az ott beszerezhet´ó igényl´ólapon lehet benyújtani.
A megyei földhivatal, illetve a honvédség térképész szolgálata a hozzá beérkez´ó igényeket hivatalból továbbítja a
FÖMI-hez.’’

5. §
Az R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A földmér´ó — munkavégzése során — az Fttv.
17. §-ában foglalt mérési jogosultságát földmér´ó igazolvánnyal és az adott munka végzésére szóló megbízást vagy
megrendelést tanúsító okirattal (a továbbiakban: megbízólevél) igazolja.’’

6. §
Az R. 16. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(2) Az értesítést az eljáró földmér´ó, illetve a földmérési
szervezet el´ózetesen írásban köteles kiküldeni.
(3) Az Fttv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott földmérési és térképészeti tevékenységr´ól a helyszíni el´ókészít´ó munka megkezdése el´ótt legalább 30 nappal korábban
kell tájékoztatni az érintett települési önkormányzatot.’’
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Záró rendelkezés

2. §

7. §

Az R. 7. §-a helyébe a következ´ó 7. § lép:
,,7. § (1) Ezen § hatálya alá tartozik az er´óm´úvek (beleértve a nem engedélyköteles, valamint a saját használatú
villamosm´úveket is) által közcélú villamosm´únek értékesített azon villamos energia, amelyre nem terjed ki e rendelet 4. és 5. §-a.
(2) Az (1) bekezdés szerinti villamos energia legmagasabb hatósági árait e rendelet 1. számú melléklete, az árak
megállapításának és az árak alkalmazási feltételeinek meghatározásához az egyes id´ózónák id´ótartamát e rendelet
7. számú melléklete, az áralkalmazási feltételeket e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(3) Amennyiben a csatlakozási ponton átadott villamos
energia feszültségszintje feltranszformálást tesz szükségessé, az 1. számú mellékletben szerepl´ó díjtételek közül a
feltranszformálás utáni feszültségszinthez tartozó díjtételeket kell legmagasabb hatósági árakként alkalmazni külön mérés alapján.’’

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, ezzel egyidej´úleg az R. 23. §-a hatályát veszti.
Dr. Torgyán József s. k.,

Dr. Szabó János s. k.,

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

honvédelmi miniszter

A gazdasági miniszter
33/1999. (VI. 18.) GM
rendelete
a közcélú villamosm´úvek villamos energia
vásárlási árának megállapításáról szóló
55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló, többször módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a villamos energia termelésér´ól, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, az 1995. évi
LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: VET) 4. §-ának c) pontjában, valamint
55. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is — a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következ´óket rendelem el:
1. §
A közcélú villamosm´úvek villamos energia vásárlási árának megállapításáról szóló, többször módosított 55/1996.
(XII. 20.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R .) 4. §-ának
(2)—(3) bekezdése a következ´óképpen módosul:
,,(2) Az (1) bekezdésben meghatározott villamos energia átvételéért a termel´ó részére fizetend´ó legmagasabb
hatósági árakat e rendelet 1. számú melléklete, az árak
megállapításának és az árak alkalmazási feltételeinek meghatározásához az egyes id´ózónák id´ótartamát e rendelet
7. számú melléklete, az áralkalmazási feltételeket e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában
meghatározott villamos energia esetében a csatlakozási
ponton átadott villamos energia feszültségszintje feltranszformálást tesz szükségessé, az 1. számú mellékletben
szerepl´ó díjtételek közül a feltranszformálás utáni feszültségszinthez tartozó díjtételeket kell legmagasabb hatósági
árakként alkalmazni külön mérés alapján.’’

3. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
4. §
Az R. 2. számú mellékletében a Mátrai Er´óm´ú Rt.-re
vonatkozó sorok e rendelet 2. számú melléklete szerint
változnak.
5. §
Az R. 3. számú mellékletében a 2. pontban szerepl´ó
völgyid´ószaki energiadíj 4,74 Ft/kWh-ról 4,80 Ft/kWh-ra
változik.

6. §
Az R. 4. számú melléklete hatályát veszti.

7. §
Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete lép.

8. §
(1) Ez a rendelet — a 4. § kivételével — a gazdasági
miniszternek a lakossági fogyasztókon kívüli egyéb fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának
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megállapításáról szóló 9/1999. (III. 19.) GM rendelete
hatálybalépésével egyid´óben, a 4. § 1999. október 1-jén lép
hatályba.
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taktól eltér´ó id´ópontban is jogosult egyszeri külön mér´óleolvasást végezni vagy kérni.

(2) Az e rendeletben közzétett árakat (díjakat) els´ó
alkalommal a hatálybalépés napját követ´ó 6. nap utáni els´ó
mér´óleolvasást követ´óen vásárolt villamos energia elszámolásánál kell alkalmazni.

(4) Az e rendeletben közzétett árak (díjak) a hatálybalépés el´ótt kötött szerz´ódések részévé válnak, kivéve, ha a
felek közös megegyezéssel a szerz´ódésben kikötött árat
fenntartják, vagy azt a rendelet szerinti legmagasabb hatósági árnál alacsonyabbra változtatják.

(3) A hatálybalépést követ´óen a villamos energia eladója (vagy megbízottja) a felek közötti szerz´ódésben foglal-

gazdasági minisztériumi politikai államtitkár

Dr. Fónagy János s. k.,

1. számú melléklet a 33/1999. (VI. 18.) GM rendelethez
[Az 55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 1. számú melléklete]
Közcélú villamosm´ú által er´óm´út´ól nem teljesítmény-lekötés mellett vásárolt
villamos energia legmagasabb hatósági árai
1. A 4. § (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában, valamint a 7. §-ban meghatározott, nem menetrend szerint
átadott villamos energiára vonatkozó legmagasabb hatósági árak:
A vételezés feszültségszintje
Nagyfeszültség´ú

Középfeszültség´ú

Kisfeszültség´ú

Csúcsid´ószak

9,45 Ft/kWh

10,45 Ft/kWh

10,90 Ft/kWh

Völgyid´ószak

7,30 Ft/kWh

8,10 Ft/kWh

8,45 Ft/kWh

2. A 4. § (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában és a 7. §-ban meghatározott, menetrend szerint átadott villamos
energiára, valamint a 4. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott, átvételi kötelezettség alá es´ó (menetrendt´ól független) villamos energiára vonatkozó legmagasabb hatósági árak:
A vételezés feszültségszintje
Nagyfeszültség´ú

Középfeszültség´ú

Kisfeszültség´ú

Csúcsid´ószak

9,95 Ft/kWh

11,00 Ft/kWh

11,45 Ft/kWh

Völgyid´ószak

7,70 Ft/kWh

8,50 Ft/kWh

8,85 Ft/kWh

2. számú melléklet a 33/1999. (VI. 18.) GM rendelethez
Az 55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázatnak a Mátrai Er´óm´ú Rt.-re vonatkozó rendelkezése az alábbiak szerint változik:
Rendelkezésreállási díj

Bányakapacitás
lekötési díj

Energiadíj

Indítási díj

Black start díj

E Ft/MW/év

M Ft/év

fillér/kWh

E Ft/indítás

E Ft/év

—

3392

—

1232

—

I—III. blokkok

21 339

—

367

—

—

IV. blokk felújítás el´ótt

21 339

—

367

—

—

IV. blokk felújítás után

20 265

—

445

—

—

V. blokk

20 265

—

445

—

—

Termel´ó (lekötött) egység
megnevezése

Mátrai Er´óm´ú Rt.
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3. számú melléklet a 33/1999. (VI. 18.) GM rendelethez
[Az 55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 7. számú melléklete]
Az egyes napszakok (zónaid´ók) id´ótartama
1. Az egyes napszakok (zónaid´ók) id´ótartamát
— a mindenkor érvényes (közép-európai) id´ószámítás (a továbbiakban: téli id´ószámítás), illetve
— a külön jogszabály1 szerint elrendelt nyári id´ószámítás
tartama alatt a következ´óképpen kell figyelembe venni:
Napszakok (zónaid´ók)

Csúcsid´ószak
Csúcsid´ón kívüli id´ószak
(völgyid´ószak)

Nyári id´ószámítás

nappali
esti
éjszakai
nappali

08—14
18—21
21—08
14—18

óra
óra
óra
óra

között
között
között
között

Téli id´ószámítás

07—13
17—20
20—07
13—17

óra
óra
óra
óra

között
között
között
között

2. A szombat és a vasárnap egész nap (24 óra) csúcson kívüli id´ószaknak (völgyid´ószaknak) min´ósül.
3. Az 1. és 2. pontban leírtak érvényesek akkor is, ha
— a szombat vagy a vasárnap munkanapnak számít, vagy
— a munkaszüneti nap szombattól vagy vasárnaptól eltér´ó napra esik.
4. Azon fogyasztóknál, ahol a mérést vezérl´ó berendezéssel a szombati és vasárnapi napok zónaid´ói még nem vezérelhet´ók, a zónaid´óket átmenetileg minden nap az alábbiak szerint kell figyelembe venni:
Napszakok (zónaid´ók)

Csúcsid´ószak
Csúcsid´ón kívüli id´ószak
(völgyid´ószak)
1

Nyári id´ószámítás

nappali
esti
éjszakai
nappali

08—12
18—21
21—08
12—18

óra
óra
óra
óra

között
között
között
között

Téli id´ószámítás

07—11
17—20
20—07
11—17

óra
óra
óra
óra

között
között
között
között

Jelenleg a nyári id´ószámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet.

Az igazságügy-miniszter
6/1999. (VI. 18.) IM
rendelete
a bíróságok honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról
és szervezetér´ól szóló 1/1997. (I. 22.) IM rendelet hatályon kívül helyezésér´ól
A bíróságok szervezetér´ól és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 106. §-a alapján — figyelemmel a 39. §
p) pontjára — a következ´óket rendelem el:
1. §
A bíróságok honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról és szervezetér´ól
szóló 1/1997. (I. 22.) IM rendelet hatályát veszti.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Dávid Ibolya s. k.,
igazságügy-miniszter
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Kárrendezési Iroda
közleménye
az 1999. augusztus 2—14-ig terjed´ó id´ószak
— I., II/1., II/2. és II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
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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.

Az 1999. augusztus 2—14-ig terjed´ó id´ószak
— I. földalapra vonatkozó — term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. augusztus 2—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

Figyelmeztetés
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.
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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), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem id´ósebb takarmányvetés)
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a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve alapján számított
ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.
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.
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

Fejér megye
A Központi Kárrendezési Iroda KÁPOLNÁSNYÉK községben, a Vörösmarty Mgtsz, Kápolnásnyék által kijelölt
term´óföldrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Kápolnásnyék, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a F´óvárosi Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. augusztus 3., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Kápolnásnyék
Helyrajzi szám

06 a-ból
06 b
011 a-ból
011 b

Terület

37 ha 2764 m2
1141 m2
5 ha 2765 m2
3781 m2

M´úvelési ág

szántó
gyep (legel´ó)
szántó
gyep (legel´ó)

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

1297,23 Földmérési jelek elhelyezése
1,39 Földmérési jelek elhelyezése
132,25
4,61
Dr. Györe Attila s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. augusztus 2—14-ig terjed´ó id´ószak
— II/1. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. augusztus 2—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 alábbiak szerint 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
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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,
amennyiben 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

Nógrád megye

A Központi Kárrendezési Iroda R IMÓC községben, az Újkalász Mgtsz, Varsány 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: R imóc, Sportcsarnok
Az árverést a Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. augusztus 2., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Rimóc

Helyrajzi szám

0101
03/57
079 a-ból

Terület

9 ha 2665 m2
4 ha 4727 m2
3 ha 3000 m2

M´úvelési ág

gyep
szántó
szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

185,33
140,00 Gázvezeték jog
66,00

értéke
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A Központi Kárrendezési Iroda RIMÓC községben, az Ipolyvidéki Erd´ó és Fafeldolgozó Gazdaság, Balassagyarmat
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: R imóc, Sportcsarnok
Az árverést a Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. augusztus 4., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Rimóc
Helyrajzi szám

019/8
019/9
032
035
062/6

Terület

13 ha 286 m2
13 ha 6720 m2
2 ha 5567 m2
10 ha 4125 m2
1265 m2

M´úvelési ág

erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
szántó

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

24,75
35,55
4,86
19,78
1,28

megnevezése

Társult
Társult
Társult
Társult

gazdálkodás
gazdálkodás
gazdálkodás
gazdálkodás

Lévai Sándor s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. augusztus 2—14-ig terjed´ó id´ószak
— II/2. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. augusztus 2—14-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési hirdetményeit az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján (II/2. földalap) az alábbiak szerint tesszük közzé:
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´ót megillet´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással minden kárpótlásra jogosult részt vehet.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél 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.

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—4. pontok szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
5. Az árverésen az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával
kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának — a
II/2. földalapra vonatkozó — (3) bekezdése alapján, az

Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A Központi Kárrendezési Iroda ZUBOGY községben, az Aranykalász Mgtsz, Izsófalva 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: Z ubogy, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. augusztus 2., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Zubogy

Helyrajzi szám

Terület

016-ból
030-ból
037
039-b´ól

2058 m2
1 ha 5586 m2
16 ha 4807 m2
37 ha 9782 m2

047/2 a
047/2 b
053/2 a
053/2 d
053/2 f
053/2 g
053/2 h
053/2 j
053/2 k
053/2 l
053/2 m

1048 m 2
6023 m2
5009 m2
2048 m2
2749 m2
6000 m2
645 m2
9239 m2
741 m2
661 m2
1202 m2

M´úvelési ág

szántó
gyep
erd´ó
erd´ó

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

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

3,75
19,02 Kivett területet is tartalmaz
39,55 Társult gazdálkodásra alkalmas
50,66 Társult gazdálkodásra alkalmas, kivett területet is tartalmaz
0,25
1,45
1,20
0,49
0,66
1,44
0,15
2,22 Társult gazdálkodásra alkalmas
0,18
0,16
0,29

értéke
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053/2 n
082/2 a
082/2 c
082/2 d
082/2 f
084
088

MAGYAR KÖZLÖNY
Terület

2810 m2
2466 m2
750 m2
2650 m2
7 ha 6341 m2
1 ha 8092 m2
23 ha 4427 m2

M´úvelési ág

gyep
erd´ó
gyep
erd´ó
gyep
gyep
gyep

Aranykorona
érték

1999/53. szám
Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

0,67
0,69
0,18
0,74
18,32
4,34
54,08 Kivett területet is tartalmaz
Lévai Sándor s. k.,
irodaigazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A Központi Kárrendezési Iroda VAJA községben, a II. Rákóczi Ferenc Mgtsz, Vaja 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: Vaja, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. augusztus 9., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Vaja
Helyrajzi szám

018/17 a-ból
018/17 b

Terület

22 ha 7233 m2
1146 m2

M´úvelési ág

szántó
erd´ó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

131,86 Bányaszolgalmi jog
1,32 Bányaszolgalmi jog

A Központi Kárrendezési Iroda VAJA 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: Vaja, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. augusztus 12., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Vaja
Helyrajzi szám

054-b´ól

Terület

2 ha 7040 m2

M´úvelési ág

erd´ó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

31,10 Közös m´úvelési kötelezettség
Szilágyi János s. k.,
mb. irodaigazgató

értéke
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Az 1999. augusztus 2—14-ig terjed´ó id´ószak
— II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. augusztus 2—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 kár-
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pótlási 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 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 LOTHÁRD községben, a Belvárdgyulai Mgtsz, Belvárdgyula 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: Baranya és Somogy Megyei Kárrendezési Iroda, Pécs, Bajcsy-Z silinszky u. 14—16.
Az árverést a Baranya és Somogy Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. augusztus 3., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Lothárd
Helyrajzi szám

1130/5-b´ól
022
024

Terület

3590 m2
5538 m2
3 ha 8730 m2

M´úvelési ág

szántó
gyep
gyep

Aranykorona
érték

9,37
1,33
9,30

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke
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A Központi Kárrendezési Iroda MAGYARSARLÓS községben, a Belvárdgyulai Mgtsz, Belvárdgyula 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: Baranya és Somogy Megyei Kárrendezési Iroda, Pécs, Bajcsy-Z silinszky u. 14—16.
Az árverést a Baranya és Somogy Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. augusztus 5., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Magyarsarlós
Helyrajzi szám

075-b´ól
066/5

Terület

2 ha 1468 m2
3608 m2

M´úvelési ág

szántó
gyep

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

16,38
9,99
Novák Sándorné s. k.,
mb. irodaigazgató

Békés megye
A Központi Kárrendezési Iroda DOMBIRATOS községben, a Béke Mez´ógazdasági Szövetkezet, Dombiratos 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: Dombiratos, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Békés Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. augusztus 3., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Dombiratos
Helyrajzi szám

0128/1
0128/3

Terület

2406 m2
1 ha 1522 m2

M´úvelési ág

szántó
szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

10,88
51,11

A szövetkezet a területeket terménybetakarítás után adja birtokba.
Dr. Daróczi Mária s. k.,
irodaigazgató

értéke
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NEMZETKÖZI
SZERZ ´ÓDÉSEK

Sorszám: 13.
A külügyminisztert´ól
Közlemény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a közös békefenntartó zászlóalj létrehozása
tárgyában, Budapesten, 1998. március 20-án aláírt Megállapodás hatálybalépésér´ól
Az 1998. évi XLVII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli,
hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a közös békefenntartó zászlóalj létrehozása
tárgyában, Budapesten, 1998. március 20-án aláírt Megállapodás VIII. Cikkének 1. pontjában meghatározott hatálybalépési feltétel megvalósult. A Megállapodás és a törvény 2. §-a 1999. július 13-án lépnek hatályba.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ megjelentette a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK
HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE
1998
cím´ú hatkötetes jogszabálygy´újteményt.
A kiadványt az Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal a korábbi
évek gyakorlatához hasonlóan név- és tárgymutatóval, kiegészít´ó jegyzetekkel,
függelékkel, valamint változásmutatóval látta el.
A jogszabálygy´újtemény I., II., III., IV., V. és VI. kötetének ára: 51 520 Ft áfával.
A kötetekre szóló megrendelést a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) kérjük eljuttatni.
Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük a
TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE
1998
cím´ú hatkötetes kiadványt …………… példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára.
Keltezés:……………………………………
…………………………………………
cégszer´ú aláírás
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Ne feled je!
Re n d s z e r ü n k m e g vá s á r l á s á va l é s h a s zn á l a t á v a l
a hivatalos jog szab ályszö veg ek kezelését tanu lja meg .
®

CD-JOGÁSZ
a magyar jogszabályok hivatalos hatályos szövege
A CD-JOGÁSZ szolgáltatásként valósul meg. A CD-lemezek rendszeres küldésén kívül ügyfelünk
részletes kézikönyvet és ,,forródrót’’ szolgáltatást kap. Az újabb programváltozatok legalább egy évig
ingyenesek.
A CD-JOGÁSZ el´ófizet´óje automatikusan lehet´óséget kap arra, hogy a Magyar Hivatalos Közlönykiadó online szolgáltatásait kedvezményesen vegye igénybe.
É v e s e l ´ó f i z e t é s i d í j a k
Egyszeri belépési díj

12 000 Ft + áfa

Önálló változat

36 000 Ft + áfa

5 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft + áfa

10 munkahelyes hálózati változat

60 000 Ft + áfa

25 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + áfa

50 munkahelyes hálózati változat

84 000 Ft + áfa

100 munkahelyes hálózati változat

96 000 Ft + áfa

A hálózati besorolás az egyidej´úleg kiszolgálható felhasználók száma alapján készült.
Az alapszolgáltatás mellett vállaljuk a program installációját, betanítását, illetve a hálózati használattal
kapcsolatos szaktanácsadást egységesen 4000 Ft + áfa díjért, ügyfelünk telephelyén.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel.: 06-80-200-723, 266-5095; fax: 266-8906) kérjük eljuttatni.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
®

Megrendeljük a CD-JOGÁSZ ......................................................változatát......................példányban,
1999. ................................. hónaptól.
A megrendel´ó (cég) neve: .........................................................................................................................
A megrecégn d(el´ó) címe: .........................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
Küldési cím és név: .....................................................................................................................................
A megrendelés ellenértékét a számla kézhezvételét´ól számított 8 napon belül, a számlán
feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámra átutaljuk.
Kelt: .......................................................

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

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

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

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

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

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

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

36 000 Ft + 12% áfa
48 000 Ft + 12% áfa
60 000 Ft + 12% áfa

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

72 000 Ft + 12% áfa
84 000 Ft + 12% áfa
96 000 Ft + 12% áfa

Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft + áfa.
A z e l ´ó f i z e t ´ó k a k i a d ó o n l i n e s z o l g á l t a t á s a i t k e d v e z m é n y e s e n v e h e t i k i g é n y b e .
A Házi Jogtanácsadó cím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. El´ófizetésben megrendelhet´ó: a szerkeszt´óségben (1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.),
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén, a hírlapkézbesít´óknél, vidéken a postahivatalokban,
Budapesten a Magyar Posta R t. H I kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a H írlapel´ófizetési Irodában
(1089 Budapest, Orczy tér 1., tel.: 303-3441). A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

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

HU ISSN 0076—2407
99.1036 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felel´ós vezet´ó: Burján Norbert.

