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A Kormány rendeletei

1. Cikk
Az alkalmazás területe

A Kormány
77/1998. (IV. 29.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia
volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi közúti személyszállításról
és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetésér´ól
(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1997. július 31-én
megtörtént.)

(1) Jelen Egyezménnyel a Szerz´ód´ó Felek közötti, valamint a bármelyikük területén áthaladó, továbbá harmadik
országokba irányuló vagy azokból kiinduló, a Szerz´ód´ó
Felek egyikében nyilvántartásba vett gépjárm´úvel díj ellenében vagy saját számlára végzett nemzetközi közúti személyszállításokat és árufuvarozásokat szabályozzák.
(2) Jelen Egyezmény nem érinti a Szerz´ód´ó Felek azon
jogait vagy kötelességeit, amelyek a rájuk már kötelez´ó
erej´ú, megkötött nemzetközi megállapodásokból, egyezményekb´ól vagy jogszabályokból erednek.

1. §
2. Cikk
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1996. május 29-én aláírt, a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló
E gyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. §
Az Egyezmény magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:

,,Egyezmény
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között
a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról
A Magyar Kormány és a Macedón Kormány (a továbbiakban: Szerz´ód´ó Felek)
attól a szándéktól vezérelve, hogy hozzájáruljanak a két
ország gazdasági együttm´úködése fejl´ódéséhez,
szükségesnek ítélve a közlekedés valamennyi területén
a kapcsolatok folyamatos és átfogó fejlesztését,
kívánatosnak tartva a személyek és áruk mozgásának
el´ósegítését,
figyelemmel a környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági követelményekre,
az alábbiakban állapodnak meg:

Fogalommeghatározások
Jelen Egyezményben
a) fuvarozó: az egyik Szerz´ód´ó Fél területén nyilvántartásba vett olyan természetes vagy jogi személy, illet´óleg
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely engedély alapján a hatályban lév´ó bels´ó jogszabályokkal összhangban, díj ellenében vagy saját számlára közúti fuvarozás vagy személyszállítás végzésére jogosult;
b) gépjárm ´ú:
(i) személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely gépi
meghajtású közúti járm´ú, amelyet a m´úszaki követelményeknek megfelel´óen személyszállításra gyártottak, vagy
alakítottak ki, és amely a vezet´ó ülését is beleértve, kilencnél több ül´óhellyel rendelkezik, valamint a személyi
poggyász szállítására szolgáló pótkocsi,
(ii) árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra
szolgáló gépi meghajtású járm´ú vagy olyan közúti járm´ú,
amelyet a m´úszaki követelmények szerint alakítottak ki,
beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit,
(iii) a gépjárm´únek az egyik Szerz´ód´ó Fél területén kell
nyilvántartásban lennie;
c) menetrend szerinti autóbusszal történ´ó személyszállítás: a Szerz´ód´ó Felek területén nyilvántartásba vett autóbusszal el´óre meghatározott és közzétett menetrend, útvonal és díjszabás szerint végzett olyan személyszállítás, ahol
az utasok fel- és leszállása céljából kiindulási és végpontokat, valamint el´óre meghatározott közbens´ó megállási
pontokat jelöltek ki;
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d) nem menetrend szerinti autóbusszal történ´ó személyszállítás:
(i) különjárati személyszállítás:
— személyszállítás, amelynek során ugyanaz a gépjárm´ú szállítja az utasok ugyanazon csoportját a gépjárm´úvet
nyilvántartó ország szerinti kiinduló pontról, az ugyancsak
ott található végpontra, vagy
— személyszállítás, amelynek során az utasok változatlan személyi összetétel´ú csoportját a gépjárm´úvet nyilvántartó országból másik országba szállítják, és a gépjárm´ú
üresen tér vissza,
(ii) ingajárati személyszállítás: olyan, autóbusszal történ´ó, id´ószakonként ismétl´ód´ó személyszállítás, amelynek
során az utasok el´óre kialakított csoportjait ismétl´ód´ó
oda- és visszaút során az autóbuszt nyilvántartó Szerz´ód´ó
Fél területén lév´ó ugyanazon kiinduló pontról, a másik
Szerz´ód´ó Fél területén lév´ó ugyanazon végpontra szállítják, feltéve, hogy a gépjárm´ú az els´ó járat után üresen tér
vissza, és az utolsó járat el´ótt üresen lép be a másik Szerz´ód´ó Fél területére;
e) cabotage fuvarozás: olyan személyszállítás, illetve
árufuvarozás, amelyet az egyik Szerz´ód´ó Fél fuvarozója a
másik Szerz´ód´ó Fél területén lév´ó kiindulási és végpont
között végez.

II. Rész
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
3. Cikk
Menetrend szerinti személyszállítás
(1) Menetrend szerinti személyszállítás a Szerz´ód´ó
Felek illetékes hatóságai által kiadott engedély alapján
végezhet ´ó. A fuvarozók a menetrend szerinti személyszállítást csak a mindkét Szerz´ód´ó Fél illetékes hatósága
által jóváhagyott engedély, illet ´óleg koncesszió alapján
végezhetnek. A Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságai az
engedélyeket, illet ´óleg koncessziókat a saját területükre
állítják ki.
(2) A Szerz´ód´ó Fél illetékes hatósága az általa jóváhagyott kérelmet két példányban megküldi a másik Szerz´ód´ó
Fél illetékes hatóságának a lehet´ó legrövidebb id´ón belüli
elbírálás céljából. A kérelem alapján kiállított engedélynek, illet´óleg koncessziónak tartalmaznia kell:
— az üzemeltet´ó nevét és címét,
— választott útvonalat és távolságokat,
— menetrendet,
— viteldíjakat,
— az utasok fel- és leszállására szolgáló megállási pontokat,
— a szállítás tervezett gyakoriságát és id´ószakát.
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A Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságai az általuk szükségesnek ítélt egyéb adatokat is kérhetnek.
(3) A Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságai a menetrend
szerinti személyszállításra jogosító engedélyeket saját területükre díj és ellenszolgáltatás nélkül adják ki viszonosság alapján. Az engedélyek érvényességi id´ótartamáról a
Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságai állapodnak meg, amely
nem kevesebb, mint egyéves id´ószak.
(4) A 2. Cikk c) pontjában meghatározott menetrend
szerinti személyszállítás esetén az egyik Szerz´ód´ó Fél területén történ´ó áthaladáshoz a megfelel´ó Szerz´ód´ó Fél engedélye szükséges.

4. Cikk
Nem menetrend szerinti személyszállítás
(1) A Szerz´ód´ó Felek területei között végzett nem menetrend szerinti személyszállítás esetén nem szükséges engedély ugyanazon utasoknak ugyanazon autóbusszal végzett
a) a 2. Cikk d) (i) pontjában meghatározott különjárati
személyszállításra,
b) ha az autóbuszt meghibásodása miatt másik autóbusszal kell helyettesíteni.
(2) A másik Szerz´ód´ó Fél illetékes hatósága által kibocsátott engedély szükséges
a) a 2. Cikk d) (ii) pontjában meghatározott ingajárati
személyszállításra,
b) a másik Szerz´ód´ó Fél területén nyilvántartásba vett
üres autóbusz belépésére,
c) az egyéb nem menetrend szerinti személyszállításokra.
(3) Ezen Cikkben szabályozott személyszállítás esetén
az autóbusz vezet´ójének menetlevéllel és utaslistával kell
rendelkeznie, amelyet az üzemeltet´ó és az autóbusz vezet´óje aláír, és a határállomáson lév´ó illetékes vámszervek
lepecsételnek.

III. Rész
ÁRUFUVAROZÁS
5. Cikk
Az árufuvarozás feltételei
(1) A Szerz´ód´ó Felek területei közötti, bármelyikük
területén áthaladó, valamint harmadik országokba/ból
végzett árufuvarozás a Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságai
által kiadott adóköteles és adómentes közúti árufuvarozási
engedélyek alapján történik, amennyiben a Szerz´ód´ó Felek ett´ól eltér´óen nem állapodnak meg.
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(2) Minden útra és minden gépjárm´úre közúti árufuvarozási engedélyt kell kiadni. Minden engedély egy oda- és
visszaútra jogosít.
(3) A közúti árufuvarozási engedély a gépjárm´úveket
bejegyz´ó Szerz´ód´ó Felek országai közötti, a Szerz´ód´ó Felek területein áthaladó, és a másik Szerz´ód´ó Fél területér´ól
harmadik országba vagy harmadik országból a másik Szerz´ód´ó Fél területére irányuló fuvarozásokra jogosít.
(4) A Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságai a jelen Egyezmény 13. Cikkével létrehozott Vegyesbizottság útján határozzák meg a viszonosság alapján a közúti árufuvarozási
engedélyek számát.
(5) A Szerz´ód´ó Felek megfelel´ó mennyiség´ú engedély´úrlapot adnak át egymásnak. Az engedély-´úrlap mintáját a
Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságai közösen állapítják meg.
(6) A közúti árufuvarozási engedélyeket a fuvarozók
részére azon Szerz´ód´ó Fél illetékes hatósága adja ki, amely
a gépjárm´úvet nyilvántartásba vette.
(7) A közúti fuvarozási engedélyt csak az a fuvarozó
használhatja fel, akinek/amelynek azt kiadták, azt másra
nem ruházhatja át.
(8) A jelen Cikkben meghatározott eredeti engedélyeket a másik Szerz´ód´ó Fél területén végzett árufuvarozás
során a gépjárm´úvön kell tartani, és azokat az ellen´órzésre
jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.
(9) A közúti fuvarozási engedélyek egy naptári évig és a
következ´ó év január 31. napjáig érvényesek.

6. Cikk
Mentességek
Adómentesen és közúti fuvarozási engedély nélkül végezhet´ók a következ´ó fuvarozások:
a) áttelepülési ingóságok fuvarozása,
b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok
fuvarozása,
c) sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök,
versenylovak és sporteszközök fuvarozása,
d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió közvetítések, cirkuszi el´óadások
céljait szolgáló berendezések fuvarozása,
e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók
vagy urnák szállítása,
f) a Szerz´ód´ó Felek egyikének fuvarozói számára vásárolt vagy eladott új gépjárm´úvek els´ó, üres áthaladása,
g) sérült vagy meghibásodott gépjárm´úvek fuvarozása,
h) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi
csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén,
i) olyan tehergépkocsival végzett fuvarozás, amelynek össztömege, beleértve a pótkocsit is, nem haladja
meg a 7,5 tonnát, vagy teherbírása a 3,5 tonnát,
j) postai küldemények fuvarozása,
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k) kombinált (intermodális) közlekedés esetén a határátlépés helyét´ól vagy az áru feladási helyét ´ól az útirány szerinti legközelebbi, attól légvonalban legfeljebb
70 km-es körzethatáron belül található terminálig (vasúti, belvízi), illetve ezen termináltól a legközelebbi, attól légvonalban legfeljebb 70 km-es körzethatáron belül
található rendeltetési helyig, vagy az útirány szerinti
legközelebbi határátlépési helyig történ´ó fuvarozás.
7. Cikk
Különleges áruk fuvarozása
A Szerz´ód´ó Felek a lehet´óségek szerint megkönnyítik a
veszélyes árukat, gyorsan romló élelmiszereket és él´ó állatot fuvarozó gépjárm´úvek közúti határátlépését. A Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságai területükön útvonalat jelölhetnek ki a veszélyes áruk szállítására. A Szerz´ód´ó Felek
megállapodnak abban, hogy a veszélyes áruk szállítása
során a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás (ADR) rendelkezéseit területükön kölcsönösen alkalmazzák.
8. Cikk
Gépjárm´úvek tömege, mérete és egyéb m´úszaki feltételei
(1) A gépjárm´úvek tömege, mérete és egyéb m´úszaki
feltételei vonatkozásában mindegyik Szerz´ód´ó Fél kötelezi magát arra, hogy a másik Szerz´ód´ó Fél területén nyilvántartásba vett gépjárm´úvek esetében a saját területükön
nyilvántartásba vett gépjárm´úvekre alkalmazott el´óírásoknál szigorúbbat nem alkalmaznak.
(2) Ha a gépjárm´ú vagy a gépjárm´úszerelvény tömege és
méretei meghaladják a másik Szerz´ód´ó Fél területén engedélyezett méreteket, a fuvarozás megkezdése el´ótt külön
engedélyt kell beszerezni az utóbbi Szerz´ód´ó Fél illetékes
hatóságától.
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott gépjárm´úvel
vagy gépjárm´úszerelvénnyel végzett fuvarozás céljából kiadott engedély meghatározott útvonalat ír el´ó, úgy a fuvarozást csak azon az útvonalon lehet elvégezni.
IV. Rész
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK
9. Cikk
Cabotage

A cabotage tilos, kivéve, ha az érintett Szerz´ód´ó Fél
illetékes hatósága a cabotage végzésére jogosító különleges engedélyt ad ki.
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10. Cikk
Pénzügyi rendelkezések

(1) Mentesek a gépjárm´úadó megfizetése alól:
a) azok a tehergépjárm´úvek, amelyek a szállításokat
adómentes engedéllyel végzik,
b) azok a személyszállító autóbuszok, amelyeknek a
másik Szerz´ód´ó Fél területén való tartózkodási ideje nem
haladja meg egy naptári évben a 60 napot.
(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat az adókat, díjakat
és illetékeket, amelyeket autópályákon, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki; továbbá azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerz´ód´ó Felek jogszabályai a gépjárm´úvek megengedhet´ó
össztömegének és tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.
(3) Azok az alkatrészek, amelyeket a jelen Egyezmény
keretében fuvarozásokat végz´ó járm´úvek javítására ideiglenesen visznek be a másik Szerz´ód´ó Fél országa területére,
vám- és illetékmentesek. A kicserélt alkatrészeket vissza kell
szállítani a gépjárm´úvet bejegyz´ó országba, vagy a vámhatóság ellen´órzése mellett meg kell semmisíteni, vagy az állam
javára ellenszolgáltatás nélkül fel kell ajánlani.
(4) A közúti gépjárm´úvek gyárilag rendszeresített tartályában lév´ó üzemanyag 200 liter mennyiségig vám- és illetékmentes. A vámmentesen vámkezelt üzemanyag nem
idegeníthet´ó el.
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b) a figyelmeztetéssel együtt közlemény kiadása, amely
szerint bármilyen hasonló esetben
(i) a fuvarozónak kiadott engedélyvagy engedélyek viszszavonásához,
(ii) ha a tevékenység nem engedélyköteles, a fuvarozó tulajdonában lév´ó, vagy általa üzemeltetett gépjárm´ú
ideiglenes vagy állandó kitiltásához vezethet az elkövetés helyéül szolgáló Szerz´ód´ó Fél területér´ól;
c) a visszavonásról vagy kitiltásról az eljáró Szerz´ód´ó
Fél közleményt ad ki, és felkérheti a másik Szerz´ód´ó Fél
illetékes hatóságát arra, hogy közölje döntését a fuvarozóval, és ezen Cikk (2) bekezdésének b) (ii) pontjában rögzített esetben határozott vagy határozatlan id´ótartamra függessze fel részére az engedélyek kiadását.
(3) E Cikk rendelkezései nem érintik azonban a Szerz´ód´ó Fél — amelynek területén a szabályszegés történt —
bíróságainak vagy illetékes hatóságának azt a jogát, hogy a
jogszabályt megszeg´óvel szemben intézkedjenek.
13. Cikk
Vegyesbizottság
A jelen Egyezmény végrehajtásának el´ósegítése és a
felmerül´ó vitás kérdések miel´óbbi rendezése érdekében a
Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságaik képvisel´óib´ól Vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság bármely Szerz´ód´ó Fél illetékes hatóságainak kérésére összeül.
V. Rész

11. Cikk
ZÁRÓ

RENDELKEZÉSEK

Határon történ´ó ellen´órzés
14. Cikk
A határátlépéssel kapcsolatos határ-, vám- és egészségügyi ellen´órzés tekintetében, a Szerz´ód´ó Felek bels´ó jogszabályainak rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi
egyezmények rendelkezéseit alkalmazzák, amelyeknek
mindkét Szerz´ód´ó Fél részese.

12. Cikk
Az Egyezmény megszegése
(1) A Szerz´ód´ó Felek illetékes hatóságai felügyelnek
arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseit országuk fuvarozói betartsák.
(2) Azokkal a fuvarozókkal szemben, akik a jelen Egyezmény rendelkezéseit a másik Szerz´ód´ó Fél területén megszegik, azon Szerz´ód´ó Fél illetékes hatósága, ahol a szabályszegés történt, a következ´ó intézkedéseket foganatosíthatja:
a) figyelmeztetés;

Jegyz´ókönyv
(1) A Szerz´ód´ó Felek az Egyezmény alkalmazásának
részletes szabályait Jegyz´ókönyvben rögzítik. A Jegyz´ókönyv az Egyezmény szerves részét képezi. A Jegyz´ókönyvet és az Egyezményt a Szerz´ód´ó Felek egyid´óben írják alá.
(2) Az Egyezmény 13. Cikkével összhangban létrehozott Vegyesbizottság jogosult a Jegyz´ókönyv kiegészítését
vagy módosítását kezdeményezni annak érdekében, hogy
az alkalmazkodjék a nemzetközi közúti fuvarozások alakulásához, és el´ósegítse annak fejl´ódését.
15. Cikk
Hatálybalépés és felmondás
(1) A Szerz´ód´ó Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozó alkotmányos el´óírásaiknak.
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(2) Az Egyezmény ezen Cikk (1) bekezdésében említett
értesítések közül a kés´óbbi kézhezvételének napjától számított 30. napon lép hatályba.

úthasználati díj alól mentesek a Szerz´ód´ó Felek területei
közötti, bármelyikük területén áthaladó, valamint harmadik országokba/ból végzett árufuvarozások.

(3) Az Egyezményt a Szerz´ód´ó Felek határozatlan id´óre
kötik.

(5) A Jegyz´ókönyv az Egyezmény szerves részét képezi.

(4) Bármely Szerz´ód´ó Fél az Egyezményt bármely naptári év vége el´ótt 6 hónappal el´óbb írásban felmondhatja,
ebben az esetben az Egyezmény az adott év leteltével
hatályát veszti.

Készült Budapesten, az 1996. évi május hó 29. napján,
két-két eredeti példányban, magyar, macedón és angol
nyelven, mindhárom szöveg egyenl´ó jogi érvény´ú. Eltér´ó
értelmezés esetén az angol nyelv´ú szöveg az irányadó.

Készült Budapesten, az 1996. évi május hó 29. napján,
két-két eredeti példányban, magyar, macedón és angol
nyelven, mindhárom szöveg egyenl´ó jogi érvény´ú. Eltér´ó
értelmezés esetén az angol nyelv´ú szöveg az irányadó.

A Magyar Kormány
nevében

A Macedón Kormány
nevében

Dr. Lotz Károly s. k.

Dimitar Buzlevski s. k.’’

A Magyar Kormány
nevében

A Macedón Kormány
nevében

3. §

Dr. Lotz Károly s. k.

Dimitar Buzlevski s. k.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 1997. augusztus 30-tól kell alkalmazni.

Jegyz´ókönyv
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a
nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Egyezmény végrehajtásáról

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter gondoskodik.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a
nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról
szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 15. Cikke
alapján a Szerz´ód´ó Felek az Egyezmény végrehajtása tekintetében a következ´ókben állapodtak meg:
(1) Az Egyezmény alkalmazása szempontjából illetékes
hatóság Magyarországon a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (1077 Budapest, Dob u. 75—81. tel:
+361 3220-220), Macedóniában a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium (91000 Skopje, ul. Vasil Djorgov 35., tel.
+389 91-117-072).
(2) A személyszállításnál az engedélyhez a következ´ó
adatokat rögzít´ó iratokat kell csatolni:
a) az engedélyokirat azonosító száma,
b) a személyszállítást végz´ó gépjárm´ú forgalmi rendszáma,
c) a megengedett maximális utaslétszám,
d) az útvonal kezd´ó- és végpontja,
e) üres hely a vámhatósági pecsét számára,
f) bármely más, bármelyik Szerz´ód´ó Fél illetékes hatóságai által a saját fuvarozóiktól megkövetelt információ.
(3) A nem menetrend szerinti személyszállítás esetén a
Szerz´ód´ó Felek a területeiken tranzitban áthaladó üres
autóbuszok közlekedésének biztosítására a Vegyesbizottság által meghatározott formában és mennyiségben engedélyt cserélnek.
(4) Az Egyezmény 5. Cikkének (1) bekezdése alapján
Magyarország területén fuvarozási engedély és gépjárm´úadó, illetve Macedónia területén fuvarozási engedély és

A Kormány
78/1998. (IV. 29.) Korm.
rendelete
a központi költségvetési szervek központosított
közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló
125/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló
125/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
módosításáról a következ´óket rendeli el:
1. §
Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §
E rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen megkezdett
beszerzésekre kell alkalmazni.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

1998/35. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Melléklet
a 78/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
Országosan kiemelt termékek jegyzéke
(kiegészítés)
A 125/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének
,,Termékek’’ cím´ú része a következ´ó bekezdésekkel egészül ki:
,,Termékek:
— közúti terepjáró személygépkocsik, egyter´ú személygépkocsik, zárt kisáruszállító gépkocsik,
— televíziókészülékek és videoberendezések,
— GSM készülékek.
Szolgáltatások:
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Nehezen felismerhet´ó és ezért veszélyes árukra vonatkozó
különös rendelkezések
2. §
(1) Nem hozható forgalomba olyan áru, amelynek tényleges tulajdonsága nem ismerhet´ó fel, és ezért veszélyezteti
a fogyasztók egészségét és biztonságát.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés arra
az árura vonatkozik, amely az élelmiszerekr´ól szóló 1995.
évi XC. törvény alapján nem min´ósül élelmiszernek, és
küls´ó megjelenítése — különösen formája, mérete, illata,
színe —, továbbá csomagolása és címkézése alapán alkalmas arra, hogy a fogyasztók, különösen a gyermekkorúak
az árut összetéveszthessék az élelmiszerekkel és ezért annak téves használata a fogyasztók életét, egészségét és testi
épségét veszélyeztesse.

— kötelez´ó gépjárm´ú felel´ósségbiztosítás,
— bel- és külföldi sajtótermékek el´ófizetése,
— GSM távközlési szolgáltatások.’’

A Kormány
79/1998. (IV. 29.) Korm.
rendelete
az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról
és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
A fogyasztóvédelemr´ól szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-ának a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
Biztonságossági követelmények
1. §
(1) A áruk és szolgáltatások biztonságosságának követelményeit jogszabály, illetve nemzeti szabvány határozza
meg.
(2) Ha az áru vagy a szolgáltatás biztonságosságának
követelményei az (1) bekezdés szerint nincsenek vagy nem
teljeskör´úen vannak meghatározva, az áru vagy szolgáltatás biztonságosságát az Fgytv. 4. §-ának (1)—(2) bekezdéseiben foglalt szempontok alapján, a tudomány és a technika mindenkori állása szerinti egészségügyi, biztonsági és
technikai ismeretek alapján kell meghatározni.

Piacfelügyelet és ellen´órzés
3. §
(1) A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség (a továbbiakban: F´ófelügyel´óség), a megyei (f´óvárosi) fogyasztóvédelmi felügyel´óségek (a továbbiakban: felügyel´óségek) vagy a
külön jogszabály alapján piacfelügyeleti feladat- és hatáskört ellátó szervezetek ellen´órzik az áruk és a szolgáltatások biztonságosságára vonatkozó, az 1. § (1) bekezdése
szerinti biztonságossági követelmények betartását.
(2) A F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek ellen´órzik az
1. § (2) bekezdése szerinti el´óírások és a 2. §-ban foglaltak
betartását.
(3) A F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek az áruk és a
szolgáltatások biztonságosságával kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörüket az Fgytv. és e rendelet
alapján gyakorolják. A külön jogszabály alapján piacfelügyeleti feladat- és hatáskört ellátó szervezeteknek az áruk
és a szolgáltatások biztonságosságával kapcsolatos piacfelügyeleti eljárását külön jogszabály határozza meg.
(4) A F´ófelügyel´óség feladatai ellátásához vizsgáló laboratóriummal rendelkezik, amely elvégzi, illetve elvégezheti a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos, valamint a 4. §
(2) bekezdésében foglalt vizsgálatokat.
(5) A F´ófelügyel´óség a fogyasztók széles körét érint´ó
vizsgálatok eredményét és tapasztalatait jogosult nyilvánosságra hozni.

4. §
(1) A F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek az áruk és a
szolgáltatások biztonságosságával kapcsolatos piacfelügyeleti ellen´órzés során jogosultak
a) tájékoztatást kérni a gyártótól és a forgalmazótól,
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b) biztonságossági vizsgálatok elvégzése céljából jegyz´ókönyv ellenében ingyenes minta és ellenminta vételére,
c) a biztonságossági vizsgálathoz szükséges id´ótartamra ideiglenes intézkedéssel az áru forgalmazását
vagy a szolgáltatás nyújtását, reklámozását, illetve kiállításon való bemutatását megtiltani, ha az áru vagy szolgáltatás nem t´únik biztonságosnak.
(2) A külön jogszabályban meghatározott forgalomba
hozatali engedélyezési eljárás és a megfelel´óségtanúsítási
kötelezettség alá es´ó áruk forgalomba hozatala során a
F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek ellen´órzik, hogy
a) a forgalomba hozott áru rendelkezik-e hatósági engedéllyel vagy jogszabály alapján kijelölt vizsgáló, ellen´órz´ó és tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, szakvéleménnyel vagy a gyártó által kiadott megfelel´óségi nyilatkozattal,
b) az áru megfelel-e a hatósági engedélyben, tanúsítványban, szakvéleményben vagy a nyilatkozatban foglaltaknak.
(3) A F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek a (2) bekezdésben meghatározott ellen´órzésük során áruazonosítást vagy
más vizsgálatot végezhetnek a F´ófelügyel´óség saját laboratóriumában, vagy végeztethetnek más akkreditált laboratóriummal.
(4) Nem járhat el az az akkreditált laboratórium, amely
az áru megfelel´óségét tanúsította.
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b) széles kör´ú tájékoztatást elrendelni úgy, hogy az áru
használatából vagy a szolgáltatás igénybevételéb´ól származó veszélyr´ól id´óben és megfelel´ó módon — szükség esetén
a rádió és a televízió m´úsorszolgáltatásában vagy sajtótermékben — a fogyasztók értesüljenek,
c) az áru forgalomba hozatalát vagy a szolgáltatás nyújtását, illetve az áru vagy szolgáltatás reklámozását korlátozni vagy megtiltani,
d) a már forgalomba hozott áru forgalomból való kivonását vagy az igénybe vett szolgáltatás további nyújtásának
megtiltását és az err´ól való tájékoztatást a b) pontban
meghatározott módon elrendelni,
e) az áru — ha ez indokolt — megsemmisítését elrendelni a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

7. §
(1) A F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek a piacfelügyeleti ellen´órzés során a gyártóval és a forgalmazóval szemben a 6. §-ban meghatározott intézkedéseket hozhatja.
(2) A F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek a 6. § alapján
meghozott határozat végrehajtására a gyártón és a forgalmazón kívül — szükség esetén — minden más olyan személy kötelezhet´ó, aki az áruból vagy szolgáltatásból ered´ó
veszély elkerülését célzó intézkedés végrehajtásában részt
vesz.

5. §
8. §
A F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek a piacfelügyeleti
ellen´órzés során jogosultak
a) belépni az áru vagy a szolgáltatás biztonságosságának ellen´órzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre, akadályoztatás esetén a rend´órség igénybevételére,
b) az ellen´órzéshez szükséges valamennyi dokumentum megtekintésére és azokról másolatok készítésére,

A gyártó, a forgalmazó, valamint a 7. § (2) bekezdésében
meghatározott más személy köteles
a) az áruk vagy a szolgáltatások piacfelügyeleti ellen´órzésére jogosult szervezetek kérésére azok feladatai ellátásához szükséges információkat megadni,
b) az ellen´órzés és felügyelet során együttm´úködni,
c) az elrendelt intézkedéseket végrehajtani.

c) az ellen´órzés lefolytatásához szükséges hang- és képfelvétel készítésére.
Kölcsönös tájékoztatás
6. §

9. §

Ha a F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek a piacfelügyeleti ellen´órzés során megállapítják, hogy az áru vagy a
szolgáltatás nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, jogosultak

(1) A jogszabály alapján fogyasztóvédelmi feladat- és
hatáskörrel rendelkez´ó szervek kötelesek a tudomásukra
jutott tények vagy körülmények alapján haladéktalanul
tájékoztatni a F´ófelügyel´óséget mindazon árukról vagy
szolgáltatásokról, amelyek nem felelnek meg az Fgytv.
4. §-ának (1)—(2) bekezdései és e rendelet 1. §-a szerinti
biztonságossági követelményeknek.

a) az áru használatából vagy a szolgáltatás igénybevételéb´ól származó veszélyre vonatkozó figyelmeztet´ó tájékoztatás elhelyezését el´óírni,
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(2) A F´ófelügyel´óség az áruk és szolgáltatások biztonságosságára vonatkozóan tudomására jutott adatok alapján haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez´ó felügyel´óséget, területi gazdasági kamarát és a vámhatóságot, vagy ha az ügy más szerv hatáskörébe tartozik, megkeresi az eljárásra jogosult hatóságot.
(3) Az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkez´ó felügyel´óség az adatok alapján köteles a piacfelügyeleti ellen ´órzést haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül lefolytatni, amely — ha ezt a vizsgálat jellege
indokolja — egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

10. §
(1) A F´ófelügyel´óség az általa és a felügyel´óségek által
az e rendelet alapján végzett piacfelügyeleti ellen´órzéssel
kapcsolatos adatokat és beszerzett dokumentumokat az
Fgytv. 43. §-ának g) pontja szerint létrehozott Központi
Piacfelügyeleti Információs Rendszerben (a továbbiakban: KPIR) feldolgozza és nyilvántartja.
(2) Mindazon árukra, amelyek forgalmazását, illetve
mindazon szolgáltatásokra, amelyek nyújtását a 3. §
(1)—(2) bekezdésében meghatározott szervek határozatukban a 6. § c), d) vagy e) pontjai szerinti rendelkezést hozták, a KPIR -ben adatbázis létesül. Az adatbázis
tartalmazza az áru vagy szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokat, így különösen az áru vagy szolgáltatás
pontos megnevezését, származási helyét, a gyártás vagy
a szolgáltatás nyújtásának id´ópontját, a gyártó, forgalmazó vagy szolgáltató nevét, címét, továbbá a joger´ós
közigazgatási határozat számát, keltét. E zen áruk vagy
szolgáltatások tekintetében a KPIR és a jogszabály alapján fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörrel rendelkez´ó
szervek információcseréje kölcsönös és kötelez´ó.
(3) A természetes személyek esetében a személyes adatok nyilvántartásba vételéhez, valamint azok nyilvánosságra hozatalához szükséges az érintett hozzájárulása.
(4) A KPIR számítógépes rendszer. Az információk
cseréjének megvalósításához szükséges technikai feltételekr´ól és azok m´úködtetésér´ól a jogszabály alapján fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörrel rendelkez´ó szervek
gondoskodnak.
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ségtanúsításához szükséges vizsgálat alapján megállapítja,
hogy az áru vagy a szolgáltatás
a) csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba, illetve
b) a fogyasztó életét, egészségét vagy testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyezteti.
(2) Az országos és a területi gazdasági kamarák, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, a forgalmazók, továbbá a fogyasztók
a) tájékoztathatják a F´ófelügyel´óséget a 9. § (1) bekezdése szerint az áruk vagy a szolgáltatások biztonságosságának követelményeivel kapcsolatos észrevételeikr´ól,
b) tájékoztatást kérhetnek a F´ófelügyel´óségt´ól a
KPIR-ben nyilvántartott adatokról, amelyet a F´ófelügyel´óség az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett adhat meg.

Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet — a 9—11. §-ban foglaltak kivételével
— 1998. május 1-jén lép hatályba. A 9—11. § 2000. január
1-jén lép hatályba.
(2) A F´ófelügyel´óség és a felügyel´óségek eljárására
egyébként az Fgytv. X. fejezetének és a Fogyasztóvédelmi
F´ófelügyel´óség szervezetér´ól, feladat- és hatáskörér´ól, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló
kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdet´ó 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségek következ´ó jogszabályaival összeegyeztethet´ó
szabályozást tartalmaz:
a) a Tanács 92/59/EGK irányelve az általános termékbiztonságról,

11. §
(1) Jogszabály, valamint a gyártó, illetve a forgalmazó
kezdeményezése alapján a megfelel´óségtanúsítást végz´ó
szervezet — külön jogszabályban meghatározott intézkedések megtétele mellett — köteles a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott szervezeteket tájékoztatni, ha a megfelel´ó-

b) a Tanács 87/357/EGK irányelve a megjelenésükben
másnak látszó és ezáltal a fogyasztó egészségét vagy biztonságát veszélyeztet´ó termékekr´ól.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
80/1998. (IV. 29.) Korm.
rendelete

A vállalkozói igazolvány

az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartás
és iratátadás rendjér´ól, valamint a vállalkozói
igazolvány formai követelményeir´ól

(1) A vállalkozói igazolvány egyedi sorszámmal ellátott,
szigorú elszámolás alá es´ó közokirat, amely a személyi
igazolvánnyal együtt érvényes.

Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXXVII. törvény 9. §-ának
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyéni
vállalkozásokkal kapcsolatos nyilvántartás és iratátadás
rendjére, valamint a vállalkozói igazolvány formájára vonatkozóan a Kormány a következ´óket rendeli el:

(2) A vállalkozói igazolvány adattartalmát és formáját a
2. számú melléklet tartalmazza.

1. §
(1) A községi, városi, f´óvárosi kerületi jegyz´ó (a továbbiakban: jegyz´ó) az 1998. június 30-i állapotnak megfelel´ó
valamennyi érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkez´ó
vállalkozó adatait és a hozzá tartozó iratokat tartalmazó
nyilvántartást az 1. számú melléklet szerinti adatlapok felhasználásával 1998. július 31-ig megküldi az illetékes területi gazdasági kamarának.
(2) Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos
adatok közlésére, az adatok egyeztetésére irányuló kamarai megkeresésnek a jegyz´ó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes megyei (f´óvárosi) pénztárai, kirendeltségei, az Országos Nyugdíjbiztosítási F´óigazgatóság illetékes megyei (f´óvárosi) igazgatósága, a Központi Statisztikai Hivatal illetékes megyei igazgatósága,
továbbá a területileg illetékes állami és önkormányzati
adóhatóságok soron kívül, teljeskör´úen, ingyenesen kötelesek eleget tenni.

2. §

(3) A vállalkozói igazolvány téglalap alakú, 114× 162 mm
méret´ú, biztonsági papír alapú nyomtatvány.
(4) A vállalkozói igazolvány száma tizenegy számjegyb´ól
áll, melynek els´ó tagja a kiállító gazdasági kamara fajtájának, következ´ó két számjegye az illetékes megyének, a
további hét számjegye a vállalkozásnak az azonosítására
szolgál. A tizenegyedik számjegy a szükség esetén kiadott
másodlatok számát jelöli.
(5) A vállalkozói igazolvány kiadása, pótlása, módosítása iránti kérelmet a szabályosan kitöltött, aláírt, személyi
azonosító adatokat tartalmazó — 3. számú melléklet szerinti — törzsadatlapon kell benyújtani.

3. §
Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
,,A’’ jel´ú adatlap ...................................................... település nyilvántartott egyéni vállalkozóiról
1. melléklet
sorsz.:

2. melléklet
sorsz.:

3. melléklet
sorsz.:

4. melléklet
sorsz.:

5. melléklet
sorsz.:

6. melléklet
sorsz.:

Név:

Anyja neve:

Váll. ig. sz.:

Kezdés ideje:

Székhely:

Telephely:

Tevékenység:

Kamara:

Név:

Anyja neve:

Váll. ig. sz.:

Kezdés ideje:

Székhely:

Telephely:

Tevékenység:

Kamara:

Név:

Anyja neve:

Váll. ig. sz.:

Kezdés ideje:

Székhely:

Telephely:

Tevékenység:

Kamara:

Név:

Anyja neve:

Váll. ig. sz.:

Kezdés ideje:

Székhely:

Telephely:

Tevékenység:

Kamara:

Név:

Anyja neve:

Váll. ig. sz.:

Kezdés ideje:

Székhely:

Telephely:

Tevékenység:

Kamara:

Név:

Anyja neve:

Váll. ig. sz.:

Kezdés ideje:

Székhely:

Telephely:

Tevékenység:

Kamara:

Mellékletek sorszáma: megegyezik a csatolt iratokon (vállalkozói igazolványok másolata) feltüntetett sorszámmal.
Kamara: (kamarai besorolás)
A: Agrárkamara
I: Kereskedelmi és Iparkamara
K: Kézm´úves Kamara
Kezdés id´ópontja: év, hónap, nap formában.

,,B’’ jel´ú adatlap ...................................................... település nyilvántartott egyéni vállalkozóiról
Összesítés: 1—......................... tételig

Hivatal címe: ......................................................................................................................................................................................
Hivatal címe: ......................................................................................................................................................................................

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

Aláírás: ................................................................................................................................................................................................

................................................................................
hivatal bélyegz´óje
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2. számú melléklet a 80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

(A vállalkozói igazolvány elõoldala)
További tevékenységi körök

Tevékenység megnevezése

VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY

Telephelye
irányítószám

város, község

utca, tér

A vállalkozói igazolvány száma

házszám

Telephelye
irányítószám

város, község

utca, tér

házszám

Telephelye
irányítószám

város, község

utca, tér

házszám

Telephelye
irányítószám

város, község

utca, tér

házszám

(A vállalkozói igazolvány hátoldala)
Az egyéni vállalkozó

Telephelye
irányítószám

Neve:

város, község

utca, tér

házszám

Telephelye

Leánykori
neve:

Irányítószám

város, község

utca, tér

házszám

Fióktelephelye irányítószám

Születési
ideje:

város, község

utca, tér
Anyja neve:

Fõ tevékenységi
köre

Adószáma:

házszám

TEÁOR

Tevékenység megnevezése

Kamarai nyilvántartási (regisztrációs) száma:
Az igazolvány kiadásának helye és kelte

Székhelye:
irányítószám

város, község

város, község

utca, tér

házszám

................................................
aláírás
(vállalkozó)

............................................
aláírás
(kamara)
P. H.

Felhasznált
pótlapok (X)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1998/35. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2805

3. számú melléklet a 80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
Nyomtatvány sorszám:

BEJELENTKEZÉSI ADATLAP
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

EB/

Átvétel idõpontja:
Kamarai nyilvántartási szám:

-TÖRZSLAPKérjük, hogy az adatlap kitöltése elõtt olvassa
a hátoldalon lévõ Kitöltési útmutatót!

A

e

Csatolt
pótlapok

B
db

C
db

db

A vállalkozó személyére vonatkozó adatok
1.Neve

vezetéknév
utónév (1)

utónév (2)

2.Névkód
3.Leánykori
neve

vezetéknév
utónév (1)

4.Születési
helye

utónév (2)

ország

4.Születési ideje

helység

6.Állampolgársága

7.Anyja
neve

vezetéknév
utónév (1)

8. Lakóhelye

utónév (2)

irsz.

község
ker.
közterület jellege
(út,utca,tér,stb.)

közterület
neve
hsz
hrsz.
9. Tartózkodási helye
(postázási
címe)

épület

lépcsõház

irsz.

10. TAJ szám

épület

ajtó

község
ker.
közterület jellege
(út,utca,tér,stb.)

közterület
neve
hsz
hrsz.

emelet

lépcsõház

emelet

ajtó

11. Adóazonosító jel
A vállalkozás mûködési adatai

12. Vállalkozás
megnevezése

13. Székhelye
(fõ telephelye)

irsz.
hsz
hrsz.

14. Postai
címe

község
ker.
közterület jellege
(út,utca,tér,stb.)

közterület
neve
épület

lépcsõház

irsz.

épület

ajtó

község
ker.
közterület jellege
(út,utca,tér,stb.)

közterület
neve
hsz
hrsz.

emelet

lépcsõház

emelet

ajtó
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irsz.

község
ker.
közterület jellege
(út,utca,tér,stb.)

közterület
neve
hsz
hrsz.
Engedély száma:
16. Fióktelepe

lépcsõház

épület

emelet

ajtó

kelte:

irsz.

község
ker.
közterület jellege
(út,utca,tér,stb.)

közterület
neve
hsz
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:

emelet

ajtó

kelte:

Fióktelep szerinti
Illetékes kamara
17. Vállalkozás
telefonszáma
18. Munkavégzés
jellege

Vállalkozás
telefaxszáma
19. Foglalkoztatottak
száma (fõ)

fõfoglalkozás (1)
munkaviszony (heti 36 órát elérõ) mellett (2)
munkaviszony (heti 36 órát nem éri el) mellett (3)
nyugdíjas (4)
oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett (5)

20. Képviselõ
neve

vezetéknév
utónév (1)

(kapcsolattartó)

Adóazonosító jele
Értesítési
címe

utónév (2)

Telefonszáma

irsz.

község
ker.
közterület jellege
(út,utca,tér,stb.)

közterület
neve
hsz
hrsz.

SZAKMAKÓD

lépcsõépület

ház

emelet

ajtó

Tevékenység megnevezése

21. Fõ tevékenységi kör

További tevékenységi körök

Kérem, a
rolásomat.

(SZAKMAKÓD) számú tevékenységem alapján a

kamarai osztályba való beso-

22. Székhely szerint
illetékes kamara
23. Az általános forgalmi adót a törvény
22-29. §-a szerint az általános szabályok alapján

(1)

60-61. §-a szerint a bolti kereskedelmi szabályokra vonatkozó különleges adózási mód alapján

(2)

52-54. §-a szerint a kereskedelmi szálláshelyadási tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó
különleges adózási mód alapján

(3)

A 30. §-(3) bekezdése alapján a tárgyi adómentesség helyett adófizetési kötelezettséget választok

(4)

62-64. és a 64/B. §-a alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazásával

(5)

64/A. §-(1) bekezdése alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazása során a törvény
7. számú mellékletében rögzített számítási módszerrel állapítom meg

(6)

57. §-a szerint mezõgazdasági kompenzációs rendszer helyett adófizetési kötelezettséget választok

(7)

65-66. §-a szerint az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási szabályok alapján

(8)

1998/35. szám
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24. Az általános forgalmi adó törvény:
a)

30. § (1) bekezdés szerint kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatok

b)

49. §-a szerint alanyi adómentességet választok

c)

55-56. §-a szerint mezõgazdasági tevékenységet folytatok és termékértesítés során a kompenzációs felár
érvényesítési jogommal élek

d)

30. § (2) bekezdés szerint tárgyi adómentes tevékenységet folytatok

25. A személyi jövedelemadóról szóló módosított 1995. évi CXVII. törvény 57/A. § (1) bekezdése
és a 40. § (6) bekezdése alapján a tételes átalányadózást:
nem választom (1)

választom (2)

Tudomásul veszem, hogy az adózás rendjérõl szóló módosított 1990. évi XCI. törvény
- 11/A. § (3) bekezdése alapján vállalkozói igazolvány kézhezvételétõl számított 15 napon belül a törvény által elõírtadatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek
- 11/A. § (4)-(6) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõ változás bejelentésikötelezettségemnek eleget teszek.
- 16. § (8) bekezdése alapján az adóhatóság az adószám kiadását megtagadja, ha az általam bejelentett adatok valótlanok, vagyhiá
nyosak.
- 16. § (9) bekezdése alapján [a), b), c), d) pontok] az adóhatóság törli a bejelentkezett és adószám alapján nyilvántartásba vett
adózók közül azokat, akik e törvényi feltételeknekmegfelenek.

A vállalkozói igazolvány „egyablakos” rendszerben történõ kialakítása érdekében hozzájárulok a társadalombiztosítási azonosító és adóazonosító jelem együttes használatához. Felelõségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyú
tudomásul veszem, hogy azok a társadalombiztosítás nyilvántartásában közhitelesek, továbbá az 1-9., 12-17., 21-22. Pont alatti ada
megváltozása esetén az új adatokat közlöm az illetékes kamara felé, a további adatok változása esetén az új adatokat közlöm az adatváltozásban érintett hivatal(ok) felé. Nyilatkozom, hogy velem szemben nem állnak fenn az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 5.
bekezdésének c)-g) pontjában felsorolt kizáró okok.

P.H.

________________________________ ____
helység

év

hó

nap

________________________________ ____
aláírás

Kamara tölti ki!

A vállalkozói
igazolvány

kelte

száma

Kiállítója
A vállalkozás
adószáma

TB folyószámla
száma (törzsszám)

Statisztikai
számjele
Megjegyzés:

P.H.
________________________________ ____
helység

év

hó

nap

Átvette ________________________________ ____
ügyintézõ aláírása
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KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ
A bejelentkezési lap és a csatolt pótlapok 1 példányosak. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybet´úkkel kitölteni. Ha a bejelentkezési lap sorai nem elegend´óek az adatok felvezetésére, illetve az azon szerepl´ó adatokat módosítja, az e célra szolgáló kódmez´ó megjelölésével pótlapok kitöltése szükséges, nevezetesen:
,,A’’ pótlap: Telephely
,,B’’ pótlap: Fióktelep
,,C’’ pótlap: Tevékenységi körök

8. A személyi igazolványában szerepl´ó állandó bejelentett lakcíme: az irányítószámot, a helység nevét, a kerület
számát (arab számmal 01-t´ól...), a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek
hiányában a helyrajzi számot, és ha van lépcs´óház, emelet
és ajtó, akkor ezek számát is kérjük megjelölni.

A pótlapok önállóan is alkalmasak az adatváltozás bejelentésére.

9. Tartózkodási helye (postázási cím): csak abban az
esetben kell kitöltenie, ha nem azonos a lakhelyével.

Kérjük, hogy a csatolt pótlapo(ko)n minden esetben
tüntessék fel a törzslap nyomtatvány sorszámát!
A bejelentkezési lap — bels´ó oldalak — f´óbb részei:
Fejrész: Az azonosító adatokat (kamarai nyilvántartási
szám, nyomtatvány sorszám) és a csatolt pótlapok típusát,
mennyiségét tartalmazza. Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai nyilvántartási számmal, vagy nem biztos
a kitöltésben, hagyja üresen a kérdéses mez´ót, és kérje az
ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.
Az adatlap további része sorszámozott rovatokkal ellátva tartalmazza a szükséges adatokat.
Törzs adatlap: Tartalmazza mindazon információkat,
melyek minden érintett hatóságnak nélkülözhetetlenek a
nyilvántartásba vételhez. A törzs adatlap tovább tagozódik
a vállalkozó személyét érint´ó és a vállalkozásra vonatkozó
adatokra. Az adatlap további részén található meg az Adóés Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal, illetve az Országos Egészségügyi Pénztár kérdéscsoportja — melyek kitöltése az
adószám és a társadalombiztosítási szám kiállításához
szükségesek — és a KAMARA TÖLTI KI rovat, ahova az
ügyintéz´ó teszi meg a szükséges bejegyzéseket.
1. A vállalkozó neve: vezetéknév, illetve amennyiben
van, mindkét utónév feltüntetésével, az els´ó, illetve az
utolsó kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölést kérjük
alkalmazni.
2. Névkódot a kamara tölti ki!
3. Leánykori neve: vezetéknév, illetve amennyiben
van, mindkét utónév feltüntetésével, az els´ó, illetve az
utolsó kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölést kérjük
alkalmazni.
4. Születési helye (ország—helység).
5. Születés dátuma (arab számmal).
6. Állampolgársága.

7. Anyja neve: vezetéknév, illetve amennyiben van,
mindkét utónév feltüntetésével, az els´ó kódkockába dr.,
id., ifj., özv. megjelölést kérjük alkalmazni.

10. Társadalombiztosítási azonosító jel.
11. 10 jegy´ú adó azonosító jel: amennyiben nem rendelkezik a nevezett azonosító jellel, az adatlapon szerepl´ó
adatok alapján a vállalkozói igazolványát kiállító kamara
kéri meg.
12. A vállalkozás megnevezése, illetve fantázianeve.
13. Székhelye (Pf. cím nem lehet): székhelynek (f´ó telephelynek) min´ósül a központi ügyintézés helye. Az engedély számát, keltét a kamara tölti ki!
14. Postai címe: amennyiben a vállalkozásának van
postafiókja kérjük a megfelel´ó mez´óben feltüntetni azt,
abban az esetben, ha nincs, vagy a postafiók mellett van
a székhelyét ´ól eltér ´ó olyan értesítési címe is ahol az
érintett hivatalok által feladott küldemények kézbesíthet ´ók, kérjük a további rovatokat is töltse ki.
15. Telephelye (Pf. cím nem lehet): az egyéni vállalkozó
tevékenysége gyakorlásának helye, mely a székhelyt´ól különböz´ó címen van, de ugyanazon területi gazdasági kamara illetékességi területére esik. Amennyiben nem elegend´ó
a törzs adatlap, kitöltése folytatható az ,,A’’ jel´ú pótlapon.
(Fontos, hogy az adatlap teljes kitöltése után a pótlapok
száma és típusa a törzs adatlap megfelel´ó kódmez´ójében
pontosan fel legyen tüntetve.) Az engedély számát, keltét
a kamara tölti ki!
16. Fióktelepe (Pf. cím nem lehet): az egyéni vállalkozó
azon telephelye, amely más területi gazdasági kamara illetékességi területén fekszik mint az egyéni vállalkozó székhelye, és a helyi adókról szóló törvény hatálya alá tartozik.
Amennyiben nem elegend´ó a törzs adatlap, kitöltése folytatható a ,,B’’ jel´ú pótlapon. Az engedély számát, keltét a
kamara tölti ki! (Fontos, hogy az adatlap teljes kitöltése
után a pótlapok száma és típusa a törzs adatlap megfelel´ó
kódmez´ójében pontosan fel legyen tüntetve.) Fióktelep
szerint illetékes kamara az a tevékenységi kör szerint illetékes kamara, amelynek az egyéni vállalkozó az 1997. évi
CXXXVIII. törvény 10. §-a alapján tagjává válik.
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17. Vállalkozás telefonszáma, telefaxszáma (amennyiben van).
18. A munkavégzés jellege: Kötelez´ó a felsorolt megnevezések alapján választani a kódérték beírásával.
f´ófoglalkozás (1) — akinek az egyéni vállalkozása mellett nincs semmiféle egyidej´úleg fennálló jogviszonya;
munkaviszony (heti 36 órát elér´ó) mellett (2) — akinek
munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló munkaviszony jelleg´ú jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát
eléri;
m unkaviszony (heti 36 órát nem éri el) mellett (3) —
akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló
munkaviszony jelleg´ú jogviszonyában heti munkaideje a
36 órát nem éri el, illet ´óleg egyéb jogviszony alapján
biztosított (pl. megbízási, bedolgozói jogviszony stb.);
nyugdíjas (4) — a saját jogon nyugdíjban részesül´ó, illetve az az özvegyi nyugdíjban részesül´ó, aki a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte;
oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett (5) — közép- vagy fels´ófokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat.
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Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal
kérdéscsoportja
23. ÁFA megállapításának módjai
Ha ÁFA fizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága van (ÁFA kód = 2). Ha a 23. rovatban jelöli a választását, legalább egyet meg kell adnia. A 23. rovat (4) vagy
(7) pont jelölése esetén az 23. rovat (1) pontját is meg kell
jelölje. A szöveg utáni számot kérjük a kódkockába beírni.
24. ÁFA mentesség
Ha ÁFA fizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (ÁFA kód=1), e rovatban kell jelölni az adómentesség jogcímét.
25. Tételes átalányadózásról szóló 1995. évi CVII. törvény 57/A. §-ban el´óírt feltételek megléte esetén a fodrász,
kozmetikus, késes, köször´ús, kosárfonó, házisz´óttes készít´ó, személyszállító egyéni vállalkozó választhatja a tételes
átalányadózást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy tételes
átalányadózás választása esetén a 23—24. rovatokat nem
kell kitöltenie.

19. Foglalkoztatottak száma.
20. Képvisel´ó (kapcsolattartó) neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma: kitöltése az adatlapon szerepl´ó hasonló jelleg´ú adatok kitöltési útmutatója alapján. A név
mez´ók kitöltésekor fontos, hogy az els´ó, illetve az utolsó
kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölés kerüljön beírásra.
21. Tevékenység megnevezése és SZ AKMAKÓD
száma:
A SZAKMAKÓD mez´óbe írja be a megfelel´ó kódokat,
a tevékenység megnevezése mez´óbe pedig a tevékenység
KSH és az APEH által meghatározott megnevezését. A
SZAKMAKÓD-okról és a tevékenységek pontos megnevezésér´ól tájékozódhat a kamara információs anyagaiból,
illetve személyesen az ügyintéz´ót´ól. Az els´ó sorban a f´ó
tevékenységét határozza meg. F´ó tevékenységnek azt a
tevékenységet kell tekinteni, amelyb´ól a legmagasabb árbevétel várható. A többi tevékenység felsorolása a 2. sorban, illetve ha a törzs adatlap nem elegend´ó minden tevékenységi kör feltüntetésére, a ,,C’’ jel´ú pótlapon folytatható. Kérjük, válassza ki a vállalkozás által folytatott tevékenységek alapján, melyik kamarai osztályba kíván tartozni.
A kamarai osztályokról felvilágosítást kap a kamara
alapszabályában, illetve személyesen az ügyintéz´ót´ól.
Amennyiben a székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén Ön engedélyhez kötött, vagy egyéb szakvizsgaköteles
tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki terméket forgalmazás stb.), a területileg illetékes önkormányzat, illetve
szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá
a tevékenység végzéséhez el´óírt szakvizsga bizonyítványok
beszerzése szükséges. Becsatolásig ezen tevékenységek
végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki.

A vállalkozói igazolvány kézhezvételét követ´ó 15 napon
belül az állami adóhatósággal — az erre a célra rendszeresített nyomtatványon — közvetlenül közölni kell:
A könyvvezetés módját, iratok ´órzésének helyét, levelezési címét — Art. 36. § (1) bekezdés —, ha az nem azonos
az adózó székhelyével vagy telephelyével.
Az adókötelezettséget érint´ó változás szabályai szerint
kell bejelenteni az Art. 11/A. § (4)—(6), valamint a 15. §
(1)—(4) bekezdésekben foglaltakat, illetve az ezekben bekövetkezett változásokat.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
kérdéscsoportja
Lásd a 18. számú kérdéscsoportot, a Kitöltési útmutató
szerint!
Az Országos E gészségbiztosítási Pénztárt érint ´ó adatok módosulása esetén annak bekövetkezését´ól számított 15 napon belül a bejelentési kötelezettség az érintett kamara mellett a vállalkozói TB folyószámlaszámot
nyilvántartó illetékes Megyei (F´óvárosi) E gészségbiztosítási Pénztár (kirendeltség) felé is fennáll.
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Törzslap nyomtatvány sorszáma:

E/

Vállalkozó neve:

„A”

Bejelentkezés:
Vállalkozói igazolvány száma:

PÓTLAP
Módosítás:

Kamarai nyilvántartási szám:

Vállalkozás adószáma:
Kérjük amennyiben valamelyik adatban változás alt be, úgy
a
Új U
Kód oszlopban az alábbi betûjellel a változás jelleg

Törlés: - T

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése elõtt olvassa el a hátoldalon lévõ Kitöltési útmutatót!
Kód
Telephelye

város
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz.,
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:

emelet

ajtó

kelte:

Telephelye

város
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz.,
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:

emelet

ajtó

kelte:

Telephelye

város
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz.,
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:

emelet

ajtó

kelte:

Telephelye

város
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz.,
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:

emelet

ajtó

kelte:

Felelõségem tudatában kijelentem, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi. XVI. Törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeimnek
maradéktalanul eleget tettem, az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P.H.
_____________________________________
helység

év

hó

nap

___________________________________
aláírás (bélyegzõ)

Kamara tölti ki!
Megjegyzés:

P.H.
_____________________________________
helység

év

hó

nap

___________________________________
aláírás (bélyegzõ)
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KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ
,,A’’pótlap

Az ,,A’’ jel´ú pótlap 1 példányos, melyen a telephely(ek) új adatként történ´ó bejelentésére vagy régi adatként
történ´ó törlésére kerül sor. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybet´úkkel kitölteni. A pótlap módosításra
vagy a törzs adatlapon megjelölhet´ó adatmennyiségen túli adatok közlésére szolgál, kitöltése csak az említett esetekben
szükséges.

A pótlap önmagában is alkalmas adatváltozás bejelentésére.

Kérjük, hogy a csatolt pótlapo(ko)n minden esetben tüntessék fel a törzslap nyomtatvány sorszámát!

A pótlap fels´ó, vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló részén kell megjelölni, hogy egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához, vagy a már meglev´ó vállalkozói igazolvány módosításához került-e kitöltésre a nyomtatvány. Amennyiben még nem rendelkezik valamely azonosító adattal, vagy nem biztos a kitöltésben, kérjük, hagyja
üresen a kérdéses mez´ót, és kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

A pótlapon szerepl´ó kódmez´óben kérjük minden esetben tüntesse fel az adatváltozás irányát a következ´ó jelölések alkalmazásával:
Amennyiben telephely cím változás bejelentése kapcsán tölti ki az adatlapot, úgy törlend´ó adat esetén a kódmez´óbe ,,T’’, illetve az új adat feltüntetésekor ,,U’’ megjelölést kell alkalmaznia.

Telephelye (Pf. cím nem lehet)
Az egyéni vállalkozó tevékenysége gyakorlásának helye, mely a székhelyt´ól különböz´ó címen van, de ugyanazon
területi gazdasági kamara illetékességi területére esik. Amennyiben a telephelyén Ön engedélyhez kötött vagy egyéb
szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki terméket forgalmazás stb.), a telephely szerint illetékes
önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez el´óírt
szakvizsga bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges.

Becsatolásig ezen tevékenységek végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki!

Az engedély száma, kelte rovatokat a kamara tölti ki!
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Törzslap nyomtatvány sorszáma:

E/

Vállalkozó neve:

„B”

Bejelentkezés:
Vállalkozói igazolvány száma:

PÓTLAP
Módosítás:

Kamarai nyilvántartásizám:
s

Vállalkozás adószáma:
Kérjük amennyiben valamelyik adatban változás alt be, úgy
a kód oszlopban az alábbi betûjellel a változás jelleg
Új U

Törlés: - T

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése elõtt olvassa el a hátoldalon lévõ Kitöltési útmutatót!
Kód
Fióktelepe

város
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér,stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz.,
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:

emelet

ajtó

kelte:

Fióktelep szerint
illetékes kamara
Fióktelepe

város
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz.,
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:

emelet

ajtó

kelte:

Fióktelep szerint
illetékes kamara
Fióktelepe

város
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz.,
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:

emelet

ajtó

kelte:

Fióktelep szerint
illetékes kamara
Fióktelepe

város
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz.,
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:

emelet

ajtó

kelte:

Fióktelep szerint
illetékes kamara
Felelõségem tudatában kijelentem, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi. XVI. Törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeimnek
maradéktalanul eleget tettem, az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
P.H.
_____________________________________
helység

év

hó

nap

___________________________________
aláírás (bélyegzõ)

Kamara tölti ki!
Megjegyzés:
P.H.
_____________________________________
helység

év

hó

nap

___________________________________
aláírás (bélyegzõ)
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KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ
,,B’’pótlap

Az ,,B’’ jel´ú pótlap 1 példányos, melyen a fióktelep(ek) új adatként történ´ó bejelentésére vagy régi adatként
történ´ó törlésére kerül sor. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybet´úkkel kitölteni. A pótlap módosításra,
vagy a törzs adatlapon megjelölhet´ó adatmennyiségen túli adatok közlésére szolgál, kitöltése csak az említett esetekben
szükséges.

A pótlap önmagában is alkalmas adatváltozás bejelentésére.

Kérjük, hogy a csatolt pótlapo(ko)n minden esetben tüntessék fel a törzslap nyomtatvány sorszámát!

A pótlap fels´ó, vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló részén kell megjelölni, hogy egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához vagy a már meglev´ó vállalkozói igazolvány módosításához került-e kitöltésre a nyomtatvány. Amennyiben még nem rendelkezik valamely azonosító adattal, vagy nem biztos a kitöltésben, hagyja üresen a
kérdéses mez´ót, és kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

A pótlapon szerepl´ó kódmez´óben kérjük minden esetben tüntesse fel az adatváltozás irányát a következ´ó jelölések alkalmazásával:
Amennyiben fióktelep cím változás bejelentése kapcsán tölti ki az adatlapot, úgy törlend´ó adat esetén a kódmez´óbe ,,T’’, illetve az új adat feltüntetésekor ,,U’’ megjelölést kell alkalmaznia.

Fióktelepe (Pf. cím nem lehet)
Az egyéni vállalkozó azon telephelye, amely más területi gazdasági kamara illetékességi területén fekszik mint az
egyéni vállalkozó székhelye, és a helyi adókról szóló törvény hatálya alá tartozik. Amennyiben a fióktelepén Ön
engedélyhez kötött vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki terméket forgalmazás stb.),
a fióktelep szerint illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez el´óírt szakvizsga bizonyítványok beszerzése szükséges.

Becsatolásig ezen tevékenységek végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki!

Az engedély száma, kelte rovatokat a kamara tölti ki!
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Törzslap nyomtatvány sorszáma:

E/

Vállalkozó neve:

„C”

Bejelentkezés:
Vállalkozói igazolvány száma:

PÓTLAP
Módosítás:

Kamarai nyilvántartási szám
:
Vállalkozás adószáma:

Kérjük a megváltozott tevékenységi körök feltüntetésekor
a
kód oszlopban az alábbi betûjellel jelölje a változás jelle

Új -

U

Törlés: - T

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése elõtt olvassa el a hátoldalon lévõ Kitöltési útmutatót!
Kód
SZAKMAKÓD

Tevékenység megnevezése

1.Fõ tevékenység
További tevékenységi
körök

Felelõségem tudatában kijelentem, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi. XVI. Törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeimnek
maradéktalanul eleget tettem, az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P.H.
_____________________________________
helység

év

hó

nap

___________________________________
aláírás (bélyegzõ)

Kamara tölti ki!
Megjegyzés:
P.H.
_____________________________________
helység

év

hó

nap

___________________________________
ügyintézõ aláírása
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,,C’’pótlap

A ,,C’’ jel´ú pótlap 1 példányos, melyen a f´ó tevékenységi kör módosítására, illetve a további tevékenységi kör(ök)
újként történ´ó bejelentésére vagy régi adatként történ´ó törlésére kerül sor. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott
nagybet´úkkel kitölteni. A pótlap kitöltése módosításra vagy a törzs adatlapon megjelölhet´ó adatmennyiségen túli
adatok közlésére szolgál, kitöltése csak az említett esetekben szükséges.

A pótlap önmagában is alkalmas adatváltozás bejelentésére.

Kérjük, hogy a csatolt pótlapo(ko)n minden esetben tüntessék fel a törzslap nyomtatvány sorszámát!

A pótlap fels´ó, vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló részén kell megjelölni, hogy egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához, vagy a már meglev´ó vállalkozói igazolvány módosításához került-e kitöltésre a nyomtatvány. Amennyiben még nem rendelkezik valamely azonosító adattal, vagy nem biztos a kitöltésben, kérjük, hagyja
üresen a kérdéses mez´ót, és kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

A ,,további tevékenységi körök’’ rovatok kitöltésekor a tevékenység megnevezése mellett szerepl´ó kódmez´óben
kérjük minden esetben tüntesse fel az adatváltozás irányát, a következ´ó jelölések alkalmazásával:
Amennyiben tevékenységi kör(ök) változás bejelentése kapcsán tölti ki az adatlapot, úgy törlend´ó adat esetén a
kódmez´óbe ,,T’’, illetve az új adat feltüntetésekor ,,U’’ megjelölést kell alkalmaznia.

A SZAKMAKÓD mez´óbe írja be a megfelel´ó kódokat, a tevékenység megnevezése mez´óbe pedig a tevékenység
KSH által meghatározott megnevezését.

F´ó tevékenység módosítása esetén nincs szükség a fenti kódok alkalmazására, elegend´ó az új f´ó tevékenység
SZAKMAKÓD-jának és megnevezésének feltüntetése, ugyanis ezzel automatikusan felülírja az el´óz´ó, módosult
adatot.

Amennyiben Ön engedélyhez kötött, vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki
terméket forgalmazás stb.), a területileg illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez el´óírt szakvizsga bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges.

Becsatolásig ezen tevékenységek végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki!

A SZAKMAKÓD-okról és a tevékenységek pontos megnevezésér´ól tájékozódhat a kamara információs anyagaiból, illetve személyesen az ügyintéz´ót´ól.
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Nyomtatvány sorszám:

ADATMÓDOSÍTÓ LAP
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

EM/

Vállalkozói igazolvány száma:

-TÖRZSLAP-

Kamarai nyilvántartási szám:
Vállalkozás adószáma:

A fejrész azonosítására szolgál, adatainak kitöltése kötelezõ!

Kérjük a megváltozott tevékenységi körök feltüntetésekor
a
kód oszlopban az alábbi betûjellel jelölje a változás jellegét:

A
Csatolt pótlapok:

B

C

db

db

db

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése elõtt olvassa el a hátoldalon lévõ Kitöltési útmutatót!
A vállalkozó személyére vonatkozó
1. Neve

vezetéknév
utónév (2)

utónév (1)
2. Állampolgársága
3. Lakóhelye

város,
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz
hrsz.
4. Tartózkohási helye
(postázási
címe)

lépcsõház

épület

irsz.
közterület
neve
hsz
hrsz.

lépcsõház

épület

emelet
ajtó
város,
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
emelet

ajtó

Vállalkozás mûködési adatai
5. Vállalkozás
megnevezése
6. Székhelye

város
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz.,
hrsz.

lépcsõház

épület

Engedély száma:
7. Foglalkoztatottak száma

emelet

ajtó

kelte:
fõ

8. Vállalkozás
bankszámlaszáma
9. Vállalkozás
telefonszáma

10.Vállakozás
telefaxszáma

11. Székhely szerint
illetékes kamara

Felelõségem tudatában kijelentem, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi. XVI. Törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeimne
maradéktalanul eleget tettem, az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
P.H.
_____________________________________
helység

év

hó

nap

___________________________________
aláírás (bélyegzõ)

Kamara tölti ki!
Megjegyzés:
P.H.
_____________________________________
helység

év

hó

nap

___________________________________
ügyintézõ aláírása
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A módosító adatlap 1 példányos. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybet´úkkel töltse ki. Ha olyan
adat módosítását kívánja bejelenteni, amihez az adatlapon nem szerepel rovat, pótlapok kitöltése szükséges, nevezetesen:
,,A’’ pótlap: Telephely
,,B’’ pótlap: Fióktelep
,,C’’ pótlap: Tevékenységi körök
A pótlapok önállóan is alkalmasak az adatváltozás bejelentésére.
Az adatlap f´óbb részei:
Fejrész: A vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló és a csatolt pótlapok típusát, mennyiségét tartalmazó mez´ók hiánytalan kitöltése minden esetben kötelez´ó. Amennyiben nem biztos a kitöltésben, kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.
Az adatlap további része sorszámozott rovatokkal ellátva tartalmazza a módosítható adatokat.
Törzs adatlap: Azokat az adatokat tartalmazza, melyekb´ól az egyéni vállalkozó csak eggyel rendelkezhet, illetve
amelyekb´ól a székhely szerint illetékes kamara csak egy adatot tart nyilván. Az adatlap kitöltése során elegend´ó csak a
változással érintett adatok megjelölése, kizárólag az új adat(ok) feltüntetésével.

Törzs adatlap
1. A vállalkozó neve: vezetéknév, illetve amennyiben van, mindkét utónév feltüntetésével, az els´ó, illetve az utolsó
kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölést kérjük alkalmazni.
2. Állampolgársága.
3. A személyi igazolványában szerepl´ó állandó bejelentett lakcíme: az irányítószámot, a helység nevét, a kerület
számát (arab számmal 01-t´ól...), a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek
hiányában a helyrajzi számot és ha van lépcs´óház, emelet és ajtó, akkor ezek számát is kérjük megjelölni.
4. Tartózkodási helye: levelezési (postázási) címe.
5. A vállalkozás megnevezése, illetve fantázianeve.
6. Székhelye (Pf. cím nem lehet): székhelynek (f´ó telephelynek) min´ósül a központi ügyintézés helye. Amennyiben
a székhelyén Ön engedélyhez kötött vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki termék
forgalmazás stb.), a székhely szerint illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek),
továbbá a tevékenység végzéséhez el´óírt szakvizsga bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges. Becsatolásig ezen tevékenységek végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki. Az engedély számát, keltét a kamara tölti ki.
7. Foglalkoztatottak száma: a vállalkozásnál tartósan foglalkoztatott személyek száma (segít´ó családtag is).
8. Vállalkozás bankszámlaszáma: a kitöltéskor érvényben lev´ó pénzforgalmi jelz´ószám és pénzintézet neve.
9. Vállalkozás telefonszáma.
10. Vállalkozás telefaxszáma.
11. Székhely szerint illetékes kamara: azt a kamarát kérjük megjelölni, akit az egyéni vállalkozó választ, illetve
választhat az 1994. évi XVI. törvényben el´óírtak alapján (kereskedelmi és ipar-, agrár-, kézm´úves, egyéb szakmai
kamarák).
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Nyomtatvány sorszám:

ET/

Adatlap egyéni vállalkozói igazolvány
megszüntetés bejelentésére
Kérjük, hogy az adatlap kitöltése elõtt olvassa el a hátoldalon lévõ Kitöltési útmutatót!
1. Neve

vezetéknév
utónév (2)

utónév (1)
2. Vállalkozás
megnevezése
3. Vállalkozói
igazolvány száma

4. Kamarai nyilvántartási szám

5. Székhely szerint
illetékes kamara
6. Vállalkozás
adószám

7. Székhelye

város,
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz
hrsz.

8. Postai
címe

lépcsõház

épület

emelet

város,
község
ker.
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

irsz.
közterület
neve
hsz
hrsz.

lépcsõház

épület

ajtó

emelet

ajtó

9. Átalakulok az egyéni vállalkozásról szóló, módosított 1990. évi V. törvény
A.15/
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
Egyéni cég elnevezése:
Egyéni cég cégszáma:Cg
Egyszemélyes kft. (1)

Egyszemélyes rt. (2)

10. Bejelentem, hogy a vállalkozói tevékenységemet
vállalkozói igazolványomat leadom.

napjával megszüntetem, egyidejûleg a fenti szám

Felelõségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P.H.
____________________________________
helység

év

hó

nap

____________________________________
aláírás (bélyegzõ)

Kamara tölti ki!

_____________________________________________________
13. §-a (1) bekezdésének

Bejelentését az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény

pontja alapján tudomásul veszem.

Megjegyzés:
P.H.
____________________________________
helység

év

hó

nap

____________________________________
ügyintézõ aláírása

1998/35. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2819

KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ
A vállalkozói igazolvány leadás szándékának bejelentésére szolgáló adatlap 1 példányos. Kérjük a rovatokat
olvashatóan, nyomtatott nagybet´úkkel töltse ki.

A vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló mez´ók hiánytalan kitöltése minden esetben kötelez´ó.
Amennyiben nem biztos a kitöltésben, kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

1. A vállalkozó neve: vezetéknév, illetve amennyiben van, mindkét utónév feltüntetésével, az els´ó, illetve az utolsó
kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölést kérjük alkalmazni.
2. A vállalkozás megnevezése, illetve fantázianeve.
3. Vállalkozói igazolvány száma.
4. Kamarai nyilvántartási száma: 10 jegy´ú azonosító, mely els´ó számjegye utal a gazdasági kamara típusára
(1—kereskedelmi és ipar-, 2—kézm´úves, 3—agrár-,), a második-harmadik számjegy a kamara illetékességi területére,
a következ´ó hét számjegy a kamarai nyilvántartásban történ´ó elkülönítéshez képzett sorszám.
5. Székhely szerint illetékes kamara: azt a kamarát kérjük megjelölni, akit az egyéni vállalkozó az 1994. évi XVI.
törvényben el´óírtak alapján (kereskedelmi és ipar-, agrár-, kézm´úves, egyéb szakmai kamarák) választott, és a vállalkozói igazolvány törlésére a fenti számú törvény értelmében jogosult.
6. Az adószám a vállalkozás APEH-nél nyilvántartott azonosító száma. Az adószám vállalkozást azonosító adat,
ezért kérjük figyelmesen töltse ki.
7. Székhelye (Pf. cím nem lehet): székhelynek (f´ó telephelynek) min´ósül a központi ügyintézés helye.
8. Postai címe: amely címre kéri a kamara által postázott, a vállalkozói igazolvány megsz´únésér´ól szóló határozat
kézbesítését. Postafiók cím nem lehet!
9. Az 1990. évi V. törvény 15/A. §-ának (1) bekezdése alapján az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló
1988. évi VI. törvény 331—350. §-aiban leírt rendelkezések megfelel´ó alkalmazásával egyszemélyes korlátolt
felel´ósség´ú társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakulhat át.
10. Vállalkozói tevékenység megsz´únésének és a vállalkozói igazolvány leadásának id´ópontja.

Az 1990. évi V. törvény 13. §-ának (1) bekezdése alapján megsz´únik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha:
a) az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja,
b) az igazolványt a kamara visszavonja,
c) az egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekv´óképességét elveszti, kivéve, ha vállalkozói tevékenységét özvegye
vagy örököse, cselekv´óképességének elveszítése esetén pedig az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képvisel´óje folytatja.
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A Kormány
81/1998. (IV. 29.) Korm.
rendelete
a központi költségvetési szervek központosított
közbeszerzési rendszerében országosan kiemelt
termékek állami normatíváiról szóló
240/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzési rendszerében országosan kiemelt termékek állami normatíváiról szóló — a 76/1997. (V. 9.)
Korm. rendelettel módosított — 240/1996. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következ´óket rendeli el:
1. §
Az R. mellékletében szerepl´ó F—00—00—00 számú állami normatíva helyébe az e rendelet 1. számú mellékletében,
a G—00—00—00 számú állami normatíva helyébe az e rendelet 2—4. számú mellékleteiben, a B bet´újel´ú állami normatívák helyébe az e rendelet 5— 11. számú mellékleteiben, a
H—01—01—00 számú állami normatíva helyébe az e rendelet 12. számú mellékletében, a J—01—00—00 számú állami
normatíva helyébe az e rendelet 13. számú mellékletében
meghatározott normatíva lép.

2. §
Az R. mellékletében szerepl´ó H—01—00—00 és I—
01—00—00 számú állami normatívák hatályukat vesztik.

3. §
Az R. melléklete kiegészül az e rendelet 14— 22. számú
mellékleteiben meghatározott, az F—01—02, az F—01—03,
az F—02—01, a K—01—00, a K—02—00, az L—01—00, az
M—01—00, az N—01—00 számú normatívákkal.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: F—01—01
Kiemelt termék megnevezése:
Személygépkocsi
BTO száma: 3410 20 00 00
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
A személygépkocsi olyan gépjárm´ú, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM
együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott személygépkocsi kategóriába tartozik.
A személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános
utazási, személyszállítási, ügyintéz´ói feladatainak ellátása,
valamint az állami vezet´ók és az állami vezet´ói juttatásra
jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása.
II. M´úszaki követelmények
1. A személygépkocsik kategóriái
Alkalmazott jelölések
,,V’’: henger´úrtartalom (cm3)
,,w’’: fajlagos teljesítmény (100*kW/kg)
,,H’’: hossz (mm)
,,T’’: tengelytáv (mm)
A fajlagos teljesítményt a járm´ú típusbizonyítvány
2.8. pontja szerinti megengedett össztömegre kell meghatározni.
A személygépkocsi kategóriába sorolása az egyes soroló
paraméterek által meghatározott kategóriaszámok számtani átlaga (Á) alapján történik, az alábbiak szerint:
1. kategória: Á≤ 1,5
2. kategória: 1,5< Á≤ 2,5
3. kategória: 2,5< Á≤ 3,5
4. kategória: 3,5< Á≤ 4,5
5. kategória: 4,5< Á
A személygépkocsi kizárólag abba a kategóriába sorolható be, amit a számtani átlag meghatároz.
A beszerz´ó szervezet az intézményi igények ismeretében
a 4 db paraméter közül legfeljebb kett´ó feltétlen teljesülését a kategóriába sorolás alapfeltételeként határozhatja
meg. Ebben az esetben a kategóriába sorolást a számtani
átlag és a meghatározott paraméter(ek) teljesülésének
együttes vizsgálata alapján kell elvégezni. Ennek a lehet´óségnek az alkalmazására a közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásában fel kell hívni az ajánlattev´ók figyelmét.
1. (kis) kategória: V≤ 1.150
2,6≤ w≤ 3
H ≤ 3.900
T≤ 2.500
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2. (alsó közép) kategória: 1.150< V≤ 1.500
3<w ≤ 4
3.900<H ≤ 4.200
2.500<T ≤ 2.600
3. (közép) kategória: 1.500< V≤ 2.000
4<w ≤ 5
4.200<H ≤ 4.500
2.600<T ≤ 2.650
4. (fels´ó közép) kategória: 2.000< V≤ 2.500
5<w ≤ 6
4.500<H ≤ 4.900
2.650<T ≤ 2.750
5. (fels´ó) kategória: 2.500< V
6<w
4.900<H
2.750<T
2. M´úszaki, biztonsági és egyéb alapkövetelmények
minden kategóriára:
M´úszaki és biztonsági el´óírások:
— kétkörös, hidraulikus fékrendszer, rásegít´óvel,
— f´úthet´ó hátsó szélvéd´ó,
— hátsó ablaktörl´ó és mosó (5 ajtós kivitelnél),
— automata biztonsági öv az els´ó ülésekhez,
— fejtámlák az els´ó ülésekhez,
— hátsó ködlámpa,
— gyári indításgátló vagy a biztosítók által elfogadott
indításgátló.
Egyéb követelmények:
— fér´óhelyek száma: 5 f´ó,
— ajtók száma: legalább 4 db,
— rádiókészülék: legalább m´úsorvev´ó rádió,
— zárható üzemanyagtölt´ó nyílás,
— mindkét oldali belülr´ól állítható visszapillantó tükör.
3. Az egyes kategóriákra érvényes többletel´óírások
1. és 2. kategória:
— fényezés: alapszínek,
— üléshuzat: szövet.
3. kategória:
— fényezés: alapszínek,
— üléshuzat: szövet,
— biztonsági felszerelések: szervokormány, vezet´ó oldali légzsák, állítható magasságú, övfeszít´ós automata biztonsági öv az els´ó ülésekhez, automata biztonsági öv a
hátsó széls´ó ülésekhez, elektromos indításgátló,
— kényelmi felszerelések: központi zár, bels´ó leveg´ó
keringtetés, állítható magasságú vezet´óülés vagy kormány.
4. kategória:
— fényezés: alapszínek,
— üléshuzat: szövet,
— biztonsági felszerelések: szervokormány, blokkolásgátló, légzsák mindkét oldalon, állítható magasságú, övfeszít´ós automata biztonsági öv az els´ó ülésekhez, automata
biztonsági öv a hátsó széls´ó ülésekhez, elektromos indítás-
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gátló, kipörgésgátló vagy legalább 60%-ban önzáró differenciálzár, els´ó ködlámpa, 2 db hátsó fejtámla, fényszórómosó, f´úthet´ó, motoros állítású küls´ó visszapillantó tükrök,
— kényelmi felszerelések: központi zár, elektromos
ablakemel´ók el´ól és hátul, légkondicionáló, állítható magasságú vezet´óülés vagy kormány, kábelezés GSM mobiltelefon részére, bels´ó leveg´ó keringtetés, pollensz´úr´ó.
5. kategória:
— fényezés: alapszínek,
— üléshuzat: szövet,
— biztonsági felszerelések: szervokormány, blokkolásgátló, légzsák mindkét oldalon, állítható magasságú, övfeszít´ós automata biztonsági öv az els´ó ülésekhez, automata
biztonsági öv a hátsó ülésekhez, elektromos indításgátló,
kipörgésgátló vagy legalább 60%-ban önzáró differenciálzár, els´ó ködlámpa, 2 db hátsó fejtámla, fényszórómosó,
f´úthet´ó, motoros állítású küls´ó visszapillantó tükrök,
— kényelmi felszerelések: központi zár, elektromos
ablakemel´ók el´ól és hátul, légkondicionáló, állítható magasságú vezet´óülés és kormány, kábelezés GSM mobiltelefon részére, bels´ó leveg´ó keringtetés, pollensz´úr´ó.
III. Gazdasági követelmények
A személygépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
Az árnak forintban tartalmaznia kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési
illeték kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel
összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget.
A személygépkocsihoz biztosítani kell legalább a jogszabályban el´óírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.
A gépkocsi teljes kör´ú garanciális és garanciaid´ón túli
javítása Budapesten és megyénként legalább egy hivatalos
márkaszervizben biztosítható legyen. A 4. és 5. kategóriában ett´ól a követelményt´ól el lehet tekinteni, amennyiben
a gyártmánynak van 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatása.
IV. Egyéb követelmények
A járm´únek meg kell felelnie a közúti járm´úvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m´úszaki
feltételeir´ól szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben
meghatározott — a szállítás tervezett id´ópontjában hatályos — követelményeknek.
A személygépkocsi rendelkezzen a Közlekedési F´ófelügyelet által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
A személygépkocsi rendelkezzen magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
A gyártóm´ú rendelkezzen a gyártás helyén honos —
bármely nemzeti rendszerben akkreditált — min´óségbiztosítási rendszerrel.
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A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

2. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: G—01—00
Kiemelt termék megnevezése:
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2. rendszámhoz vagy személyhez kötött kártya, amely
az 1. kategóriában leírtakon túl a gépjárm´ú továbbhaladásához közvetlenül szükséges termékek, valamint gépkocsimosás igénybevételére szolgál;
3. a 2. kategóriával azonos termék és szolgáltatás igénybevételére szolgál, azonban a járm´ú rendszámáról és az
igénybe vev´ó személyét´ól függetlenül használható fel.
IV. Egyéb követelmények
1. Az üzemanyagok értékesítése során a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény, valamint a motorhajtó anyagok és egyes k´óolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet el´óírásait
kell figyelembe venni.

Üzemanyagok

2. Az üzemanyagkártyák letiltásának ideje legfeljebb
48 óra.

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

3. Az üzemanyagkártyának PIN kódos védelemmel kell
rendelkeznie.

A központi költségvetési szervek tulajdonában és üzemeltetésében lév´ó gépjárm´úvekkel kapcsolatos üzemanyagigények teljesítése. Jelen normatíva a termékeken túl
kiterjed az üzemanyagok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatásokra is.
A normatíva nem vonatkozik az országos hálózatú saját
üzemanyag-ellátó rendszerrel rendelkez´ó, illetve a nem
közforgalmú üzemanyagtölt´ó állomásokat igénybe vev´ó és
üzemeltet´ó intézmények üzemanyag beszerzéseire.
II. M´úszaki követelmények
Az üzemanyagoknak meg kell felelni a motorhajtó
anyagok és egyes k´óolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet mellékletében foglalt alábbi nemzeti szabványok követelményeinek.
Motorbenzinek
BTO
ólmozatlan (MSZ 11793Ö
normál EN—91
232011 12 00
szuper ESZ—95
232011 22 00
szuperplusz ESZ—98
232011 30 00
ólmozott (MSZ 19950)
szuper AB—98
232011 22 00
gázolajok (motorhajtóanyag) (MSZ 1627)
normál gázolaj 0,05
232015 21 00
III. Gazdasági követelmények
Az üzemanyagok beszerzését készpénzkímél´ó, legalább
belföldön használható, többkategóriás üzemanyagkártyával kell végezni. A kártyák kategóriái a következ´ók:
1. rendszámhoz vagy személyhez kötött kártya, amely
kizárólag a gépjárm´ú üzemanyagtartályába betölthet´ó
üzemanyag-mennyiség vásárlására szolgál;

4. A rendszernek biztosítania kell a tranzakciók begy´újtését, összesítését és számlázását az intézmények által
meghatározott szervezeti bontásban.
5. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

3. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: G—01—01
Kiemelt termék megnevezése:
A központi költségvetési szervek tulajdonában és üzemeltetésében lév´ó gépjárm´úvek részére külföldön is használható üzemanyagkártya és kapcsolódó szolgáltatásai
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
A központi költségvetési szervek gépjárm´úvei külföldi
utazások során Magyarországon kívül jelentkez´ó üzemanyag-szükségletének üzemanyagkártyával történ´ó biztosítása.
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II. M´úszaki követelmények
Az üzemanyagkártyát elfogadó nemzetközi hálózatban forgalomba hozott üzemanyagoknak ellen ´órzött
min ´óség´úeknek kell lenniük, és meg kell felelniük az
adott ország nemzeti szabványában meghatározott követelményeknek.
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A normatíva nem kötelez´ó érvény´ú az országos hálózatú
saját üzemanyag-ellátó hálózattal rendelkez´ó, illetve a
nem közforgalmú üzemanyagtölt´ó állomásokat üzemeltet´ó intézmények tartálykocsival történ´ó üzemanyag beszerzéseire.
II. M´úszaki követelmények

III. Gazdasági követelmények
Az üzemanyagok beszerzését készpénzkímél´ó, többkategóriás üzemanyagkártyával kell megoldani. A kártyák
kategóriái a következ´ók:
1. kategória: rendszámhoz vagy személyhez kötött kártya, amely az üzemanyag-vásárláson túl a gépjárm´ú továbbhaladásához közvetlenül szükséges termékek, valamint
gépkocsimosás igénybevételére szolgál;
2. kategória: a tölt´óállomáson és a shopban kapható
valamennyi termék vásárlására szolgál.
IV. Egyéb követelmények
Az üzemanyag-vásárlás ellenértéke elszámolásának
utólag magyar forintban kell történni.
Az üzemanyagkártyának PIN kódos védelemmel kell
rendelkezni.
A rendszernek biztosítania kell a tranzakciók begy´újtését, összesítését és számlázását az intézmények által meghatározott szervezeti bontásban.
Az üzemanyagkártyák letiltásának ideje legfeljebb
48 óra.
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

Az üzemanyagoknak meg kell felelni a motorhajtó
anyagok és egyes k´óolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet mellékletében foglalt alábbi nemzeti szabványok követelményeinek.
Motorbenzinek

BTO

ólmozatlan (MSZ 11793)
normál EN—91
szuper ESZ—95
szuperplusz ESZ—98

232011 12 00
232011 22 00
232011 30 00

ólmozott (MSZ 19950)
szuper AB—98

232011 22 00

gázolajok (motorhajtóanyag) (MSZ 1627)
normál gázolaj 0,05
232015 21 00

III. Gazdasági követelmények
1. Az üzemanyag árának tartalmaznia kell az ország
bármely pontjára történ´ó kiszállítás költségeit.
2. A kiszállított mennyiség elszámolása a közúti tölt´óhíd átfolyásmér´óje által mért, 15 ˚C h´ómérsékletre átszámított érték alapján történhet.

IV. Egyéb követelmények
4. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: G—02—00
Kiemelt termék megnevezése:
Tartálykocsis üzemanyag kiszállítás
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
A központi költségvetési szervek tulajdonában és üzemeltetésében lév´ó gépjárm´úvekkel kapcsolatos üzemanyagigények tartálykocsis üzemanyag kiszállítással történ´ó teljesítése.

1. Az üzemanyagok értékesítése során a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény, valamint a motorhajtó anyagok és egyes k´óolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet el´óírásait
kell figyelembe venni.
2. Az intézmények az üzemanyagot kizárólag saját
felhasználásra vásárolhatják, azt tovább nem értékesíthetik.
3. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések
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5. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMINORMATÍVA
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Szám: B—01—02—03 és B—01—02—04
Nagy teljesítmény´ú munkaállomás
A fokozott igény´ú feladatok (lásd B—01—02—00) ellátásán túl legyen alkalmas nagy terjedelm´ú adatállományok
megosztott kezelésére, intenzív multimédiás feladatok ellátására.

Szám: B—01—00—00
II. M´úszaki követelmények
Kiemelt termék megnevezése:
Személyi számítógépek, munkaállomások
BTO száma: 3002 14 10 00

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Szám: B—01—01—01 és B—01—01—02
Általános célú irodai számítógép
Az általános használatú munkaállomás (PC) átlagos
irodai környezetben végzend´ó hivatali munkák támogatására szolgál. Alkalmasnak kell lennie a leggyakrabban
el´óforduló tevékenységek — úgymint szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, egyszer´úbb grafikai megoldások, valamint elektronikus levelezés és adatbázis lekérdezés feladatainak — támogatására. A PC konstrukciója ne korlátozza a fenti feladatok végrehajtását szolgáló programeszközök szabad megválasztását biztosítsa a teljes
ékezetes magyar karakterkészlet használatát. Az irodai
környezetben jellemz´ó hosszan tartó és folyamatos
munkavégzés megköveteli az ergonómiai szempontok
el´ótérbe helyezését, követelmény a megfelel´ó képfelbontás, a villogás- és csillogásmentes képerny´ó, a kis
emisszió, az alacsony zajszint, energiatakarékos kivitel,
az ergonómikus billenty´úzet, illetve a környezethez és
az alkathoz igazítható elrendezés.
A konstrukció korszer´ú technológiát képviseljen, rendelkezzen b´óvít´ó helyekkel, ami a beruházást 3—5 éves
id´ótartamra — funkcionálisan — értékállóvá teszi.

Szám: B—01—02—01 és B—01—02—02
Fokozott teljesítmény´ú asztali számítógép
Átlagos irodai környezetben végzend´ó hivatali munkák
(lásd B—01—01—00) támogatásán túl legyen alkalmas
nagyobb terjedelm´ú adatállományok kezelésére (lehívás,
tárolás, feldolgozás) feladatorientált alkalmazások futtatására, adatállományok szkenneléssel történ´ó bevitelére,
eseti grafikus feladatok ellátására vagy CASE eszközök
alkalmazására.

Általános m´úszaki követelmények:
A számítógépek rendelkezzenek
— a speciális m´úszaki követelményeknél meghatározott, a kategóriának megfelel´ó Intel Pentium processzor
változattal, vagy az annak megfelel´ó képesség´ú más gyártmányú processzorral;
— 1 darab 3,5 hüvelykes floppy-meghajtóval
= opció: 120 MB-os A: drive;
— 1 darab beépített CD-olvasóval
= opció: DVD-olvasó;
— 1 darab 5,25 hüvelykes szabadon felhasználható beépít´ó hellyel;
— 1 darab szabadon felhasználható soros csatolóval;
— 1 darab szabadon felhasználható párhuzamos csatolóval;
— legalább 2 darab szabad ISA kártyahellyel;
— legalább 2 darab szabad PCI kártyahellyel.
Opciók:
— távmenedzselhet´óség (DMI),
— IR port.
Az alaplap és a merevtároló együttm´úködve, EnhancedIDE interfészen keresztül elégítsék ki a PIO MODE—4
követelményeket.
Monitor: színes, non-interlaced, alacsony sugárzású,
MPR—II. szerint.
Grafikus csatoló: SVGA, PCI buszos
Billenty´úzet: 105 gombos, MSZ 7795—3 szerinti magyar kódkészlettel.
Egér: Microsoft kompatibilis, 2 vagy 3 gombos, soros
vagy PS2 kivitel.
Hálózati csatlakozás:
— BNC és/vagy csavart érpáras 10/100-as Ethernet csatoló,
= opció: 10/100-as csavartérpár.
— Operációs rendszer (OEM):
= magyar nyelv´ú Win95(98) vagy
= Windows NT Workstation 4.0
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A normatívánkénti speciális m´úszaki követelmények:
Állami normatíva

B—01—01—01

B—01—01—02

B—01—02—01

B—01—02—02

B—01—02—03

B—01—02—04

Pentium MMX,
Celeron (vagy
komp.)

Pentium MMX,
Celeron (vagy
komp.)

Pentium II (vagy
komp.)

Pentium II (vagy
komp.)

Pentium II (vagy
komp.)

Pentium II (vagy
komp.)

166

200

233

266

300

333

200

233

266

300

333

350

Technikai jellemz´ók
Alaplap
processzor

ütem (MHz)

cache (kB)

128

256

256

256

512

512

Ultra DMA

nem

nem

nem

igen

igen

igen

32

32

32

32

64

96

48

64

64

96

96

128

128

128

256

Memória
mérete (MB)

modulméret (MB)

8—16

16—32

16—32

16—32

16—64

32—128

max. kiépíthet´óség

128

128

256

512

512

512

SDR AM

nem

igen

igen

igen

igen

igen

<3,0

<3,0

<4,0

<5,0

<6,0

<7,0

>3,0

>3,0

>4,0

>5,0

>6,0

>7,0

Merevtároló
kapacitása (GB)

hozzáférési id´ó

max. 11 ms

max. 11 ms

max. 11 ms

max. 11 ms

max. 10 ms

max. 10 ms

adatátviteli sebesség

>5 MB/sec

>5 MB/sec

>5 MB/sec

>5 MB/sec

>5 MB/sec

>5 MB/sec

> 100 000

> 100 000

> 200 000

> 200 000

> 300 000

> 300 000

14″

15Æ

15Æ

15Æ

15Æ

17Æ

15″

17Æ

17Æ

17Æ

17Æ

20Æ

1

1

2

2

2

4

2

2

4

4

4

8

CD olvasó

16x—20x

16x—20x

16x—24x

16x—24x

20x—32x

24x—32x

Hangkártya

nem

nem

igen

igen

igen

igen

nem

nem

nem

nem

igen

igen

MTBF
Képerny´ó
átló

Grafikus csatoló
memória (MB)

Wave Table

III. Gazdasági követelmények
Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.
3 éves helyszíni garancia, 8 éves alkatrészellátás, az eszköz telepítési helyének 80 km-es körzetében min´ósített
szervizszolgáltatás, azaz be kell mutatnia, hogy honnan
látja el a szolgáltatást.
A jogosult intézmények részére a ,,Lake Success’’-i
egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehet´óség
biztosítása.

IV. Egyéb követelmények
A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
Kétszint´ú, jelszavas védelem.
A szállító gondoskodjon a szállított eszközök üzembe
helyezésér´ól, a megrendel´ó igénye szerinti telepítésér´ól.
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

2826

MAGYAR KÖZLÖNY
6. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA

Szám: B—02—01—00
Kiemelt termék megnevezése:
Hordozható számítógépek (irodai alkalmazásokhoz)
BTO száma: 3002 12 11 00
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Egér:
Tápellátás:

Pozicionáló eszköz
Normál hálózati csatlakozási
lehet´óség
Akkumulátor:
Környezetkímél´ó
Súly:
<3,5 kg
Használati tartomány: 5—35 ˚C
Opciók:
LAN hálózati csatlakozás
(PCI MCI)
IR port
USB port
III. Gazdasági követelmények

Szám: B—02—01—01
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Az általános használatú hordozható számítógép a hivatal területén kívül végzend´ó munkák támogatására szolgál.
Alkalmasnak kell lennie a leggyakrabban el´óforduló tevékenységek — úgymint szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
egyszer´úbb grafikai megoldások, adatbázis lekérdezés feladatainak — támogatására. A számítógép konstrukciója
ne korlátozza a fenti feladatok végrehajtását szolgáló
programeszközök szabad megválasztását, biztosítsa a teljes ékezetes magyar karakterkészlet használatát, MSZ
7795—3 szerint.
A berendezés legyen energiatakarékos üzemmódú. A
konstrukció korszer´ú technológiát képviseljen, rendelkezzen módosítható mikroprogrammal és b´óvít´ó helyekkel,
ami a beruházást 3—5 éves id´ótartamra — funkcionálisan
— értékállóvá teszi.
II. M´úszaki követelmények
Processzortípus:
Ütem:
Memória:
Cache:
Interfészek:

Diszkmeghajtó:
Merevtároló:
Kapacitás:
Hozzáférési id´ó:
Adatátvitel:
Képerny´ó:
Kivitel:
Grafikus csatoló:
B´óvítési lehet´óség:
Billenty´úzet:

INTEL Pentium MMX (vagy
azzal kompatibilis)
>166 MHz
16 MB (szabványos modullal
b´óvíthet´ó)
256 KB
1 soros, 1 párhuzamos (szabadon felhasználható küls´ó monitor és billenty´úzet csatlakozási lehet´óség)
1× 3,5 hüvelyk
>540 MB
<13 ms
>5 MB/s
passzív (LCD) panel>11 hüvelyk
SVGA
2 db PCMCIA II.
89 gombos, WIN ’95 kompatibilis

Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.
3 éves garancia, 6 éves alkatrészellátás.
A jogosult intézmények részére a ,,Lake Success’’-i
egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehet´óség
biztosítása.
IV. Egyéb követelmények
A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi biztosítási rendszerrel.
Kétszint´ú, jelszavas védelem.
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

Szám: B—02—01—02
Kiemelt termék megnevezése:
Hordozható számítógépek (fokozott teljesítmény´ú)
BTO száma: 3002 12 11 00
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Az általános célú, hivatali területen kívül végzend´ó irodai munkák támogatásán túl (B—02—01—00) alapkiépítésben legyen alkalmas multimédiás alkalmazások futtatására és az Internethez való csatlakozásra.
II. M´úszaki követelmények
Processzortípus:
Ütem:
Memória:
Cache:

INTEL Pentium II (vagy azzal
kompatibilis)
>200 MHz
32 MB (szabványos modullal
b´óvíthet´ó)
256 KB
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Interfészek:

Diszkmeghajtó:
Merevtároló:
Kapacitás:
Hozzáférési id´ó:
Adatátvitel:
Képerny´ó:
Kivitel:
Grafikus csatoló:
B´óvítési lehet´óség:
Billenty´úzet:
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1 soros, 1 párhuzamos (szabadon felhasználható küls´ó monitor és billenty´úzet csatlakozási lehet´óség)
1× 3,5 hüvelyk

7. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: B—01—03—00

>540 MB
<13 ms
>5 MB/s

aktív (TFT) panel>12 hüvelyk
SVGA
2 db PCMCIA II.
89 gombos, WIN ’95 kompatibilis
Egér:
Pozicionáló eszköz
Tápellátás:
Normál hálózati csatlakozási
lehet´óség
Akkumulátor:
Környezetkímél´ó
Súly:
<3,5 kg
Használati tartomány: 5—35 ˚C
CD olvasó:
min. 16x
Hangkártya:
szükséges
Modem:
fax/voice, 33,6 kbit/sec
Opciók:
LAN hálózati csatlakozás
(PCI MCI)
IR port
USB port
III. Gazdasági követelmények

Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.
3 éves garancia, 6 éves alkatrészellátás.
A jogosult intézmények részére a ,,Lake Success’’-i
egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehet´óség
biztosítása.
IV. Egyéb követelmények
A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi biztosítási rendszerrel.
Kétszint´ú, jelszavas védelem.
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések
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Kiemelt termék megnevezése:
Kis munkacsoportos szerver
BTO száma: 3002 14 20 00

Szám: B—01—03—01
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
A kis munkacsoportos szerver átlagos irodai környezetben végzend´ó hivatali csoportmunkák támogatására szolgál 15—20 felhasználóig. Alkalmasnak kell lennie a
leggyakrabban el´óforduló tevékenységek — úgymint szövegszerkesztés, táblázatkezelés, egyszer´úbb grafikai megoldások, valamint elektronikus levelezés és adatbázis-kezelés feladatainak — hálózati támogatására. A szerver
konstrukciója ne korlátozza a fenti feladatok végrehajtását
szolgáló programeszközök szabad megválasztását, biztosítsa a teljes ékezetes magyar karakterkészlet használatát.
Az irodai környezetben jellemz´ó hosszan tartó és folyamatos munkavégzés megköveteli az ergonómiai és üzembiztossági szempontok el´ótérbe helyezését, követelmény az
alacsony zajszint, energiatakarékos kivitel, tartós, meghibásodás-mentes m´úködés. A konstrukció korszer´ú technológiát képviseljen, rendelkezzen b´óvít´ó helyekkel, ami
a beruházást 3—5 éves id´ótartamra — funkcionálisan —
értékállóvá teszi.
II. M´úszaki követelmények
Processzortípus:
Ütem:
Memória:

Interfészek:

Drive hely:

Merevtároló:
Kapacitás:
Hozzáférési id´ó:
Adatátvitel:
MTBF:
Képerny´ó:

Intel Pentium II (vagy azzal
kompatibilis), b´óvíthet´ó: 2-re
min. 233 MHz
128 MB, SDRAM (szabványos
modullal b´óvíthet´ó 1 Gbytera)
2 soros, 1 párhuzamos (szabadon felhasználható küls´ó monitor és billenty´úzet csatlakozási lehet´óség)
5,25″ küls´ó — 3
3,5″ küls´ó — 1
3,5″ bels´ó — 4
>4 GB
<12 ms
>30 MB/s
> 500 000
min. 14 hüvelyk
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Grafikus csatoló:
B´óvítési lehet´óség:
PCI:
EISA:
Combo:
SCSI vezérl´ó:
CD ROM:
Ment´ó egység:
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SVGA

min. 3
min. 2
min. 1
Ultra Wide SCSI—3
min. 12x, SCSI
DAT
opcionálisan: DLT
Hálózati kártya:
BNC és/vagy csavart érpáras
10/100-as Ethernet csatoló
Billenty´úzet:
105 gombos, MSZ 7795—3
szerinti magyar kódkészlettel
Egér:
Microsoft kompatibilis, 2 vagy
3 gombos, soros vagy PS2 kivitel
Használati tartomány: 5—35 ˚C
Szerver
felügyel´ó
szoftverhez befordítható MIB:
szükséges
— opció:
nativ felügyel´ó szoftver

III. Gazdasági követelmények
Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.
3 éves helyszíni garancia, 8 éves alkatrészellátás, az eszköz telepítési helyének 80 km-es körzetében szervizszolgáltatás.
A jogosult intézmények részére a ,,Lake Success’’-i
egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehet´óség
biztosítása.

IV. Egyéb követelmények
A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
Kétszint´ú, jelszavas védelem.
A szállító gondoskodjon a szállított eszközök üzembe
helyezésér´ól, a megrendel´ó igénye szerinti telepítésér´ól.
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések
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8. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: B—03—00—00
Kiemelt termékcsoport megnevezése:
Általános használatú nyomtatók
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Átlagos hivatali környezetben kisebb terjedelm´ú és bonyolultságú anyagok nyomtatási igényének kielégítésére.
A nyomtatási technológiát (mátrix/egyéb) a kinyomtatandó anyag jellege határozza meg. Általános igény´ú munkaállomások környezetében többnyire kisebb teljesítmény´ú
és a nyomtatás min´ósége tekintetében kevésbé igényes
nyomtatóra lehet szükség. A nyomtatott anyag mennyisége
és min´ósége azonban itt is és a nagyobb teljesítmény´ú
munkaállomások környezetében is megkívánhat nagyobb
mennyiség´ú és igényesebb kivitel´ú nyomtatást. Minden
esetben követelmény a teljes ékezetes magyar bet´úkészlet
— MSZ 7795—3 szerinti — nyomtatása, ,,vázlat’’ és a
,,levél’’ min´óség´ú, illetve az ,,álló’’ és ,,fekv´ó’’ elrendezés´ú
nyomtatás. Választható legyen többfajta bet´úkészlet, és a
nyomtatók támogassák a legalapvet´óbb nyomdatechnikai
m´úveleteket: választható sortávolság, kiemelt szedés, aláhúzás, szimbólumok, speciális jelek nyomtatása.
II. M´úszaki követelmények
B—03—02—01,
B—03—02—02,
B—03—03—01,
B—03—04—01,
B—03—04—02 kódlapokon,
B—04—00—00 változatlan.
III. Gazdasági követelmények
Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.
1 éves garancia, 8 éves alkatrészellátás, az eszköz telepítési helyének 80 km-es körzetében szervizszolgáltatás.
A jogosult intézmények részére a ,,Lake Success’’-i
egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehet´óség
biztosítása.
IV. Egyéb követelmények
A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy
érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
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Egyszer´ú kezelés, minimális karbantartási igény, festékanyagok cseréjét nem szakember is el tudja végezni.
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

Szám: B—03—02—01
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II. M´úszaki követelmények
Konfiguráció:
— sebesség 4 oldal/perc
— nyomtatási felbontóképesség 300 dpi
— fekete/fehér nyomtatás
— párhuzamos interfész
— zajszint< 55 dB
— beépített lapadagoló, min. 50 lapos
— automatikus lapbehúzás
— papírméret A4
— nyomtató kábel

Kiemelt termék megnevezése:
Mátrixnyomtató, 24 t´ús
BTO száma: 3002 16 11 50

Szám: B—03—04—01

II. M´úszaki követelmények

Elektrosztatikus elven m´úköd´ó nyomtató személyi
használatra
BTO száma: 3002 16 12 30

— 24 t´ú,
— írásméret 10, 12 és 15 jel/hüvelyk,
— nyomtatási sebesség:
= 75 jel/sec. NLQ-ban,
= 300 jel/sec. Draft-ban,
— 1+ 2 példányos leporelló nyomtatás,
— zajszint< 57 dB,
— párhuzamos interfész,
— végtelenített papírbef´úzési lehet´óség,
— egyes lapbehúzás,
— minimum 50 lapos lapadagoló (opcionális),
— papírméret A4,
— terhelhet´óség 10 000 lap/hó,
— kábel,
— EPSON LQ emuláció.

Szám: B—03—02—02
Kiemelt termék megnevezése:
Mátrixnyomtató, 24 t´ús, széles
BTO száma: 3002 16 1
II. M´úszaki követelmények
Ugyanaz, mint a B—03—02—01, de
— nyomtatási szélesség 136 jel,
— papírméret A3.

Szám: B—03—03—01
Kiemelt termék megnevezése:
Tintasugaras nyomtató személyi használatra
BTO száma: 3002 16 12 20

Kiemelt termék megnevezése:

II. M´úszaki követelmények
Konfiguráció:
— sebesség 8 oldal/perc
— 2 MB R AM (8-ig b´óvíthet´ó)
— fekete/fehér nyomtatás
— nyomtatási felbontóképesség: 300 dpi
— zajszint< 55 dB
— ne legyen ózonemisszió
— papírtartó min. 50 lap számára
— papírméret A4
— interfész: párhuzamos opcióként soros
— nyomtató kábel
— HP—PCL emuláció

Szám: B—03—04—02
Kiemelt termék megnevezése:
Elektrosztatikus elven m´úköd´ó nyomtató munkacsoport kiszolgálására
BTO száma: 3002 16 12 30
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Nagyobb teljesítmény´ú, több felhasználó és/vagy a felhasználók egy adott csoportja nagyobb mennyiség´ú nyomtatási feladatának elvégzésére. Nyomtatás ,,álló’’ és ,,fekv´ó’’ elrendezésben. Bet´úkészlet MSZ 7795—3 szerint.
II. M´úszaki követelmények
Konfiguráció:
— sebesség: 16 oldal/perc
— 8 MB R AM
— fekete/fehér nyomtatás
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nyomtatási felbontóképesség: 300 dpi
zajszint< 55 dB
ne legyen ózonemisszió
papírtartó min. 150 lap számára
papírméret: A4
interfész: párhuzamos opcióként soros
nyomtató kábel
HP—PCL emuláció
terhelhet´óség: 75 000 lap/hó
nyomtató kábel
HP—PCL emuláció

III. Gazdasági követelmények
Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.
1 éves helyszíni garancia, 8 éves alkatrészellátás, az eszköz telepítési helyének 80 km-es körzetében szervizszolgáltatás.
A jogosult intézmények részére a ,,Lake Success’’-i
egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehet´óség
biztosítása.
IV. Egyéb követelmények
A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

9. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29. Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: B—31—00—00
Kiemelt termék megnevezése:
Szövegszerkeszt´ó szoftver használati joga (licence)
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Azon termékek, amely segítségével a PC-s környezetben
vagy hálózati munkaállomáson lehet´óség nyílik a programcsomag egyéb, általános irodai funkciói mellett szöveget írni, szerkeszteni, tárolni, nyomtatni, helyesírást ellen´órizni magyar nyelven. Célja, az átlagos igény´ú dokumentumok el´óállítása, formanyomtatványok készítése, más ál-
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tal elektronikus úton elkészített dokumentum megjelenítése, módosítása és tárolása. Az adott formátumban készült szöveges fájlok legyenek alkalmasak más szöveges,
adat, hang, kép stb. alapú fájlokkal történ´ó relációk létrehozására.
II. M´úszaki követelmények
32 bites platformon futtatható alkalmazás, amely legyen
képes a korábban a központosított közbeszerzés során
beszerzett szövegszerkeszt´ók által el´óállított dokumentumok feldolgozására. Legyen képes kezelni a magyar ékezetes bet´úket, amelyeket meg tud jeleníteni mind a képerny´ón, mind nyomtatásban. Rendelkezzen magyar nyelvi
ellen´órz´ó modullal.
III. Gazdasági követelmények
Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.
Az eszköz, illetve az eszköz használatával igénybe vehet´ó informatikai szolgáltatások tartós használatát, illetve
igénybevételét biztosító (bérlet, lízing) fizetési konstrukció, illetve szolgáltatás opcionális igénybevételének lehet´ósége.
IV. Egyéb követelmények
A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy
érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
Hot-line szaktanácsadás.
Magyar nyelv´ú kezelési utasítás.
V. Megjegyzések
A felhasználó számára igénye esetén — külön térítés
ellenében — licencvásárlásonként biztosítani kell egy
komplett terméket, ami tartalmazza az installáló lemezeket, m´úszaki dokumentációt és kezelési utasítást.

10. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: B—31—01—00
Kiemelt termék megnevezése:
Integrált irodai szoftvercsomag használati joga (licence)
II. M´úszaki követelmények.
A B—31—00—00 és B—32—00—00 alatti követelményeket együttesen kell kielégítenie.
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11. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

12. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMINORMATÍVA

ÁLLAMINORMATÍVA

Szám: B—32—00—00
Kiemelt termék megnevezése:
Táblázatkezel´ó szoftver használati joga (licence)
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Azon termékek, amely segítségével a PC-s környezetben
vagy hálózati munkaállomásokon lehet´óség nyílik az adatok táblázatba szerkesztésére, nyilvántartására, tárolására,
oszlop/sor m´úveletek végzésére, az adathalmaz különböz´ó
formában történ´ó ábrázolására, megjelenítésére és hálózati kezelésére. Célja, az adatok egyszer´ú feldolgozása,
szemléletes megjelenítése, tárolása, formanyomtatványok
készítése. Az adott formátumban készült adatfájlok legyenek alkalmasak más szöveges, adat, hang, kép stb. alapú
fájlokkal történ´ó relációk létrehozására.

Szám: H—01—01—00
Kiemelt termék megnevezése:
Irodatechnikai és számítástechnikai eszközök javítása
és karbantartása
SZJ: 125 1250 12500 125000
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
A megrendel´ó részére a szolgáltató vagy más szállító
által korábban szállított hardver és szoftver rendszerek,
illetve azok elemeinek jótállási id´ón túli alkatrész, karbantartó anyaggal, illetve kellékekkel történ´ó megfelel´ó országos és területi ellátása, illetve a megrendel´ó igénye
esetén az azok beépítéséhez, cseréjéhez szükséges karbantartási szolgáltatás biztosítása.
II. M´úszaki követelmények

II. M´úszaki követelmények
32 bites platformon futtatható alkalmazás, amely képes
legyen a korábban a központosított közbeszerzés során
beszerzett táblázatkezel´ók által el´óállított dokumentumok feldolgozására. Legyen képes kezelni a magyar ékezetes bet´úket, amelyeket meg tud jeleníteni mind a képerny´ón, mind nyomtatásban. Rendelkezzen magyar nyelvi
ellen´órz´ó modullal.
III. Gazdasági követelmények
Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.
Az eszköz, illetve az eszköz használatával igénybe vehet´ó informatikai szolgáltatások tartós használatát, illetve
igénybevételét biztosító (bérlet, lízing) fizetési konstrukció, illetve szolgáltatás opcionális igénybevételének lehet´ósége.
IV. Egyéb követelmények
A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy
érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
Hot-line szaktanácsadás.
Magyar nyelv´ú kezelési utasítás.
V. Megjegyzések
A felhasználó számára igénye esetén — külön térítés
ellenében — licencvásárlásonként biztosítani kell egy
komplett terméket, ami tartalmazza az installáló lemezeket, m´úszaki dokumentációt és kezelési utasítást.

A megrendel´ó által igényelt számítástechnikai alkatrészek, javító- és kellékanyagok min´óségi ellátása.
A karbantartási, üzemeltetési szolgáltatás esetén a megrendel´ói igényeknek megfelel´ó id´óbeni és területi rendelkezésre állás, magas színvonalú szolgáltatástartalom és
kiszolgálás.
Az ajánlatból derüljön ki, hogy a szolgáltató helyesen
értelmezi a megrendel´ó által a szolgáltatás alkalmazásával,
igénybevételével elérend´ó célt. A szolgáltató vállaljon garanciát, hogy az általa ajánlott szolgáltatás a megrendel´ó
által meghatározott célnak megfelel´ó és a cél elérésére
alkalmas.
A szolgáltatás legyen teljeskör´úen dokumentált. A dokumentáció tartalmazza:
— a szolgáltatás pontos tartalmát, pontos szakmai
részleteit, az elvégzend´ó tevékenységeket, azok tartalmát
és eredményeit és a szolgáltatással kapcsolatos határid´óket,
— a szolgáltatással kapcsolatban (mindkét fél részér´ól)
a vállalt felel´ósség tartalmának és terjedelmének meghatározását,
— a megrendel´ónek és a szolgáltatónak a megrendelt
szolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos minden lényeges
tevékenységét és nyilatkozatát tartalmazó dokumentációt,
naplót vagy nyilvántartást.
1. Hardver eszközök kiszolgálása
A szerz´ódéses viszony keretében rögzített adott területi
elhelyezkedés´ú géppark szerz´ódés szerinti gyakoriságú
megjelenési id´óben történ´ó eseti, rendszeres vagy rendkívüli kiszolgálása. Megrendel´ó igénye esetén szolgáltató
garantálja, hogy a felhasználó számára szükséges tartalék
alkatrész készletet egyéb készleteit´ól elkülönítve tárolja,
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és azt meghibásodás esetén a felhasználó részére átadja.
Az eszközök kiszolgálásának speciális módja az átalánydíjas karbantartási szerz´ódés, melynek keretében szolgáltató
vállalja, hogy megrendel´ó gépparkjának meghibásodott
elemeit adott rendelkezésre állási id´ón belül a szerz´ódés
szerinti szolgáltatási díj ellenében megjavítja, illetve a gépparkot adott rendszerességgel karbantartja, szükség esetén elvégzi az eszközök természetes elhasználódása során
szükségessé váló generáljavításokat a konfiguráció szerz´ódés szerinti rendelkezésre állásának garantálása mellett.
2. Szoftver eszközök kiszolgálása
A szerz´ódéses viszony keretében rögzített megrendel´ó
adott területi elhelyezkedés´ú gépparkján telepített, azokon futó szoftver eszközök szerz´ódés szerinti gyakoriságú
megjelenési id´óben történ´ó eseti, rendszeres vagy rendkívüli kiszolgálása, a felek által folyamatosan egyeztetettek
szerinti karbantartása.
Felek a szerz´ódés teljesítése során egymásnak átadott, vagy másként tudomásukra jutott adatokat, információkat üzleti vagy egyéb min´ósített titokként kezelik,
azokat nyilvánosságra nem hozzák, és harmadik személylyel nem közlik.
III. Gazdasági követelmények
Az ajánlatnak magyar forintban kell tartalmaznia a szolgáltatással összefügg´ó valamennyi fizetési kötelezettséget.
IV. Egyéb követelmények
A szolgáltató, illetve a szolgáltatás teljesítésébe bevont
állománya rendelkezzen a szolgáltatás biztosításához
szükséges ismeretekkel és megfelel´ó referenciákkal tanúsított gyakorlattal.
A szolgáltató rendelkezzen a szolgáltatás tárgyára vonatkozó min´óségbiztosítási és min´óségtanúsítási rendszerrel.
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
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13. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: J—01—00—00
Kiemelt termék megnevezése:
Oktatási szolgáltatások
SZJ: 129 1290 12900 129000
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
A központi közbeszerzés keretében szállított hardver és
szoftver eszközök hatékony használatát támogató ismeret,
anyag átadása, oktatása a felhasználó részére. Az ismeretanyag meghatározásakor és az oktatási tematikák összeállításakor az európai számítógép-kezel´ói jogosítvány követelményrendszerét kell irányadónak tekinteni.
II. M´úszaki követelmények
Az ajánlatból derüljön ki, hogy a szolgáltató helyesen
értelmezi a megrendel´ó által a szolgáltatás alkalmazásával,
igénybevételével elérend´ó célt. A szolgáltató vállaljon garanciát, hogy az általa ajánlott szolgáltatás a megrendel´ó
által meghatározott célnak megfelel´ó és a cél elérésére
alkalmas.
A szolgáltatás legyen teljeskör´úen dokumentált. A dokumentáció tartalmazza:
— a szolgáltatás pontos tartalmát, pontos szakmai
részleteit, az elvégzend´ó tevékenységeket, azok tartalmát
és eredményeit és a szolgáltatással kapcsolatos határid´óket,
— a szolgáltatással kapcsolatban (mindkét fél részér´ól)
a vállalt felel´ósség tartalmának és terjedelmének meghatározását,
— a megrendel´ónek és a szolgáltatónak a megrendelt
szolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos minden lényeges
tevékenységét és nyilatkozatát tartalmazó dokumentációt,
naplót vagy nyilvántartást.

V. Megjegyzések
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges disztribúciós értékesítési hálózat, valamint az ajánlott termékek m´úszaki
jellemz´óinek és szolgáltatások tartalmának, azok árainak,
illetve ellenértékeinek megfelel´ó hiteles, nyilvános felületen (INTERNET) történ´ó rendszeresen karbantartott
(havi) lista megléte alapvet´ó követelmény.
Ezen állami normatívában nevesített szolgáltatással kell
biztosítani az alábbiakban felsorolt állami normatívákban
nevesített eszközök garanciaid´ón túli és egyéb módon történ´ó alkatrészellátását:
A közbeszerzési eljárás nyomán megkötend´ó keretszerz´ódések szerinti teljesítések területi bontásban is történhetnek.

III. Gazdasági követelmények
Az ajánlatnak magyar forintban kell tartalmaznia a szolgáltatással összefügg´ó valamennyi fizetési kötelezettséget.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szolgáltató felel´ósségvállalásának értékhatárait, tartalmát és terjedelmét (járulékos károk: elmaradt haszon, nem anyagi károk stb.).
IV. Egyéb követelmények
A szolgáltató, illetve a szolgáltatás teljesítésébe bevont
állománya rendelkezzen a szolgáltatás biztosításához
szükséges ismeretekkel és megfelel´ó referenciákkal tanúsított gyakorlattal.
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A szolgáltató rendelkezzen a szolgáltatás tárgyára vonatkozó min´óségbiztosítási és min´óségtanúsítási rendszerrel.
Megrendel´ó igénye esetén szolgáltatónak a szolgáltatás
teljesítésébe bevont alkalmazottai életrajzát és szakmai
referenciáit ajánlatához mellékelnie kell. A szolgáltatás
id´ótartama alatt szállító személyi állományában bekövetkez´ó esetleges változások esetére, illetve a megrendel´ó
oldaláról felmerül´ó jogos személyi kifogások megoldására,
azok hatásainak kezelésére az ajánlatnak megfelel´ó megoldást, módszert kell tartalmaznia.
V. Megjegyzések

14. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: F—01—02
Kiemelt termék megnevezése:
Terepjáró gépkocsi
BTO száma: 3410 22 91 00
BTO száma: 3410 23 29 10
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
A terepjáró gépkocsi rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali feladatai terepen történ´ó ellátásának, valamint a nehéz útviszonyok között történ´ó biztonságos közlekedésének biztosítása.
II. M´úszaki követelmények
1. A terepjáró gépkocsik kategóriái
Az egyes kategóriákba csak azok a járm´úvek sorolhatók,
melyek a kategória valamennyi paraméterének és követelményének, valamint az egyéb alapkövetelményeknek is
megfelelnek.
1. kategória: Kis közúti terepjáró személygépkocsi
A kis közúti terepjáró személygépkocsi olyan 1800 kg
megengedett összes tömeg´ú vagy az alatti gépjárm´ú, amely
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete
d) pontjában meghatározott személygépkocsi kategóriába
tartozik, és alkalmas könny´ú terepviszonyok és nehéz útviszonyok közötti tartós használatra.
A kategóriát jellemz´ó m´úszaki paraméterek:
henger´úrtartalom ≤ 1750 cm3 (benzinüzem´ú)
henger´úrtartalom ≤ 1950 cm3 (dízelüzem´ú)
30/25˚≤ terepszög el´ól/hátul
190 mm≤ szabad magasság
4 f´ó≤ fér´óhelyek száma
3 db≤ ajtók száma
üléshuzat: szövet
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2. kategória: Közúti terepjáró személygépkocsi
A közúti terepjáró személygépkocsi olyan 1800 kg megengedett összes tömeg feletti, reprezentatív megjelenés´ú
gépjárm´ú, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott személygépkocsi kategóriába tartozik, legalább 5 személy hosszú távú,
kényelmes utazását biztosítja, és alkalmas könny´ú terepviszonyok és nehéz útviszonyok közötti tartós használatra.
A kategóriát jellemz´ó m´úszaki paraméterek:
1750 cm3<henger´úrtartalom
(benzinüzem´ú)
1950 cm3<henger´úrtartalom<1950 cm3 (dízelüzem´ú)
30/25˚≤ terepszög elöl/hátul
190 mm≤ szabad magasság
5 f´ó≤ fér´óhelyek száma
5 db≤ ajtók száma
üléshuzat: szövet
biztonsági felszerelések:
szervokormány
automata biztonsági öv a hátsó széls´ó ülésekhez,
elektromos indításgátló és/vagy riasztó,
legalább 2 db hátsó fejtámla
hátsó ablaktörl´ó és -mosó berendezés
minimális opciós felszerelés rendelési lehet´óség:
vezet´ó- és utasoldali légzsák
központi zár
elektromos ablakemel´ók elöl
blokkolásgátló
légkondicionáló
els´ó ködlámpa
3. kategória: Terepjáró gépkocsi
A terepjáró gépkocsi olyan 2000 kg megengedett összes
tömeg´ú vagy az alatti gépjárm´ú, amely a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott személygépkocsi, vagy i) pontjában meghatározott
tehergépkocsi kategóriába tartozik, és alkalmas közepes és
nehéz terepviszonyok közötti tartós használatra.
A kategóriát jellemz´ó m´úszaki paraméterek:
henger´úrtartalom ≤ 1800 cm3 (benzinüzem´ú)
henger´úrtartalom ≤ 2200 cm3 (dízelüzem´ú)
35/30˚≤ terepszög elöl/hátul
190 mm≤ szabad magasság
450 mm≤ gázlómagasság
rámpaszög ≤ 160˚
4 f´ó≤ fér´óhelyek száma
3 db≤ ajtók száma
üléshuzat: szövet, m´úb´ór vagy ezek kombinációja
kapcsolható differenciálzár legalább a tengelyek között,
vagy ezzel egyenérték´ú, a tengelyek között mechanikus
kapcsolatot biztosító m´úszaki megoldás
osztóm´ú (terepváltó)
4. kategória: Terepjáró gépkocsi
A terepjáró gépkocsi olyan 2000 kg megengedett összes
tömeg feletti gépjárm´ú, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet
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1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott
személygépkocsi, vagy i) pontjában meghatározott tehergépkocsi kategóriába tartozik, és alkalmas közepes és nehéz terepviszonyok közötti tartós használatra.
A kategóriát jellemz´ó m´úszaki paraméterek:
1800 cm3<henger´úrtartalom
(benzinüzem´ú)
(dízelüzem´ú)
2200 cm3<henger´úrtartalom
35/30˚≤ terepszög elöl/hátul
190 mm≤ szabad magasság
450 mm≤ gázlómagasság
rámpaszög ≤ 160˚
5 f´ó≤ fér´óhelyek száma
3 db≤ ajtók száma
gumiabroncsok mérete≤ 205/80—16
üléshuzat: szövet, m´úb´ór vagy ezek kombinációja
kapcsolható differenciálzár legalább a tengelyek között,
vagy ezzel egyenérték´ú, a tengelyek között mechanikus
kapcsolatot biztosító m´úszaki megoldás
osztóm´ú (terepváltó)

2. A gépkocsi rendelkezzen a Közlekedési F´ófelügyelet
által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
3. A gépkocsi rendelkezzen magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
4. A gyártóm´ú rendelkezzen a gyártás helyén honos —
bármely nemzeti rendszerben akkreditált — min´óségbiztosítási rendszerrel.
5. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.

2. M´úszaki, biztonsági és egyéb alapkövetelmények
minden kategóriára
M´úszaki és biztonsági el´óírások:
— állandó vagy kapcsolható összkerékhajtás,
— kétkörös, hidraulikus fékrendszer, rásegít´óvel,
— f´úthet´ó hátsó szélvéd´ó,
— automata biztonsági öv az els´ó ülésekhez,
— fejtámlák az els´ó ülésekhez,
— hátsó ködlámpa.
Egyéb követelmények:
— rádió-el´ókészítés,
— zárható üzemanyagtölt´ó nyílás,
— mindkét oldali visszapillantó tükör.

ÁLLAMINORMATÍVA

III. Gazdasági követelmények
1. A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett
állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
2. Az árnak forintban tartalmaznia kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget.
3. A gépkocsihoz biztosítani kell legalább a jogszabályban el´óirt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.
4. A gépkocsi teljes kör´ú garanciális és garanciaid´ón
túli javítása Budapesten és megyénként legalább egy hivatalos márkaszervizben biztosítható legyen. Ett´ól a követelményt´ól el lehet tekinteni, amennyiben a gyártmánynak
van 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatása.
IV. Egyéb követelmények
1. A járm´únek meg kell felelnie a közúti járm´úvek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m´úszaki feltételeir´ól szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott — a szállítás tervezett id´ópontjában
hatályos — követelményeknek.

V. Megjegyzések

15. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Szám: F—01—03
Kiemelt termék megnevezése:
Mikrobusz/egyter´ú személygépkocsi
BTO száma: 3410 30 21 00
BTO száma: 3410 30 11 00
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
A mikrobusz/egyter´ú személygépkocsi olyan gépjárm´ú,
amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék
II. fejezete d) pontjában meghatározott személygépkocsi
kategóriába tartozik. A mikrobusz/egyter´ú személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános kiscsoportos
utazási, személyszállítási, feladatainak ellátása.
II. M´úszaki követelmények
1. M´úszaki paraméterek:
50 kW≤ teljesítmény
1500 cm3≤ henger´úrtartalom
2. M´úszaki, biztonsági és egyéb alapkövetelmények:
M´úszaki és biztonsági el´óírások:
— kétkörös, hidraulikus fékrendszer, rásegít´óvel,
— szervokormány,
— f´úthet´ó hátsó szélvéd´ó,
— hárompontos automata biztonsági öv az els´ó ülésekhez,
— legalább kétpontos biztonsági övek a nem els´ó utasülésekhez,
— fejtámlák az összes üléshez,
— hátsó ködlámpa,
— minimális opciós felszerelés: blokkolásgátló rendelésének lehet´ósége.
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Egyéb követelmények:
— fényezés: alapszínek (metál vagy gyöngyház fényezés
nélkül),
— üléshuzat: szövet,
— fér´óhelyek száma: legfeljebb 9 f´ó, háromsoros üléselrendezéssel,
— ajtók száma: legalább 4 db, ebb´ól 1 db hátfali,
— az elektromos rendszerre ható indításgátló,
— rádiókészülék: legalább m´úsorvev´ó rádió,
— zárható üzemanyagtölt´ó nyílás,
— mindkét oldali belülr´ól állítható visszapillantó
tükör.
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16. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: F—02—01
Kiemelt termék megnevezése:
Zárt kisáruszállító tehergépkocsi
BTO száma: 3410 41 33 00
BTO száma: 3410 41 13 00
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

III. Gazdasági követelmények
1. A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett
állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
2. Az árnak forintban tartalmaznia kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget.
3. A gépkocsihoz biztosítani kell legalább a jogszabályban el´óírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.
4. A gépkocsi teljes kör´ú garanciális és garanciaid´ón
túli javítása Budapesten és megyénként legalább egy
hivatalos márkaszervizben biztosítható legyen. E tt ´ól a
követelményt ´ól el lehet tekinteni, amennyiben a gyártmánynak van 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatása.

IV. Egyéb követelmények
1. A járm´únek meg kell felelnie a közúti járm´úvek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m´úszaki feltételeir´ól szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott — a szállítás tervezett id´ópontjában
hatályos — követelményeknek.
2. A gépkocsi rendelkezzen a Közlekedési F´ófelügyelet
által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
3. A gépkocsi rendelkezzen magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
4. A gyártóm´ú rendelkezzen a gyártás helyén honos —
bármely nemzeti rendszerben akkreditált — min´óségbiztosítási rendszerrel.
5. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

A zárt kisáruszállító tehergépkocsi olyan gépjárm´ú,
amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék
II. fejezete i) pontjában meghatározott tehergépkocsi kategóriába tartozik. Rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali tevékenysége során jelentkez´ó könny´ú-áru
szállítási feladatok ellátása.
A zárt kisáruszállító tehergépkocsinak meg kell felelnie a
Vámtarifa Magyarázatáról szóló, a 37/1997. (XII. 17.) PM
rendelettel módosított 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott feltételeknek.
II. M´úszaki követelmények
1. M´úszaki paraméterek:
1. kategória:
30 kW≤ teljesítmény
henger´úrtartalom ≤ 1500 cm3 (benzinüzem´ú)
henger´úrtartalom ≤ 2000 cm3 (dízelüzem´ú)
raktér térfogata≤ 2,6 m3
2. kategória:
40 kW≤ teljesítmény
2,6 m3<raktér térfogata
400 kg<hasznos terhelhet´óség
megengedett össztömeg≤ 2500 kg
A gépkocsi kizárólag abba a kategóriába sorolható,
amelyben minden követelménynek megfelel.
2. Biztonsági és egyéb alapkövetelmények mindkét kategóriában:
Biztonsági követelmények:
— kétkörös, hidraulikus fékrendszer, rásegít´óvel,
— automata biztonsági övek,
— fejtámlák,
— hátsó ködlámpa.
Egyéb követelmények:
— fér´óhelyek száma: 2 f´ó,
— rádiókészülék: legalább m´úsorvev´ó rádió,
— zárható üzemanyagtölt´ó nyílás,
— mindkét oldali visszapillantó tükör.
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III. Gazdasági követelmények
1. A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett
állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
2. Az árnak forintban tartalmaznia kell a beszerzéssel
összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba
helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget.
3. A gépkocsihoz biztosítani kell legalább a jogszabályban el´óírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.
4. A gépkocsi teljes kör´ú garanciális és garanciaid´ón
túli javítása Budapesten és megyénként legalább egy hivatalos márkaszervizben biztosítható legyen. Ett´ól a követelményt´ól el lehet tekinteni, amennyiben a gyártmánynak
van 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatása.
IV. Egyéb követelmények
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

17. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: K 01—00
Kiemelt termék megnevezése:
Televíziókészülékek
BTO száma: 3230 20 21 00
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Olyan általános kereskedelmi forgalomban kapható eszköz, mely alkalmas az Európában elterjedt, földi és m´úholdon keresztül kisugárzott televíziós m´úsorszóró, kábeltelevíziós, zárt célú televíziós és egyéb video jelforrásokból származó adások és/vagy m´úsorok vételére és megjelenítésére.
II. M´úszaki követelmények
A készülék által szolgáltatott színes megfelel´ó min´óség´ú kép és hang elégítse ki a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó szervek (közigazgatási, oktatási, szociális, tudományos kutató és egyéb intézmények) általános
televíziós és videoprogram beltéri vételi igényeit.
Üzemeltetési környezet: általános irodai (tantermi),
klíma-, zaj-, fényviszonyok.
Tápellátás szerinti változatok:
220—240 V/50 Hz hálózat,
12 V gépjárm´ú-akkumulátor,
110—240 V/50 (60) Hz univerzális hálózati.
Energiatakarékos ,,Standby’’ funkció.
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Bemenetek:
R ádiófrekvenciás: 75 Ohm asszimetrikus CCIR standard
240 Ohm szimmetrikus CCIR standard
Video: 75 Ohm asszimetrikus, 1 Vpp
CCIR standard composit szinkron negatív
(BNC, RCA vagy EUROSCART)
S-video: a Magyarországon kereskedelmi forgalomban
lév´ó S-VHS típusú videokészülékekhez
RGB: CCIR standard komponens videojelek vételére
szabványos IBM PC kimenet´ú jelek vételére
Audio: 75—150 mVeff. asszimetrikus hangfrekvenciás
jel RCA vagy EUROSCART csatlakozókon keresztül történ´ó fogadására
Kimenetek:
INLINE (vagy egyéb kompatibilis technológiával készült),
sarkított, nagy felületi fényesség´ú, megfelel´ó kontrasztú és
linearitású színes (vagy fekete-fehér) képcs´ó.
Aktív képátló/látható képméret: 32—76 cm, az alábbi
5 kategóriában:
1. Hordozható
2. Hordozható, asztali
3. Irodai, alap funkciójú
4. Irodai, emeltszint´ú funkciójú
5. Tantermi, bemutató
Audio:
Beépített hangszóró
Névleges teljesítmény: nagyobb mint 5 Weff/hangszóró
Opció: sztereo, DIN 15500
Küls´ó hangszórók csatlakoztatási lehet´ósége
Asszimetrikus vonali: 75—150 mVeff mono, vonali RCA
vagy EUROSCAR T kimeneteken sztereo, DIN 15500
Opció: sztereo, DIN 15500
Fejhallgató: 30—100 mW mono, szabályozható, 3,5 mm.
mini jack kimeneten
Hangolás: folyamatos, szintézeres a CCIR VHFI, II., III.
UHFI és II. és CATV Hiper sávokban
Vételi normák: CCIR —O IR T(PAL—SECAM) —
B/G ,—D/K
Programozható csatornák száma: 50—99
Automatikus kontraszt és fényer´ó-szabályozás, képjavító és képremegést csökkent´ó eljárások.
Kiegészít´ó szolgáltatások:
Teletex vételi lehet´óség
Id´ózítés és id´ózített kikapcsolási funkciók
Magyar nyelv´ú interaktív menürendszer (OSD), ,,help’’
funkcióval
Kiegészít´ók, tartozékok:
Távvezérl´ó egység
Beltéri antenna
Csatlakozókészlet
A készülék, illetve a készülék gyártója a Magyarországon történ´ó forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyeken kívül rendelkezzen az alábbi tanúsítványokkal:
— MEEI
— EMC
— ISO 9000, 9001
— ISO 14000
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III. Gazdasági követelmények
1. Az árajánlatnak magyar forintban kell a termék beszerzésével összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot
és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési
kötelezettséget tartalmaznia.
2. Az ajánlott készülékek energiafelhasználása ne haladja
meg a nemzetközi átlagot, a készülékek egyedi EMC jellemz´ói feleljenek meg a vonatkozó magyar és nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványok el´óírásainak.
3. A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.
4. A készülék gyártásának min´óségét igazoló magyar
vagy nemzetközi min´óségtanúsítás.
5. 3 év teljes kör´ú garancia. A garancia lejártát követ´ó
8 év id´ótartamig folyamatos alkatrészellátás.
A jogosult intézmények részére a ,,Lake Success’’-i
egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehet´óség
biztosítása.
IV. Egyéb követelmények
1. A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal (Hírközlési F´ófelügyelet engedélye) és magyar
nyelv´ú kezelési utasítással.
2. A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy
érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
3. Az üzembe helyezés tényét átadás/átvételi jegyz´ókönyv rögzíti.
4. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

18. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: K—02—00
Kiemelt termék megnevezése:
Video felvev´ó és lejátszó készülékek
BTO száma: 3230 20 30 00
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Olyan általános kereskedelmi forgalomban kapható
eszköz, mely alkalmas az Európában elterjedt, földi és
m´úholdon keresztül kisugárzott televíziós m´úsorszóró, kábeltelevíziós, zárt célú televíziós és egyéb video jelforrásokból származó adások és/vagy m´úsorok vételére, VHS
formátumú rögzítésére és visszajátszására.
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II. M´úszaki követelmények
A készülék által VHS formátumban rögzített és visszajátszott színes, megfelel´ó min´óség´ú kép és hang elégítse ki
a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervek
(közigazgatási, oktatási, szociális, tudományos kutató és
egyéb intézmények) általános igényeit.
A készülék funkció és szolgáltatástartalom szerint elkülönül´ó kategóriái:
1. Video lejátszó készülék:
Legyen alkalmas VH S formátumban rögzített
PAL/SE CAM (/NTSC) composit, mono videoprogramok lejátszására.
2. Video felvev´ó/lejátszó készülék:
Legyen alkalmas a szabványos bemeneteire kapcsolt
PAL/SECAM (/NTSC) composit, mono videoprogramok
VHS formátumban történ´ó rögzítésére.
3. Video felvev´ó/lejátszó készülék beépített TV tunerrel:
Legyen alkalmas a szabványos bemeneteire kapcsolt
PAL/SECAM composit, mono vagy sztereo, illetve a beépített TV tunerrel vett Európában elterjedt, földi és m´úholdon keresztül kisugárzott televíziós m´úsorszóró, kábeltelevíziós, zárt célú televíziós jelek VHS formátumban
történ´ó rögzítésére, utólagos hangosítására (dubbing),
szerkesztésére (insert edition) és visszajátszására.
4. Hordozható video felvev´ó készlet (Camcorder, kamera, illetve hordozható videomagnetofon és tartozékaik).
Üzemeltetési környezet: általános irodai (tantermi), illetve a 4 pont szerinti eszköz esetében küls´ótéri klíma-, zajés fényviszonyok.
Tápellátás: 220—240 V/50 Hz hálózat
Beépített akkumulátor
12 V gépjárm´ú-akkumulátor
110—240 V/50 (60) Hz univerzális hálózati
A különböz´ó funkciókategóriába tartozó készülékek
bemenetei:
R ádiófrekvenciás: 75 Ohm asszimetrikus CCIR standard
Video: 75 Ohm asszimetrikus, 1 Vpp PAL/SECAM
CCIR standard composit szinkron negatív
(BNC, RCA vagy EUROSCART)
Audio: 75—150 mVeff. asszimetrikus mono/sztereo
hangfrekvenciás jel RCA, EUROSCART, illetve a 4. pont
szerinti eszköz esetében egyéb csatlakozókon keresztül
történ´ó fogadására
Kimenetek:
Rádiófrekvenciás: 75 Ohm asszimetrikus CCIR standard, UHF 28—40
Video: 75 Ohm asszimetrikus, 1 Vpp, CCIR standard
PAL/SECAM composit szinkron negatív
(BNC, RCA, EUROSCART, illetve a 4. pont szerinti
eszköz esetében egyéb)
Audio: 75—150 mVeff. asszimetrikus mono/sztereo
hangfrekvenciás jel RCA, EUROSCART, illetve a 4. pont
szerinti eszköz esetében egyéb csatlakozókon keresztül
történ´ó fogadására
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A 4. pont szerinti készülékhez mellékelt vagy beépített
kamera paraméterei:
Videojel: 75 Ohm asszimetrikus, 1 Vpp, CCIR PAL
standard
Composit szinkron negatív
Érzékenység: jobb mint 4 Lux
Képfelbontás: 450 000 pixel
Felbontás: jobb mint 280 sor, 1500 Lux világítás mellett
O ptikai zoomlegalább tízszeres (kiegészít´ó digitális
zoom funkcióval)
Beépített elektronikus képkeres´ó, az üzemi adatok és
aktivizált funkciók kijelzésével
Effekt funkciók: úsztatás, fade-In/out
Állítható expozíció: gyors mozgások rögzítésére
Fehéregyensúly: kézi és automatikus állítási lehet´óség
Fókusz: automatikus és kézi élességállítás
Ellenfény kompenzáció
Beépített mikrofon
Küls´ó mikrofon csatlakoztatási lehet´óség
Utólagos hangosítás lehet´ósége
Kiegészít´ó tartozékok:
Optikai készlet, küls´ó mikrofon, állvány, hordtáska, tartalék akkumulátor, akkumulátortölt´ó, hálózati adapter,
világítókészlet.
Képszerkesztés eszközei: AV kever´ó, szerkesztés vezérl´ó, feliratozó
Hangolás (a 3. pont szerinti eszköz): folyamatos, szintézeres a CCIR VHFI, II., III. UHFI és II. és CATV Hiper
sávokban
Vételi normák: CCIR —O IR T (PAL—SE CAM) —
B/G , —D/K
Programozható csatornák száma: 99
Kiegészít´ó szolgáltatások:
Automatikus hangolás, csatornaprogramozás
Magyar nyelv´ú menü, képerny´ószerkesztés (OSD)
Id´ózítés, id´ózített kikapcsolás, felvétel programozási
funkciók (napi, heti, havi ismétl´ód´ó programok több mint
10 törésponttal)
Automatikus, digitális sávontartás
Kiegészít´ók, tartozékok:
Távvezérl´ó egység
Csatlakozókészlet
A készülék, illetve a készülék gyártója a Magyarországon történ´ó forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyeken kívül rendelkezzen az alábbi tanúsítványokkal:
— MEEI
— EMC
— ISO 9000, 9001
— ISO 14000
III. Gazdasági követelmények
1. Az árajánlatnak magyar forintban kell a termék beszerzésével összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot
és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési
kötelezettséget tartalmaznia.
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2. Az ajánlott készülékek energiafelhasználása ne haladja
meg a nemzetközi átlagot, a készülékek egyedi EMC jellemz´ói feleljenek meg a vonatkozó magyar és nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványok el´óírásainak.
3. A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.
4. A készülék gyártásának min´óségét igazoló magyar
vagy nemzetközi min´óségtanúsítás.
5. 3 év teljes kör´ú garancia. A garancia lejártát követ ´ó
8 év id´ótartamig folyamatos alkatrészellátás.
A jogosult intézmények részére a ,,Lake Success’’-i
egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehet´óség
biztosítása.
IV. Egyéb követelmények
1. A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal (Hírközlési F´ófelügyelet engedélye) és magyar
nyelv´ú kezelési utasítással.
2. A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy
érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
3. Az üzembe helyezés tényét átadás/átvételi jegyz´ókönyv rögzíti.
4. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések

19. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA
Szám: L—01—00
Kiemelt termék megnevezése:
Kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
A kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás a központi
költségvetési intézmények gépjárm´úveinek jogszabályban
el´óírt, kötelez´ó érvény´ú biztosítási szolgáltatása.
II. M´úszaki követelmények
A kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás a központi
költségvetési intézmények mint üzembentartók által üzemeltetett gépjárm´úvekre vonatkozik, kivéve a BM és intézményei, valamint a HM és intézményei gépjárm´úveit.
A szolgáltatás igénybevétele során a gépjárm´ú üzembentartójának kötelez´ó felel´ósségbiztosításáról szóló,
többször módosított 58/1991.(IV.13.) Korm. rendelet el´óírásait kell alkalmazni.
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III. Gazdasági követelmények
A szolgáltatás gazdasági követelményeit a gépjárm´ú
üzembetartójának kötelez´ó felel´ósségbiztosításáról szóló,
többször módosított 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet
el´óírásai tartalmazzák.
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IV. Egyéb követelmények
A szolgáltatásnak tartalmazni kell a rendelések, pótrendelések, törlések, lemondások, reklamációk bonyolításának módját.
V. Megjegyzések

IV. Egyéb követelmények
V. Megjegyzések

Megrendel´ói igény felmerülése esetén a szolgáltatás kiterjedhet a helyi sajtótermékek el´ófizet´ói rendszerben történ´ó terjesztésére is.

20. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

21. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMINORMATÍVA

ÁLLAMINORMATÍVA

Szám: M—01—00

Szám: K—030—000

Kiemelt termék megnevezése:
Bel- és külföldi sajtótermékek szállítása

Kiemelt termék megnevezése:
GSM távközlési szolgáltatás

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A könyvtárak kivételével a központosított közbeszerzési rendszer költségvetési intézményei részére országos terjesztés´ú belföldi sajtótermékek (napi- és hetilapok, folyóiratok), valamint igény szerint külföldi sajtótermékek folyamatos szállítása az intézmények megrendelése alapján.
II. M´úszaki követelmények
1. A szolgáltatás a könyvtárak kivételével az ország
bármely pontján elhelyezked´ó központi költségvetési intézmények el´ófizetett országos terjesztés´ú bel- és külföldi
sajtótermékeinek házhoz szállítására vonatkozik.
2. A belföldi sajtótermékeket a megjelenés napján, a
külföldi sajtótermékeket a szolgáltatásra vonatkozó szerz´ódésben meghatározott id´ótartamon belül kell leszállítani. A külföldi sajtótermékek szállítása vonatkozásában a
szerz´ódésben rögzíteni kell a beszerzés esetleges földrajzi
és/vagy nyelvterületi korlátainak meghatározását.
3. A szolgáltatás valamennyi belföldi országos napilap
szállításának lehet´óségét kell hogy tartalmazza.
III. Gazdasági követelmények
A szolgáltató által megállapított el´ófizetési díjnak tartalmaznia kell magyar forintban a szolgáltatással összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és fizetési kötelezettséget, kitérve az ajánlatkér´óknek nyújtott kedvezményekre és azok mértékére. A szolgáltató a folytatólagos díjakra
vonatkozóan a kiadói áremelések, illetve külföldi folyóiratok esetében a forint leértékelés hatását legfeljebb a szolgáltatási szerz´ódésben rögzített módon érvényesítheti. A
szolgáltató utólagos, illetve végelszámolást nem alkalmazhat.

Vezeték nélküli, nyilvános GSM távközlési szolgáltatás
hozzáféréssel a nyilvános kapcsolt telefonhálózatokhoz, a
vonatkozó állami normatívában meghatározott mobil és
fix telepítés´ú rendszerkészülékek biztosításával, amely lehet´óvé teszi, hogy a szolgáltatást igénybe vev´ó felhasználó
a rendelkezésére álló interfészen keresztül igénybe vegye
a szolgáltató vagy szerz´ódéses partnere által a szolgáltatással ellátott területen az ETSI—GSM 02.01., 02.02., 02.03.
és 02.04. ajánlásokban meghatározott els´ó, második és
további fázisú GSM távszolgáltatásokat, hordozó szolgáltatásokat, kiegészít´ó szolgáltatásokat és funkciókat.
II. M´úszaki követelmények
A vonatkozó magyar vagy honosított nemzetközi szabványok el´óírásainak megfelel´ó technikai eszközrendszeren nyújtott szolgáltatás feleljen meg a mindenkori hazai
és nemzetközi távközlési el´óírásoknak, és biztosítsa az
alábbi távközlési funkciók megvalósításának lehet´óségét:
— hálózatválasztás, bejelentkezés
= Magyarországon,
= Európában,
= Európán kívül,
— szabadtéren (föld felszínén, folyóvizeken és természetes tavakon, azok medrében),
— gépjárm´úvekben és egyéb (vasúti, közúti és más közlekedési eszközökön, munkagépeken) járm´úveken a járm´úben történ´ó GSM forgalmazás vonatkozó el´óírásai szerint,
— épületek bels´ó terében,
— rendszeren belüli híváslehet´óség a szolgáltatást
igénybe vev´ó interfészre csatlakozó el´ófizet´ói terminálra
(PC, FAX stb.),
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— más GSM, PLMN, illetve jöv´óbeni m´úholdas mozgó
rendszereken belüli híváslehet´óség,
— nyilvános telefonhálózatok szolgáltatásainak elérése,
— korlátozhatóan (PIN 2, PUK 2),
— teljes kör´ú ISDN szolgáltatás,
— az ISDN szolgáltatások körét meghaladó szolgáltatások, rendszeren belüli híváslehet´óség privát hálózati alközpontokról (Tellular, 2 Mbit/s vezetékes),
— korlátozhatóan,
— teljes kör´ú ISDN szolgáltatás,
— az ISDN szolgáltatások körét meghaladó,
— az alkalmazott jelzésátvitellel megvalósított kiegészít´ó, biztonsági funkciók biztosítsák a szolgáltatások
igénybevételének többszint´ú védelmét,
— el´ófizet´ói azonosító modul (SIM kártya),
— személyi azonosító kód,
— kikapcsolható hozzáférésvédelem: PIN kód,
— blokkolásoldó PUK kód,
— rendszerszint´ú: készülékazonosító (EIR , CEIR
Dublini) adatbázis,
— típusengedélyezett berendezések,
— letiltott készülékekre vonatkozó adatok,
— soron kívüli szolgáltatás letiltás.
A termék (GSM szolgáltatás) tegye lehet´óvé valamennyi alapszolgáltatás és a bevezetett kiegészít´ó szolgáltatások igénybevételének lehet´óségét.
A termék legyen alkalmas az ETSI—GSM ajánlásokban
kés´óbb megjelen´ó szolgáltatások igénybevételére.
Az egyes mobil készülék és interfész specifikus szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a hozzáféréshez szükséges
eszközök biztosítása.
A szolgáltatás min´óségét (forgalom torlódás, hívásveszteség, bithibaarány, rendelkezésre állás stb.) azoknak a
jogszabályi és hatósági el´óírásoknak megfelel´ó szinten tartásával biztosítani kell.
A szolgáltatás biztosítása érdekében szolgáltató által
opcionálisan biztosított készülékek:
1. GSM alközponti, f´óvonali kiegészít´ó interfész a privát
kapcsolt vonali el´ófizet´ói hálózatokból történ´ó GSM
rendszeren belüli hívás lehet´óségének a biztosítása.
2. A K 030—100 állami normatíva szerinti mobil GSM
készülékek.
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A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.
A szolgáltatás min´óségét igazoló magyar vagy nemzetközi min´óségtanúsítás.
A szolgáltatástartalom min´óségének, teljesítményének,
biztonságának és értékállóságának garantálása 3 év id´ótartamra. A szolgáltatás 10 év id´ótartamon keresztül történ´ó
igénybevételét garantáló, felülr´ól kompatibilis, követési
rendszer.
A szolgáltatás igénybevételének számlázása az el´ófizet´ói azonosító alapján történjen az alábbiak szerint:
— a számlázás a hívott fél válasza után kezd´ódjön,
— hívásrészletezés,
— a számlázás a tranzakciókról gy´újtött számlacédulák
alapján történjen, amelyek tartalmazzák a
= tranzakció kezdetének és végének id´ópontját,
= a díjzónát,
= a tranzakció típusát,
= a felhasznált hordozó és távszolgáltatásokat.
A szolgáltató tegye lehet´óvé egyéb készpénzkímél´ó fizetési konstrukciók alkalmazását (ügyfélkártya stb.).
IV. Egyéb követelmények
A szolgáltatás igénybevételéhez a szállítónak a vonatkozó állami normatívában meghatározott eszközt biztosítania kell.
A szolgáltatás biztosítása érdekében alkalmazott távközlési eszközök rendelkezzenek típusjóváhagyással, forgalmazási engedéllyel (HIF hatósági címkék) és a magyar
kereskedelmi forgalomba kerül´ó távközlési berendezések
rendelkezzenek magyar nyelv´ú kezelési utasítással.
A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy
érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
A szolgáltatás igénybevételét biztosító technikai eszközrendszer ne igényeljen klimatizált környezetet.
A szolgáltatás igénybevételének megkezdését és befejezését jegyz´ókönyv rögzíti.
V. Megjegyzések

22. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez
ÁLLAMINORMATÍVA

III. Gazdasági követelmények
A számlázás a ,,hívó fél fizet’’ elvre épüljön a Magyarországi szolgáltatói hálózatokon felépített hívás utak esetén.
Az árajánlatnak magyar forintban kell a szolgáltatás
igénybevételével összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.
A készülékek egyedi EMC jellemz´ói feleljenek meg a
vonatkozó magyar és nemzetközi környezetvédelmi és
elektromos szabványok el´óírásainak.

Szám: K—030—100
Kiemelt termék megnevezése:
GSM rendszerkészülékek
I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja
Olyan mobil rendszerkészülék (interfész), amely lehet´óvé teszi, hogy a K 030—000 állami normatíva szerinti
szolgáltatás igénybevételére jogosult felhasználó igénybe
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vegye a szolgáltató vagy szerz´ódéses partnere által a szolgáltatással ellátott területen az ETSI—GSM 02.01., 02.02.,
02.03., és 02.04. ajánlásokban meghatározott els´ó, második
és további fázisú GSM távszolgáltatásokat, hordozó szolgáltatásokat, kiegészít´ó szolgáltatásokat és funkciókat.
II. M´úszaki követelmények
A vonatkozó magyar vagy honosított nemzetközi szabványok el´óírásainak megfelel´ó az alábbiakban felsorolt
kategóriákba tartozó technikai eszköz által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a mindenkori hazai és nemzetközi
távközlési el´óírásoknak (phase II. type approowal) és biztosítsa az K—030—000 szerinti állami normatívában meghatározott távközlési szolgáltatások igénybevételének lehet´óségét a szolgáltató által biztosított SIM kártya használatával.
1. Alapszint´ú szolgáltatást biztosító mobil készülék az
alábbi funkciókkal:
— hívásfogadás
— híváskezdeményezés
— SMS rövid üzenetek vétele/küldése
az alábbi tipikus technikai tartalommal
— kimeneti adásteljesítmény: 2 W
— beszélgetési id´ó: 120 perc
— készenléti id´ó: 40 óra
— akkumulátor kapacitás: 550 mAh
— hívószám memória: 50
— méret, súly: aktatáskában vagy készüléktokban hordozható
kiegészít´ó tartozékok:
— mikrofon
— fejhallgató
— beszél´ókészlet
— univerzális gépjárm´ú telepít´ó készlet
— tartalékakkumulátor
— hálózati tápegység és üzemi tölt´ó
— akkumulátortölt´ó berendezés
2. Emeltszint´ú szolgáltatást biztosító mobil készülék az
alábbi funkciókkal:
— hívásfogadás
— híváskezdeményezés
— SMS rövid üzenetek vétele/küldése
— második hívás fogadása
— hívás tartás
— hívás várakoztatás
— hívás átirányítás
— fax és adatátviteli lehet´óség
— fax hívószám lista
— konferencia hívás
— díjhatár kijelzés
— zárt el´ófizet´ói csoport létrehozásának a lehet´ósége

az
—
—
—
—
—
—
ható
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alábbi tipikus technikai tartalommal:
kimeneti adásteljesítmény: 2 W
beszélgetési id´ó: 180 perc
készenléti id´ó: 80 óra
akkumulátorkapacitás: 900 mAh
hívószám memória: 100
méret, súly: zsebben vagy készüléktokban hordoz-

kiegészít´ó funkciók:
— óra, naptár, dátum
kiegészít´ó tartozékok:
— mikrofon
— fejhallgató
— beszél´ókészlet
— univerzális gépjárm´ú telepít´ó készlet
— tartalékakkumulátor
— hálózati tápegység és üzemi tölt´ó
— akkumulátortölt´ó berendezés.
III. Gazdasági követelmények
Az árajánlatnak magyar forintban kell a készülék beszerzésével összefügg´ó valamennyi adót, illetéket, vámot
és a forgalomba helyezéssel összefügg´ó minden fizetési
kötelezettséget tartalmaznia.
A készülék fajlagos energiafelhasználás ne haladja meg
a nemzetközi átlagot, a készülékek egyedi EMC jellemz´ói
feleljenek meg a vonatkozó magyar és nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványok el´óírásainak.
A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.
A készülékkel elérhet´ó szolgáltatástartalom min´óségének, teljesítményének, biztonságának és értékállóságának
garantálása 3 év id´ótartamra.
IV. Egyéb követelmények
A készülék rendelkezzen típusjóváhagyással (Phase II.
type approval), forgalmazási engedéllyel (HIF hatósági
címkék), és a magyar kereskedelmi forgalomba kerül´ó
távközlési berendezések rendelkezzenek magyar nyelv´ú
kezelési utasítással.
A készülék gyártója rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi min´óségbiztosítási rendszerrel.
A készülék átvételét és üzembe helyezését jegyz´ókönyv
rögzíti.
A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát min´ósítésre vonatkozó tanúsításokkal.
V. Megjegyzések
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
23/1998. (IV. 29.) IKIM
rendelete
az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT)
keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet
létrehozó Marrakesh-i Egyezmény engedményes
listáinak megtekintésér´ól
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Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
és a népjóléti miniszter
24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM
együttes rendelete
a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeir´ól,
vizsgálatáról és tanúsításáról
A belkereskedelemr´ól szóló 1978. évi I. törvény 30. §-ának
(1) bekezdésében és 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a következ´óket rendeljük el:
A rendelet célja

Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény
(GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetésér´ól szóló 1998. évi IX. törvény 4. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény
(GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény 1/A) számú
mellékletében szerepl´ó Marrakesh-i jegyz´ókönyv 1. pontjában említett engedményes listák megtekintésére bárki
jogosult.

2. §
Az engedményes listák díjtalanul megtekinthet´ók:
a) az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Nemzetközi Szervezetek és Vámpolitikai Dokumentációs Tárában1 a hivatali órákban, valamint
b) az Országgy´úlési Könyvtárban 2 a nyitvatartás ideje
alatt.

3. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

1
2

1055 Budapest, Honvéd u. 13—15., földszint 21.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3.

1. §
(1) A rendelet célja azoknak a biztonságossági és egészségügyi követelményeknek a meghatározása, amelyek teljesítése nélkül gyermekjátékszer nem hozható fogyasztói
forgalomba (a továbbiakban: forgalom).
(2) E rendelet alkalmazásában gyermekjátékszer minden olyan termék, amelyet egyértelm´úen játék céljára terveztek és gyártottak 14 évnél fiatalabb gyermekek számára,
ideértve a cumit és a cuclit is (a továbbiakban: játék).
(3) E rendelet alkalmazásában a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt termékek nem min´ósülnek játéknak.

Biztonságossági követelmények
2. §
(1) A játék akkor hozható forgalomba, ha az a rendeltetésszer´ú és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vev´ó, el´órelátható használata során a fogyasztók,
a felhasználók vagy harmadik személyek biztonságát és
egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a rendelet
2. szám ú m ellékletében meghatározott lényeges biztonságossági követelményeknek.
(2) A játéknak a forgalomba hozatalakor és az (1) bekezdés szerinti el´órelátható és szokásos használati id´ótartam végéig meg kell felelnie a rendeletben foglalt biztonságossági és egészségügyi követelményeknek.
(3) Ha a játékra a rendeletben foglaltakon kívül más
kötelez´ó el´óírások is vonatkoznak, a forgalomba hozatalhoz a játék ezeknek is meg kell feleljen.
(4) A rendelet alkalmazásában a játék forgalomba hozatala mind az ingyenes, mind a visszterhes elidegenítés a
fogyasztók és a felhasználók részére.
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Megfelel´óségi jelölés és címkézés
3. §
(1) Forgalomba hozatal el´ótt a gyártó, annak képvisel´óje vagy az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles a játékot a 3. számú melléklet szerinti megfelel´óségi
jelöléssel ellátni, amellyel igazolja, hogy
a) a játékot teljes mértékben a vonatkozó, nemzeti
szabványként bevezetett, harmonizált európai szabványok (a továbbiakban: szabványok) szerint gyártották,
és ezt a 9. § (2) bekezdés szerinti dokumentumokkal
alátámasztja, vagy
b) ha a játékot nem vagy nem teljes mértékben a
szabványoknak megfelel´óen gyártották, megegyezik azzal a mintadarabbal, amelyr´ól a tanúsító szervezet a 4. §
(1) bekezdés szerint végzett típusvizsgálat alapján tanúsítja, hogy megfelel a 2. § szerinti biztonságossági követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megfelel´óségi jelölést, valamint a gyártó vagy importáló nevét, jelzését és címét jól
láthatóan, olvasható és eltávolíthatatlan módon a játékra
kell feler´ósíteni. Kisméret´ú vagy kis alkatrészekb´ól álló
játékok esetében ezeket az adatokat az el´óbbiekkel azonos
módon rá kell er´ósíteni a csomagolásra, a címkére vagy a
kísér´ó nyomtatványra. Amennyiben az adatokat nem a
játékra rögzítették, a fogyasztó figyelmét fel kell hívni arra,
hogy ezeket a kísér´ó nyomtatványokat célszer´ú meg´órizni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat rövidített formában is fel lehet tüntetni, feltéve, hogy az nem
nehezíti meg a gyártó, illet´óleg az importáló azonosítását.
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(3) A megrendelésnek tartalmaznia kell:
a) a gyártó vagy képvisel´óje nevét és címét, a játék
gyártásának helyét,
b) a termék megnevezését és típusát,
c) a gyártás és tervezés részletes m´úszaki dokumentációját,
d) a szabvány megjelölését, ha a termék annak megfelel,
e) a vizsgálathoz szükséges mintadarabokat.

5. §
(1) A tanúsító szervezet a következ´ók szerint végzi el a
típusvizsgálatot:
a) ellen´órzi a megrendel´ó által mellékelt dokumentumokat,
b) megvizsgálja, hogy a játék veszélyezteti-e a biztonságot és az egészséget a 2. § (1) bekezdésében meghatározott
körülmények mellett,
c) elvégzi — amennyire csak lehet a szabványok alkalmazásával — a megfelel´ó vizsgálatokat, és ellen´órzi, hogy
a játék mintadarabja megfelel-e a 2. § (1) bekezdése szerinti lényeges biztonságossági követelményeknek,
d) szükség esetén további mintadarabokat kérhet a
megrendel´ót´ól.
(2) Ha a játék mintadarabja megfelel a 2. § (1) bekezdése
szerinti lényeges biztonságossági és egészségügyi követelményeknek, akkor a tanúsító szervezet kiállítja a típusvizsgálati tanúsítványt.

(5) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza azokat a
figyelmeztetéseket és használati utasításokat, amelyeket
az ott meghatározott játékok esetében alkalmazni kell, és
amelyeket a forgalomba hozatalkor a (2) bekezdésben
foglalt információval együtt magyar nyelven meg kell adni.

(3) A tanúsítványnak a következ´ó adatokat kell tartalmaznia:
a) a tanúsító szervezet nevét, illetve jelét és címét,
b) a gyártó vagy képvisel´óje nevét és címét,
c) a vizsgált játék megnevezését és típusát,
d) az alkalmazott vizsgálati szabványokat, illetve amenynyiben nem teljesen a szabványok szerint történt a vizsgálat, az attól eltér´ó feltételeket,
e) azon szabványok megnevezését, amelyeknek a vizsgált játék megfelel,
f) a vizsgálat eredményeit.

Vizsgálat és tanúsítás

6. §

4. §

Ha a tanúsító szervezet megtagadja a tanúsítvány kiadását, részletesen közölnie kell a megbízóval az elutasítás
indokait.

(4) A megfelel´óségi jelöléssel összetéveszthet´ó jeleket
vagy feliratokat a játékon elhelyezni tilos.

(1) Ha a játékot nem vagy nem teljes mértékben a
szabványok szerint gyártották, típusvizsgálatot kell végezni. A típusvizsgálat az az eljárás, amelynek során a kijelölt
tanúsító szerv megállapítja és tanúsítja, hogy a játék mintadarabja kielégíti a 2. § (1) bekezdése szerinti lényeges
biztonságossági követelményeket.
(2) A játék típusvizsgálatát és tanúsítását a gyártó vagy
képvisel´óje köteles megrendelni egy tanúsító szervezetnél.

7. §
Ha olyan játékra kérik meg a tanúsítást, amely már
rendelkezik tanúsító szervezet tanúsítványával, a vizsgálat
a termék azonosítására és szükség szerinti ellen´órz´ó vizsgálatok elvégzésére korlátozódhat.
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Ellen´órzés
8. §

Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság meggy´óz´ódik arról, hogy olyan játékon helyezték el a megfelel´óségi jelölést, amely a rendeltetésszer´ú használat során, vagy a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott körülmények mellett veszélyezteti a fogyasztók, a felhasználók vagy harmadik személyek biztonságát és egészségét, intézkedik a termék forgalomból való kivonásáról, illetve megtiltja vagy korlátozza annak forgalmazását, és az intézkedésr´ól, valamint annak indokáról egyidej´úleg értesíti a gyártót vagy az importálót.

9. §
(1) A gyártó, illetve az importáló köteles meg´órizni és a
piacfelügyeleti hatóság részére ellen´órzés céljából bármikor hozzáférhet´óvé tenni a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti
dokumentumokat.
(2) Ha a játékot a szabványoknak megfelel´óen gyártották
a) a gyártó vagy képvisel´óje nevét és címét, a játék
gyártásának vagy raktározásának helyét,
b) a termék megnevezését és típusát,
c) a gyártás és tervezés részletes m´úszaki dokumentációját,
d) hivatkozást a szabványra, amelynek a termék megfelel,
e) mindazon intézkedések leírását és dokumentumokat, amelyek biztosítják, hogy a termék a szabványnak
megfelel:
1. kijelölt tanúsító szerv által kiállított vizsgálati
jegyz´ókönyvek és tanúsítvány vagy annak hiteles
másolata,
2. a gyártó által a kijelölt tanúsító szervnek benyújtott dokumentumok másolata,
3. azon intézkedések leírása, amelyek igazolják,
hogy a gyártó biztosította a vizsgált mintadarabbal való megfelelést.
(3) Ha a játékot nem vagy nem teljes mértékben a
szabványoknak megfelel´óen gyártották:
a) a játék gyártásának vagy raktározásának helyét,
b) a tervezésre és a gyártásra vonatkozó részletes információkat,
c) azoknak a dokumentumoknak a másolatait, amelyeket a gyártó a tanúsító szervhez benyújtott a 4. § (2)
bekezdése alapján,
d) azon intézkedések leírását, amelyek bizonyítják,
hogy a gyártó biztosította a vizsgált mintadarabbal való
megfelelést (pl. a vizsgálati jegyz´ókönyvek vagy m´úszaki
dokumentáció),
e) a tanúsító szervezet által kiállított tanúsítványt, illetve annak hiteles másolatát.
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(4) Az (1)—(3) bekezdésekben meghatározott kötelezettségek nem teljesítése esetén a piacfelügyeleti hatóság
megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására,
hogy a kötelezettségeket teljesítsék.

10. §
A piacfelügyeleti hatóság ellen´órzési jogkörében jogosult
a) a forgalomban lév´ó játékok szúrópróbaszer´ú felülvizsgálatára,
b) belépni a gyártás vagy a raktározás helyére és ellen´órizni a 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat,
c) utasítani a gyártót vagy az importálót, hogy az általa
meghatározott határid´ón belül szolgáltassa a 9. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat,
d) vizsgálatra mintadarabot kiválasztani.

11. §
A piacfelügyeleti hatóság és a tanúsító szervezetek a
rendelet szerinti eljárásaik során tudomásukra jutott adatok titokvédelmét a vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek biztosítani.

Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást kihirdet´ó 1994. évi I. törvény alapján az
Európai Közösségek Tanácsának a játékok biztonságáról
szóló 88/378/EGK irányelvével és annak módosításaival,
valamint a Bizottságnak a N-nitrozaminoknak és N-nitrozálható anyagoknak elasztomer vagy gumialapú cumikból,
illetve cuclikból történ´ó felszabadulása tárgyában készült
93/11/EGK irányelvével összeegyeztethet´ó szabályozást
tartalmaz.
(3) A tanúsító szervezetek kijelölésér´ól az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a népjóléti miniszterrel egyetértésben kell gondoskodnia. A kijelölt tanúsító szervezetek, valamint a piacfelügyeleti hatóság(ok)
listáját közzé kell tenni az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, illetve a Népjóléti Minisztérium
hivatalos lapjában.
(4) Az 5. § (1) bekezdés a) pontjában említett szabványok jegyzékét az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
miniszter a népjóléti miniszterrel egyetértésben Tájékoztatóban teszi közzé.
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(5) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti:
a) a min ´óségvédelem egyes kérdéseir´ól szóló 2/1981.
(I. 23.) BkM rendelet mellékletének ,,69—53 ITJ Játék’’
szövegrésze és az ahhoz kapcsolódó vtsz. számok,
b) az egyes nemzeti szabványok kötelez´ó alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet mellékletének az
,,F75 Villamos kemencék, melegít´ó készülékek, háztartási
készülékek’’ fejezetéb´ól a villamos gyermekjátékokra vonatkozó MSZ 22059—1:1985 jelzet´ú szabvány, valamint a
játékokra vonatkozó ,,U55 Játék’’ fejezethez tartozó szabványok.
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17. sporteszközként vagy közutakon, közlekedési eszközként szolgáló kerékpárok,
18. videojátékok, amelyek videoképerny´óhöz csatlakoztathatók, és 24 Voltot meghaladó névleges feszültséggel m´úködnek,
19. a valódi l´ófegyverek h´ú másolatai,
20. divatékszerek gyermekek számára.

2. számú melléklet
a 24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM együttes rendelethez
A játékok lényeges biztonságossági követelményei

Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,

Dr. Kökény Mihály s. k.,

ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter

népjóléti miniszter

1. számú melléklet
a 24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM együttes rendelethez
A rendelet szempontjából játéknak nem min´ósül´ó
termékek
[1. § (3) bekezdés]
1. karácsonyfadíszek,
2. természeth´ú, méretarányos modellek feln´ótt gy´újt´ók
számára,
3. játszótereken lév´ó, közös használatú eszközök,
4. professzionális sportszerek,
5. mélyvízi használatra szánt vízisporteszközök,
6. népm´úvészeti babák, díszbabák és más hasonló cikkek
feln´ótt gy´újt´ók számára,
7. ,,professzionális’’ játékok, amelyeket nyilvánosan hozzáférhet´ó helyeken (bevásárló központokban, pályaudvarokon stb.) m´úködtetnek,
8. 500 darabosnál nagyobb vagy minta nélküli, specialistáknak szánt puzzle játékok,
9. légpuskák és légpisztolyok,
10. t´úzijátékok, beleértve a gyújtólapocskákat*
11. parittyák és csúzlik,
12. fémhegy´ú dárdakészletek,
13. elektromos t´úzhelyek, vasalók vagy más funkcionális
termékek, amelyek 24 V-nál magasabb névleges feszültséggel m´úködnek,
14. olyan termékek, amelyek f´út´óelemeket tartalmaznak,
és amelyeket feln´ótt felügyelete mellett oktatási célra
használnak,
15. járm´úvek, bels´ó égés´ú motorral,
16. játék g´ózmozdonyok,
* Olyan gyújtólapocskák kivételével, amelyeket kifejezetten játékhoz
készítettek, szigorú el´óírások betartásával.

(2. §)
I. Általános el´óírások
1. E rendelet 2. §-ának követelményei szerint a játék
használói és harmadik személyek legyenek védve a testi
épség és az egészség károsodásának kockázatával szemben, ha a játékot rendeltetésszer´úen, illetve oly módon
használják, ahogy a gyermekek normális viselkedését ismerve az el´óre látható. Ilyen kockázatok azok, amelyek:
a) a játék formájával, kialakításával vagy összetételével
kapcsolatosak,
b) a játék használatával járnak és nem küszöbölhet´ók
ki teljes mértékben anélkül, hogy a játék kialakításának
vagy összetételének megváltoztatásával annak funkciója
megváltozna vagy eredeti tulajdonságai megsz´únnének.
2. a) A játék használatában rejl´ó kockázat mértéke
nem lehet olyan nagy, hogy az a felhasználók és, ahol az
szükséges, a felügyel´óik képességeit meghaladja. E z különösen azokra a játékokra vonatkozik, amelyeket funkcióik, méreteik és jellemz´ó tulajdonságaik alapján a
3 éves kor alatti gyermekek használatára szántak.
b) Adott esetben el´ó kell írni a játékot használó alsó
korhatárát, és szükség esetén azt, hogy a játék csak feln´ótt
felügyelete mellett használható.
A játékokon és/vagy a csomagoláson lév´ó feliratok és a
használati utasítás nyomatékosan hívja fel a használó és a
felügyeletet ellátó személyek figyelmét mindazon kockázatokra, amelyek a játék használata során felléphetnek, és azokra a lehet´óségekre, amelyek révén az ilyen veszélyek elkerülhet´ók.
II. Kockázatok
1. Fizikai és mechanikai tulajdonságok
a) A játék és részei, valamint rögzített játék esetében a
rögzítés megfelel´ó mechanikai szilárdságú legyen, hogy
ellenálljon a használat közbeni igénybevételnek anélkül,
hogy törés vagy deformáció miatt testi sérülést okozna.
b) A játékon a hozzáférhet´ó élek, kiugró részek, zsinórok, kábelek és rögzítések kialakítása olyan legyen, hogy a
velük való érintkezés esetén a testi sérülések veszélye a
lehet´ó legkisebb legyen.
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c) A játékot úgy kell kialakítani és gyártani, hogy a
részek mozgása miatti sérülésveszély a lehet´ó legkisebb
legyen.
d) A játék és részei, valamint a nyilvánvalóan 3 éves kor
alatti gyermek számára készített játék szétszedhet´ó része
olyan méret´ú legyen, hogy ne lehessen azokat lenyelni
és/vagy belélegezni.
e) A játék és részei, valamint az alkalmazott csomagolás ne jelentsen fulladási vagy megfojtási veszélyt.
f) Azt a játékot, amelyet sekély vízben való használatra
szántak, vagy alkalmas arra, hogy a gyermeket a vízen
hordozza vagy a víz felett megtartsa, úgy kell kialakítani és
legyártani, hogy amennyire csak lehet, csökkenjen — a
játék használatát is figyelembe véve —, az úszó- és fenntartó képességének elvesztéséb´ól ered´ó veszély.
g) Az olyan játék, amelynek a belsejébe be lehet jutni,
és amely használója számára zárt teret képez, rendelkezzék
olyan kijárattal, amely minden nehézség nélkül belülr´ól
kinyitható.
h) Azt a játékot, amely használója számára mozgási
lehet´óséget nyújt, lehet´óleg el kell látni a játék típusának
megfelel´ó, az általa kifejtett mozgási energiára méretezett
fékberendezéssel. Ez a berendezés legyen könnyen m´úködtethet´ó, és ne jelentsen csúszásból, illetve farolásból
vagy egyéb okból származó sérülést a használó vagy harmadik személy számára.
i) A löv´óeszközök alakja és összeállítása, továbbá a
lövedékek kilövésekor keletkez´ó mozgási energia olyan
legyen, hogy a sérülésveszély — a játék jellegének figyelembevételével — se a használó, se harmadik személy számára ne legyen indokolatlanul nagy.
j) A f´út´óelemeket tartalmazó játékot úgy kell kialakítani, hogy
— annak hozzáférhet´ó felületei az elérhet´ó legnagyobb
h´ómérséklet esetén se okozhassanak érintéskor égési sérülést,
— a játékban lév´ó folyadékok, g´ózök és gázok ne érjenek el olyan nagy h´ómérsékeletet vagy nyomást, amely
miatt ezek távozásakor — ha ez a játék megfelel´ó m´úködéséhez elengedhetetlenül szükséges — égési vagy más
testi sérüléseket okozhassanak.
2. Gyúlékonyság
2.1. A játék nem képezhet veszélyes gyúlékony elemet a
gyermek környezetében. Ezért csak olyan anyag használható, amely
a) sem nyílt láng, sem szikra, sem egyéb más lehetséges
gyújtóforrás közvetlen hatásától nem gyullad meg,
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b) nehezen gyulladó (az égés megsz´únik, amint a lángot
eltávolítják),
c) meggyulladás után lassan ég, és az égés csak lassan
terjed,
d) a játék kémiai összetételét´ól függetlenül késlelteti az
égési folyamatot.
Az ilyen éghet´ó anyagok nem jelenthetnek gyulladási
veszélyt a játékban alkalmazott más anyagok számára.
2.2. Az a játék, amely különösen a kémiai kísérletekhez,
modell építéshez, m´úanyagból vagy kerámiából való formázáshoz, zománcozáshoz, fényképészeti vagy hasonló
munkákhoz való veszélyes anyagokat vagy készítményeket
és berendezéseket tartalmaz, nem tartalmazhat olyan
anyagot és készítményt, amely gyúlékonnyá válhat a nem
éghet´ó illó komponensek kiválása miatt.
2.3. A játék nem lehet robbanásveszélyes, illetve nem
tartalmazhat robbanásveszélyes elemet vagy anyagot az e
rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott módon történ´ó használat esetén.
2.4. A játék, különösen a kémiai játék nem tartalmazhat
olyan anyagokat vagy készítményeket:
— amelyek összekeveréskor felrobbanhatnak vegyi reakció vagy felmelegedés útján, vagy oxidáló anyagokkal
való keveredéskor,
— amelyek olyan illékony és a leveg´óben éghet´ó öszszetev´óket tartalmaznak, amelyek t´úz- vagy robbanásveszélyes g´óz-leveg´ó keveréket képezhetnek.
3. Kémiai tulajdonságok
3.1. A játékot úgy kell kialakítani és gyártani, hogy e
rendelet 2. § (1) és (2) bekezdés szerinti használatkor ne
jelentsen veszélyt a testi épségre, illetve az egészségre
lenyelés, belélegzés, továbbá a b´órrel, nyálkahártyával vagy
a szemmel való érintkezés esetén.
A játéknak minden esetben eleget kell tennie azoknak
a jogszabályoknak, amelyek a termékek meghatározott
csoportjára, illetve meghatározott veszélyes anyagok és
készítmények tilalmára, korlátozott alkalmazására vagy a
megjelölésére vonatkoznak.
3.2. A gyermekek egészségének védelme érdekében a
játékok el´óállításához antimon, arzén, bárium, kadmium,
króm, ólom, higany és szelén vegyületek nem használhatók
fel.
A játékokban elkerülhetetlen szennyez´ódésként jelenlev´ó, az el´óírt módszerrel kioldható meghatározott elemek
mennyisége nem haladhatja meg az alábbi határértékeket:

Kioldható elem mennyisége (mg/kg)
Sb

As

Ba

Cd

Cr

Pb

Hg

Se

Gyúrmák és ujjfestékek

60

25

250

50

25

90

25

500

Összes többi játékanyag

60

25

500

75

60

90

60

500
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3.3. A PVC-b´ól készült gyerekjátékok vinilklorid monomer tartalma nem lehet több 1 mg/kg-nál.
A lágyítótartalom legfeljebb 30% lehet.
Lágyítóként csak az alábbi táblázatban felsorolt anyagokat szabad felhasználni:
Vegyi anyag

CAS-szám

EINECS-szám

Adipinsav-poliészter

—

—

A fenol alkalin-szulfonsav-észtere
(C 12—C20)

—

—

Egyenesláncú (C6 felett) alkoholok ftálsav-észterei és ezeknek az észtereknek
keverékei

—

—

Tributil-acetil-citrát

77—90—7

201—067—0

Tr-(2-etilhexil)acetil-citrát

144—15—0

205—617—0

3.4. A PVC-t´ól eltér´ó egyéb m´úanyag játékok anyaga
feleljen meg az élelmiszerekkel érintkezésben felhasználható m´úanyagokra vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyv
1—2—90/128. számú el´óírásnak.
3.4.1. A polisztirol játékokból 90 ˚C-on 24 óra alatt
felszabaduló illóanyag-tartalom legfeljebb 0,1% lehet.
3.5. A csecsem´ók és kisgyermekek számára készített
cumik és cuclik csak jól fert´ótleníthet´ó és tisztítható
anyagból készülhetnek.
3.5.1. Az elasztomerb´ól vagy gumiból készült cumik és
cuclik lágyítóként csak a 3.3. pontban felsorolt anyagokat
tartalmazhatják.
Extrahálható anyag tartalma a lágyítókat nem számítva
legfeljebb 3% lehet.
Az ecetsavas kivonatban II. rend´ú aromás aminok nem
lehetnek jelen kimutatható mennyiségben [BGA (BGVV)
XXI. ajánlás].
3.5.2. A szilikongumiból készült cumik és cuclik legfeljebb 0,5% extrahálható anyagot tartalmazhatnak.
A kivonatban peroxic maradék nem lehet jelen kimutatható mennyiségben.
A szilikongumiból 200 ˚C-on 4 óra alatt felszabaduló
illóanyag-tartalom a 0,5%-ot nem haladhatja meg [BGA
(BGVV) XV. ajánlás].
3.5.3. A cumikból és cuclikból megadott módszerrel
vizsgálva nem oldódhat ki 0,01 mg/kg-nál több N-nitrózamin és 0,1 mg/kg-nál N-nitrozálható anyag.
3.5.4. A cumik és cuclik 15 perces forralással nyert vizes
kivonatának nem lehet keser´ú íze.
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3.6. A 6 évnél fiatalabb gyerekek számára ajánlott bármilyen anyagból készült játékokból a nyál oldó hatását
utánzó modelloldattal és zsíroldószerrel szobah´ómérsékleten 30 perc alatt a színez´ó vagy fest´ó anyagok nem oldódhatnak ki, és nem lehetnek ledörzsölhet´ók.
3.7. A tiszta saját gyártási hulladék kivételével hulladékanyagok gyerekjáték készítésére nem használhatók.
Vizsgálati módszer
A vizsgáló modelloldat 1 l desztillált vagy azonos min´óség´ú vízben oldott 4,2 g nátriumbikarbonátot (NaHCO3)
0,5 g nátriumkloridot (NaCl), 0,2 g káliumkarbonátot
(K 2CO 3) és 30,0 mg nátriumnitritet (NaNO2) tartalmaz,
pH-ja 9. Megfelel´ó számú cumiból származó anyag mintáit
24 órára 40± 2 ˚C h´ómérsékleten kell a vizsgálóoldatba
meríteni. Az N-nitrozamin kioldódást a vizsgálóoldat egy
aliquot részér´ól kell meghatározni. Az N-nitrozaminokat
nitzrozaminmentes diklórmetánnal (DKM) kell az aliquotból extraktálni, és gázkromatográfiásan meghatározni.
Az N-nitrozálható anyagok kioldódását a vizsgálóoldat
egy másik aliquot részéb´ól kell meghatározni. Az N-nitrozálható anyagokat az aliquotot sósavval megsavanyítva nitrozaminokká kell alakítani. Ezt követ´óen a nitrozaminokat DKM-al extraktálni kell az oldatból, és gázkromatográfiásan meghatározni.
3.8. A játék nem tartalmazhat a vonatkozó jogszabály
értelmezése szerinti veszélyes anyagokat vagy készítményeket olyan mennyiségben, amely veszélyeztetheti a játékot használó gyermek egészségét.
Kifejezetten tilos játékban veszélyes anyagokat vagy készítményeket alkalmazni, ha azokat a játék során rendeltetésszer´úen kívánják használni.
Ha azonban bizonyos játék rendeltetéséhez korlátozott
mennyiség´ú ilyen anyag vagy készítmény elengedhetetlenül
szükséges, különösen a kémiai kísérletekhez, modellépítéshez, h´óre lágyuló anyagból vagy kerámiából való formázáshoz, zománcozáshoz, fényképészeti vagy hasonló tevékenységhez szükséges anyagok és felszerelési tárgyak esetén, akkor ezek használata megengedhet´ó, ha azt a maximális menynyiséget nem lépi túl, amelyet minden anyagra vagy készítményre a vonatkozó el´óírások megadnak, feltéve, hogy az
engedélyezett anyagok és készítmények megfelelnek a 3. számú melléklet 4. pontjában foglaltakon túl az osztályozásra és
megjelölésre vonatkozó el´óírásoknak is.
4. Villamos tulajdonságok
a) A villamos játék névleges feszültsége nem lehet nagyobb 24 Voltnál, és a játék egyik részegységében sem
léphet fel 24 Voltnál nagyobb feszültség.
b) A játék azon részeit, amelyeket tápkábelekkel vagy
más vezetékekkel áramütésre alkalmas elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni, megfelel´ó módon szigetelni kell
és mechanikailag is védeni kell, hogy az áramütés veszélyét
kizárják.
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c) A villamos játékot úgy kell kialakítani és gyártani,
hogy a közvetlenül megérinthet´ó felületei a legnagyobb
lehetséges h´ómérséklet esetén se okozzanak égési sérülést.
5. Higiénia
A játékot úgy kell kialakítani és gyártani, hogy a higiéniai és tisztíthatósági követelmények teljesüljenek, és így
a fert´ózés, a megbetegedés és a szennyez´ódés veszélye
elkerülhet´ó legyen.
0—3 éves kor közötti gyermekek részére készült játék
csak csomagolva hozható forgalomba.
6. Radióaktivitás
A játék nem tartalmazhat rádioaktív elemeket vagy
anyagokat.

3. számú melléklet
a 24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM együttes rendelethez
CE megfelel´óségi jelölés
[3. § (1) bekezdés]
A CE megfelel´óségi jelölés a ,,CE’’ bet´úszóból áll, alakja
a következ´ó:

— A CE megfelel´óségi jelölés kicsinyítésekor vagy
nagyításakor a fenti rajzon látható arányokat meg kell
tartani.
— A CE megfelel´óségi jelölés különböz´ó elemeinek
alapvet´óen azonos magasságúaknak kell lenniük, amely
magasság nem lehet kevesebb mint 5 mm.

4. számú melléklet
a 24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM együttes rendelethez
Veszélyre utaló tájékoztatások és használati utasítások
[3. § (5) bekezdés]
A játékot jól olvasható, megfelel´ó feliratokkal kell ellátni a használatkor esetleg fellép´ó veszélyek csökkentése
érdekében, amint azt a lényeges biztonságossági követelmények el´óírják, így különösen:
1. Három évesnél fiatalabb gyermeknek nem ajánlott játék
Azt a játékot, amely a 3 éves kor alatti gyermek számára
veszélyes lehet, figyelmeztet´ó felirattal kell ellátni, pél-
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dául: ,,Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermek részére’’
vagy ,,Nem megfelel´ó 3 évesnél fiatalabb gyermek számára’’, vagy ,,Csak 3 éves kor felett használható’’ kiegészítve
egy rövid utalással azokra a veszélyekre — és ennek a
használati utasításban is szerepelnie kell — amelyek indokolják a korlátozást.
Ez az el´óírás nem vonatkozik az olyan játékra, amely
rendeltetése, mérete, jellegzetessége, tulajdonsága miatt
vagy más okból nyilvánvalóan nem alkalmas 3 éves kor
alatti gyermek számára.
2. Állványra szerelt csúszda, felfüggesztett hinta és gy´úr´ú,
trapéz, kötél és más hasonló játék
Az ilyen játékhoz olyan használati utasítást kell mellékelni, amely felhívja a figyelmet a f´ó részek szükséges
rendszeres ellen´órzésére és karbantartására (felfüggesztés, rögzítés, kikötés a talajhoz stb.), és rámutat arra, hogy
ha ezeket az ellen´órzéseket elmulasztják, akkor billenési
vagy felborulási veszély állhat fenn.
Utasításokat kell adni a játék helyes, szakszer´ú felszerelésére, valamint utalást azokra az alkatrészekre, amelyek
helytelen összeszerelés esetén veszélyt jelenthetnek.
3. Funkcionális játék
A funkcionális játékot vagy csomagolását el kell látni a
következ´ó felirattal: ,,Figyelem! Csak feln´óttek felügyelete
mellett használható!’’
Ezenfelül a játékhoz használati utasítást kell mellékelni, amely a m´úködtetési utasításokat és a biztonságossági
feltételeket egyaránt tartalmazza a használó számára, azzal
a figyelmeztetéssel, hogy a véd´óintézkedések elmulasztása
a használóra nézve milyen — ez részletesen megnevezend´ó
— veszéllyel jár azzal a készülékkel vagy termékkel összefüggésben, amelynek a játék méretarányos modellje vagy
utánzata. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a játékot
kisgyermekek számára nem hozzáférhet´ó helyen kell tartani.
,,Funkcionális játék’’ az a játék, amely — általában kicsinyített modellként — ugyanazokat a funkciókat teljesíti, mint a feln´óttek számára gyártott eredeti készülékek
vagy berendezések.
4. Veszélyes anyagokat vagy készítményeket tartalmazó
játék. Kémiai játék
a) A velejáróan veszélyes anyagokat vagy készítményeket tartalmazó játék esetében a használati utasítás a veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó jogszabály
figyelembevételével figyelmeztessen az ezen anyagok vagy
készítmények veszélyes tulajdonságára, és jelölje meg a
felhasználó által teend´ó, a játék típusától függ´óen megnevezett veszélyek elkerülése érdekében szükséges véd´óintézkedéseket. Meg kell adni azt is, hogy milyen els´ósegélyt
kell nyújtani a játék használatából származó súlyos baleset
esetén. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a játékot a
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nagyon kis gyermek számára nem hozzáférhet´ó helyen kell
tartani.
b) Az a) pontban el´óírt figyelmeztetéseken felül a kémiai kísérletez´ó készlet csomagolásán a következ´ó szöveget is fel kell tüntetni:
,,Figyelem! Csak ... éven felüli gyermekek számára. Feln´ótt személy felügyelete mellett használható!’’ (Az életkori korlátozást a gyártó határozza meg.)
,,Kémiai játék’’ különösen a kémiai kísérletez´ó készlet,
a m´úanyag önt´óformázó készlet, a miniat´úr kerámia, zománcozó és fényképészeti m´úhely és más hasonló játék.
5. Görkorcsolya és gördeszka gyermekek számára
Ha ezeket termékeket játékként árusítják, a következ´ó
figyelmeztetést kell rajtuk elhelyezni:
,,Figyelem: véd´ófelszereléssel használandó!’’
Ezen túlmen´óen a használati utasításban a figyelmet fel
kell hívni arra, hogy a játékot óvatosan kell használni,
mivel az nagy ügyességet igényel, hogy így elkerülhet´ó
legyen az elesés vagy összeütközés, ami a használó vagy
harmadik személy sérülését okozhatja. Az ajánlott véd´ófelszerelésre (sisak, keszty´ú, térdvéd´ó, könyökvéd´ó stb.)
nézve is útmutatást kell adni.
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Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
25/1998. (IV. 29.) IKIM
rendelete
az egyes nemzeti szabványok kötelez´ó alkalmazásáról
szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet módosításáról
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII.
törvény 6. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következ´ót rendelem el:
1. §
Az egyes nemzeti szabványok kötelez´ó alkalmazásáról
szóló, többször módosított 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet
melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §

6. Vízben való használatra szánt játék
Azon a játékon, amelyet a 2. számú melléklet II. 1. f)
pontjában foglalt értelemben vízben való használatra szántak, fel kell tüntetni a következ´ó feliratot:
,,Figyelem! Csak sekély vízben és felügyelet mellett szabad használni!’’

E z a rendelet a kihirdetését követ ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

Melléklet a 25/1998. (IV. 29.) IKIM rendelethez
Az egyes nemzeti szabványok kötelez´ó alkalmazásáról szóló, többször módosított 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) mellékletéb´ól a következ´ó szabványok törlésre kerülnek:
1. Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeir´ól és az azoknak való megfelel´óség értékelésér´ól szóló
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet alapján
MSZ EN 50084:1994

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Mosógépek, mosogatógépek és forgódobos ruhaszárítók vízhálózatra csatlakoztatásának követelményei

MSZ EN 50086—1:1997

Véd´ócs´órendszerek villamos szerelésekhez. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50087:1995

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Elegytej-h´út´ók
egyedi el´óírásai

MSZ EN 60065:1995

Háztartási és hasonló általános célú hálózati elektronikus készülékek és velük
összekapcsolt készülékek biztonsági el´óírásai

MSZ EN 60094—7:1995

Mágneses hangrögzít´ó és hangvisszaadó rendszerek. 7. rész: Kazetta kereskedelmi
magnófelvételekhez és háztartási célra

MSZ EN 60127—1:1995

Miniat´úr biztosítók. 1. rész: Fogalommeghatározások miniat´úr biztosítókra és
általános követelmények miniat´úr biztosítóbetétekre

MSZ EN 60127—2:1995

Miniat´úr biztosítók. 2. rész: Csöves biztosítóbetétek
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MSZ EN 60215:1990

Rádió-adóberendezések biztonsági el´óírásai

MSZ EN 60215:1990 1M (1993)

Rádió-adóberendezések biztonsági el´óírásai

MSZ EN 60309—2:1997

Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok és csatlakozóeszközök ipari célokra. 2. rész:
Méretekre vonatkozó felcserélhet´óségi követelmények harmonizált kialakítású
csapos és érintkez´óhüvelyes csatlakozókra

MSZ EN 60320—1:1997

Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 1. rész: Általános
követelmények

MSZ EN 60335—1:1996

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 1. rész: Általános
el´óírások

MSZ EN 60335—2—4:1994

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Centrifugák
egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—5:1994

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Mosogatógépek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—7:1994

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Mosógépek
egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—8:1994

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Villamos
borotvák, hajvágó készülékek és hasonló készülékek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—10:1994

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Padlóápoló
és nedvesen tisztító készülékek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—11:1994

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Forgódobos
ruhaszárítók egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—12:1997

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Melegít´ó
lapok és hasonló készülékek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—21:1997

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Tárolórendszer´ú vízmelegít´ók egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—30:1994

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Helyiségf´út´ó
készülékek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—35:1997

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Átfolyórendszer´ú vízmelegít´ók egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—40:1997

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Villamos
h´ószivattyúk, légkondicionálók és légszárítók egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—41:1995

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága 2. rész: 35 ˚C-nál
nem nagyobb h´ómérséklet´ú folyadékot szállító villamos szivattyúk egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—43:1995

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Ruhaszárítók és törülköz´ószárítók egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—52:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. A hálózathoz biztonsági elválasztó transzformátorral csatlakozó szájápoló készülékek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—53:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Szaunák villamos
f´út´óberendezéseinek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—54:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Általános rendeltetés´ú takarítókészülékek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—55:1995

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Akváriumokhoz és kerti tavakhoz használatos villamos készülékek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—60:1994

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Örvény- és
pezsg´ófürd´ók és hasonló készülékek egyedi el´óírásai

MSZ EN 60335—2—64:1995

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Nagykonyhai
villamos konyhagépek egyedi el´óírásai
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MSZ EN 60570:1995

Sínrendszerek a lámpatestek villamos táplálására

MSZ EN 60598—1:1995

Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 60598—2—1:1990

Lámpatestek. Általános célú, helyhez kötött lámpatestek

MSZ EN 60598—2—2:1990

Lámpatestek. Süllyesztett lámpatestek

MSZ EN 60598—2—3:1995

Lámpatestek. 2. rész: Kiegészít´ó követelmények. 3. f´ófejezet: Közvilágítási lámpatestek

MSZ EN 60598—2—4:1995

Lámpatestek. 2. rész: Kiegészít´ó követelmények. 4. f´ófejezet: Általános célú,
hordozható lámpatestek

MSZ EN 60598—2—5:1995

Lámpatestek. 2. rész: Kiegészít´ó követelmények. 5. f´ófejezet: Fényvet´ók

MSZ EN 60598—2—6:1995

Lámpatestek. 2. rész: Kiegészít´ó követelmények. 6. f´ófejezet: Izzólámpás lámpatestek beépített transzformátorral

MSZ EN 60598—2—7:1992

Lámpatestek. Hordozható, kerti lámpatestek

MSZ EN 60598—2—8:1990

Lámpatestek. Kézilámpák

MSZ EN 60598—2—9:1995

Lámpatestek. 2. rész: Kiegészít´ó követelmények. 9. f´ófejezet: Fényképészeti és
filmtechnikai (nem professzionális) lámpatestek

MSZ EN 60598—2—10:1992

Lámpatestek. Hordozható, gyermekjátékszer´ú lámpatestek

MSZ EN 60598—2—17:1995

Lámpatestek. 2. rész: Kiegészít´ó követelmények. 17. f´ófejezet: A színpadvilágítás,
a televízió-, film- és fényképészeti stúdiók (bels´ó- és szabadtéri) lámpatestjei

MSZ EN 60598—2—18:1995

Lámpatestek. 2. rész: Egyedi követelmények. 18. f´ófejezet: Úszómedencék és
hasonló létesítmények lámpatestjei

MSZ EN 60598—2—19:1992

Lámpatestek. Szell´óztetett lámpatestek biztonsági követelményei

MSZ EN 60598—2—20:1995

Lámpatestek. 2. rész: Kiegészít´ó követelmények. 20. f´ófejezet: Díszvilágítási füzérek

MSZ EN 60598—2—22:1995

Lámpatestek. 2. rész: Kiegészít´ó követelmények. 22. f´ófejezet: Tartalékvilágítási
lámpatestek

MSZ EN 60901:1992

Egyfej´ú fénycsövek. Biztonsági és m´úködési követelmények

MSZ EN 60920:1993

Fénycs´óel´ótétek. Általános és biztonsági követelmények

MSZ EN 60922:1992

A kisül´ólámpák el´ótétjei (a fénycs´óel´ótétek kivételével). Általános és biztonsági
követelmények

MSZ EN 60924:1997

Egyenárammal táplált elektronikus fénycs´óel´ótétek. Általános és biztonsági követelmények

MSZ EN 60926:1992

Gyújtókészülékek (a parázsfénygyújtók kivételével). Általános és biztonsági követelmények

MSZ EN 60928:1994

Váltakozó feszültségr´ól táplált elektronikus fénycs´óel´ótétek. Általános és biztonsági követelmények

MSZ EN 60947—1:1993

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. Általános el´óírások

MSZ EN 60947—2:1994

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 2. rész: Megszakítók

MSZ EN 60947—3:1994

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók,
szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk

MSZ EN 60947—4—1:1993

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. Els´ó fejezet: Kontaktorok és motorvéd´ó kapcsolók. 4. rész: Elektromechanikus kontaktorok és motorvéd´ó kapcsolók

MSZ EN 60947—5—1:1994

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 5. rész: Vezérl´óáramköri készülékek és kapcsolóelemek. Els´ó f´ófejezet: Elektromechanikus vezérl´óáramköri készülékek
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MSZ EN 60947—6—1:1995

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 6. rész: Többfunkciós berendezések. Els´ó f´ófejezet: Automatikus átkapcsolású kapcsolóberendezések

MSZ EN 60947—6—2:1995

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 6. rész: Többfunkciós berendezések. Második f´ófejezet: Vezérl´ó- és védelmi kapcsolókészülékek (vagy berendezések) (CPS)

MSZ EN 60947—7—1:1993

Kisfeszültség´ú kapcsoló- és vezérl´ókészülékek. 7. rész: Különféle készülékek. Els´ó
f´ófejezet: Sorozatkapcsok rézvezetékekhez

MSZ EN 60950:1995

Adatfeldolgozó berendezések és irodagépek biztonsági el´óírásai

MSZ EN 60968:1994

Beépített el´ótétes lámpák általános világítási célra. Biztonsági követelmények

MSZ EN 61010—1:1994

Villamos mér´ó-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági el´óírásai
I. rész: Általános el´óírások

MSZ EN 61048:1995

Kondenzátorok fénycsövekhez és egyéb kisül´ólámpákhoz. Általános és biztonsági
követelmények

MSZ EN 61058—1:1994

Készülékkapcsolók. 1. rész: Általános követelmények

MSZ IEC 34—5:1992

Villamos forgógépek. Védettségi fokozatok

MSZ IEC 34—9:1992

Villamos forgógépek. Zajszintek

MSZ IEC 51—1:1992

Közvetlen m´úködés´ú, analóg értékmutatású, mutatós villamos mér´óm´úszerek és
tartozékaik. Fogalommeghatározások és általános el´óírások

MSZ IEC 51—2:1992

Közvetlen m´úködés´ú, analóg értékmutatású, mutatós villamos mér´óm´úszerek és
tartozékaik. Ampermér´ók és voltmér´ók

MSZ IEC 51—3:1992

Közvetlen m´úködés´ú, analóg értékmutatású, mutatós villamos mér´óm´úszerek és
tartozékaik. Wattmér´ók és varmér´ók

MSZ IEC 51—4:1992

Közvetlen m´úködés´ú, analóg értékmutatású, mutatós villamos mér´óm´úszerek és
tartozékaik. Frekvenciamér´ók

MSZ IEC 51—5:1992

Közvetlen m´úködés´ú, analóg értékmutatású, mutatós villamos mér´óm´úszerek és
tartozékaik. Fázismér´ók, teljesítménytényez´ó-mér´ók és szinkronoszkópok

MSZ IEC 51—6:1992

Közvetlen m´úködés´ú, analóg értékmutatású, mutatós villamos mér´óm´úszerek és
tartozékaik. Ohm-mér´ók (impedanciamér´ók) és vezet´óképesség-mér´ók

MSZ IEC 51—7:1992

Közvetlen m´úködés´ú, analóg értékmutatású, mutatós villamos mér´óm´úszerek és
tartozékaik. Többcélú m´úszerek

MSZ IEC 51—8:1992

Közvetlen m´úködés´ú, analóg értékmutatású, mutatós villamos mér´óm´úszerek és
tartozékaik. Tartozékok

MSZ IEC 51—9:1992

Közvetlen m´úködés´ú, analóg értékmutatású, mutatós villamos mér´óm´úszerek és
tartozékaik. Ajánlott vizsgálati módszerek

MSZ IEC 96—1:1992

Rádiófrekvenciás kábelek. Általános követelmények és mérési módszerek

MSZ IEC 99—1:1994

Túlfeszültségvédelmi eszközök. 1. rész: Túlfeszültség-levezet´ók nem lineáris
ellenállásokkal és szikraközökkel, váltakozó áramú rendszerek részére

MSZ IEC 189—1:1992

PVC-szigetelés´ú és PVC-köpeny´ú kisfrekvenciás kábelek és vezetékek. Általános
vizsgálati és mérési módszerek

MSZ IEC 189—1:1992 1M
(1995)

PVC-szigetelés´ú és PVC-köpeny´ú kisfrekvenciás kábelek és vezetékek. Általános
vizsgálati és mérési módszerek

MSZ IEC 189—3:1993

PVC-szigetelés´ú és PVC-köpeny´ú kisfrekvenciás kábelek és vezetékek. Készülékekben alkalmazott, tömör vagy sodrott vezet´ój´ú, PVC-szigetelés´ú, egyer´ú, érpáros és érhármas szerkezet´ú vezetékek

MSZ IEC 189—5:1993

PVC-szigetelés´ú és PVC-köpeny´ú kisfrekvenciás kábelek és vezetékek. 5. rész:
Készülékekben alkalmazott, tömör vagy sodrott vezet´ój´ú, PVC-szigetelés´ú, árnyékolt vezetékek és kábelek

MSZ IEC 268—11:1992

Hangátviteli rendszerek. Csatlakozók a rendszer elemeinek összekötésére
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MSZ IEC 268—15:1992

Hangátviteli rendszerek. A rendszer elemeinek összekötésére ajánlott jelszintek
és impedanciák

MSZ IEC 269—1:1992

Kisfeszültség´ú biztosítók. Általános el´óírások

MSZ IEC 269—2:1992

Kisfeszültség´ú biztosítók. Kiegészít´ó követelmények feljogosított személyek által
használt biztosítókra

MSZ IEC 269—2—1:1992

Kisfeszültség´ú biztosítók. Kiegészít´ó követelmények feljogosított személyek által
használt biztosítókra. I—III. F´ófejezet

MSZ IEC 269—2—1:1992 1M
(1995)

Kisfeszültség´ú biztosítók. 2. rész: Kiegészít´ó követelmények feljogosított személyek által használt biztosítókra. I—III. F´ófejezet

MSZ IEC 269—4:1990

Kisfeszültség´ú biztosítók. Kiegészít´ó követelmények félvezet´ó eszközök védelmére szolgáló biztosítóbetétekre

MSZ IEC 304:1995

A kisfrekvenciás kábelek, vezetékek és huzalok és huzalok szigetelésének szabványos színei

MSZ IEC 335—2—9:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Kenyérpirítók,
grillsüt´ók, süt´ó-f´óz´ó edények és hasonló készülékek egyedi el´óírásai

MSZ IEC 335—2—15:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Folyadékmelegít´ó
készülékek egyedi el´óírásai

MSZ IEC 335—2—25:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Mikrohullámú
süt´ók egyedi el´óírásai

MSZ IEC 335—2—33:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Kávé´órl´ók és gabona´órl´ók egyedi követelményei

MSZ IEC 335—2—42:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Nagykonyhai légkavarásos süt´ók egyedi el´óírásai

MSZ IEC 335—2—46:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Nagykonyhai g´ózzel
f´óz´ó szekrények egyedi el´óírásai

MSZ IEC 335—2—47:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Nagykonyhai f´óz´óüstök egyedi el´óírásai

MSZ IEC 335—2—49:1993

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos készülékek biztonsága. Nagykonyhai, melegentartó szekrények egyedi el´óírásai

MSZ IEC 342—1:1992

Villamos ventilátorok és szabályozók biztonsági követelményei. Háztartási és
hasonló jelleg´ú ventilátorok és szabályozók

MSZ IEC 455—3—1:1994

Villamosipari, oldószer nélküli gyantarendszerek el´óírásai. 3. rész: Az egyes
anyagfajták követelményei. 1. lap: Tölt´óanyagot nem tartalmazó epoxigyantarendszerek

MSZ IEC 581—1:1992

Hi-fi hangátviteli készülékek és rendszerek min´óségi követelményei. Általános
el´óírások

MSZ IEC 581—2:1992

Hi-fi hangátviteli készülékek és rendszerek min´óségi követelményei. FM tunerek

MSZ IEC 581—13:1992

Hi-fi hangátviteli készülékek és rendszerek min´óségi követelményei. Gépjárm´úveken alkalmazott hi-fi, FM tunerek

MSZ IEC 669—1:1992

Kapcsolók háztartási és hasonló jelleg´ú, rögzített villamos szerelések számára.
Általános követelmények

MSZ IEC 669—1:1992 2M
(1994)

Kapcsolók háztartási és hasonló jelleg´ú, rögzített villamos szerelések számára.
1. rész: Általános követelmények

MSZ IEC 669—2—1:1992

Kapcsolók háztartási és hasonló jelleg´ú, rögzített villamos szerelések számára.
Elektronikus kapcsolók

MSZ IEC 669—2—2:1992

Kapcsolók háztartási és hasonló jelleg´ú, rögzített villamos szerelések számára.
Elektromágneses távvezérlés´ú kapcsolók
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MSZ IEC 669—2—3:1992

Kapcsolók háztartási és hasonló jelleg´ú, rögzített villamos szerelések számára.
Id´ókésleltetéses kapcsolók

MSZ IEC 745—2—1:1990

Villamos kéziszerszámok. Fúrógépek

MSZ IEC 745—2—2:1990

Villamos kéziszerszámok. Csavarhúzók és üt´ó csavarkulcsok

MSZ IEC 745—2—3:1990

Villamos kéziszerszámok. Köször´ú-, polírozó- és tárcsás csiszológépek

MSZ IEC 745—2—4:1990

Villamos kéziszerszámok. Nemtárcsás csiszológépek

MSZ IEC 745—2—5:1990

Villamos kéziszerszámok. Körf´úrészek és körkések

MSZ IEC 745—2—6:1990

Villamos kéziszerszámok. Kalapácsok

MSZ IEC 745—2—7:1990

Villamos kéziszerszámok. Szórópisztolyok

MSZ IEC 745—2—8:1990

Villamos kéziszerszámok. Lemezvágó ollók

MSZ IEC 745—2—9:1990

Villamos kéziszerszámok. Menetfúró gépek

MSZ IEC 745—2—11:1990

Villamos kéziszerszámok. Rezg´óf´úrészek

MSZ IEC 745—2—12:1990

Villamos kéziszerszámok. Betontömörít´ó vibrátorok

MSZ IEC 745—2—13:1990

Villamos kéziszerszámok. Láncf´úrészek

MSZ IEC 745—2—14:1990

Villamos kéziszerszámok. Gyaluk

MSZ IEC 745—2—15:1990

Villamos kéziszerszámok. Sövény- és f´únyíró ollók

MSZ IEC 745—2—17:1990

Villamos kéziszerszámok. Fels´ómaró- és szélez´ógépek

MSZ IEC 774:1990

VHS típusú kazettarendszer

MSZ IEC 839—1—1:1990

Riasztórendszerek. Általános el´óírások

MSZ IEC 839—1—2:1991

Riasztórendszerek. Tápegységek vizsgálati módszerei és m´úszaki feltételei

MSZ IEC 839—1—3:1992

Riasztórendszerek. Környezetállósági vizsgálatok

MSZ IEC 839—1—4:1991

Riasztórendszerek. Használati követelmények

MSZ IEC 839—2—2:1992

Riasztórendszerek. Behatolásjelz´ó rendszerek érzékel´óinek általános követelményei

MSZ IEC 839—2—3:1992

Riasztórendszerek. Bels´ótéri infrasorompók

MSZ IEC 839—2—4:1992

Riasztórendszerek. Bels´ótéri ultrahangos Doppler-érzékel´ók

MSZ IEC 839—2—5:1992

Riasztórendszerek. Bels´ótéri mikrohullámú Doppler-érzékel´ók

MSZ IEC 839—2—6:1992

Riasztórendszerek. Bels´ótéri passzív infravörös érzékel´ók

MSZ IEC 898:1991

Háztartási és hasonló célú túláramvédelmi megszakítók

MSZ IEC 900:1994

Kéziszerszámok a feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V váltakozó és 1500 V
egyenfeszültségig

MSZ IEC 998—1:1992

Csatlakozóelemek kisfeszültség´ú áramkörök számára, háztartási és hasonló célokra. Általános követelmények

MSZ IEC 998—2—1:1994

Csatlakozóelemek kisfeszültség´ú áramkörök számára, háztartási és hasonló célokra. 2—1. rész: Egyedi követelmények csavartípusú szorítóegységekkel ellátott,
különálló csatlakozóelemekre

MSZ IEC 998—2—2:1994

Csatlakozóelemek kisfeszültség´ú áramkörök számára, háztartási és hasonló célokra. 2—2. rész: Egyedi követelmények csavar nélküli szorítóegységekkel ellátott,
különálló csatlakozóelemekre

MSZ IEC 998—2—3:1994

Csatlakozóelemek kisfeszültség´ú áramkörök számára, háztartási és hasonló célokra. 2—3. rész: Egyedi követelmények a szigetelés átvágása útján m´úköd´ó
szorítóegységekkel ellátott, különálló csatlakozóelemekre

MSZ IEC 999:1993

Csatlakozóelemek. Villamos rézvezet´ókhöz használt csavartípusú és csavar nélküli szorítóegységek biztonsági követelményei
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MSZ IEC 1017—1:1995

Hordozható, szállítható vagy beépített röntgen- vagy gamma-sugárzási teljesítménymér´ók folyamatos környezeti ellen´órzésre. Teljesítménymér´ók

MSZ IEC 1238—1:1995

Sajtolt és mechanikus köt´óelemek er´ósáramú kábelek réz vagy alumínium vezet´óihez. 1. rész: Vizsgálati módszerek és követelmények

MSZ 144—11:1996

Gumiszigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Általános
követelmények

MSZ 146—2:1978

Er´ósáramú kábelek. Telített papírszigetelés´ú kábelek

MSZ 148—1:1983

Villamosszigetel´ó szalag. Általános m´úszaki követelmények és vizsgálatok

MSZ 152—1:1989

Villamos forgógépek. Névleges adatok és üzemi jellemz´ók

MSZ 163—1:1990

Villamos háztartási t´úzhelyek és hasonló készülékek. Biztonsági követelmények
és vizsgálatok

MSZ 164—1:1986

Villamos merül´óforralók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 167—1:1990

Villamos vasalók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 451:1975

Er´ósáramú villamos szerelési anyagok 1000 V-ig és 200 A-ig. Általános m´úszaki
követelmények és vizsgálatok

MSZ 453:1987

Biztonsági táblák er´ósáramú villamos berendezések számára

MSZ 454—1:1987

Er´ósáramú szerelvénydobozok. Általános el´óírások

MSZ 454—2:1987

Er´ósáramú szerelvénydobozok. Dobozméretek csavaros feler´ósítés´ú, süllyesztett
szerelvényekhez

MSZ 454—3:1987

Er´ósáramú szerelvénydobozok. Dobozméretek csavaros vagy karmos feler´ósítés´ú,
süllyesztett szerelvényekhez

MSZ 1166—11:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Általános
követelmények

MSZ 1166—12:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Vizsgálati
módszerek

MSZ 1166—13:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyer´ú,
köpeny nélküli vezetékek rögzített huzalozásra

MSZ 1166—14:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Köpenyes
vezetékek rögzített elhelyezésre

MSZ 1166—15:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Hajlékony
vezetékek (zsinórvezetékek)

MSZ 1166—17:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyer´ú, köpeny nélküli vezetékek bels´ó huzalozásra, 90 ˚C és 105 ˚C vezet´ó-h´ómérsékletre

MSZ 1166—18:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyer´ú,
köpeny nélküli vezetékek dekorációs fényfüzérekhez

MSZ 1166—19:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyer´ú,
köpeny nélküli vezetékek kis h´ómérsékleten történ´ó huzalozásra

MSZ 1166—20:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Rugózó
zsinórvezetékek

MSZ 1166—21:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. 11. rész:
Vezetékek lámpatestekhez

MSZ 1166—22:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. 12. rész:
H´óálló, hajlékony vezetékek (zsinórvezetékek)

MSZ 1166—23:1996

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. 13. rész:
Két- vagy többer´ú, olajálló, PVC-köpeny´ú vezetékek

MSZ 1166—32:1994

PVC-szigetelés´ú vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyer´ú,
alumíniumvezet´ój´ú szigetelt szabadvezeték
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MSZ 1167—1:1984

Er´ósáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános el´óírásai. A vezet´ó névleges
keresztmetszete, anyaga és szerkezete

MSZ 1167—6:1994

Er´ósáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános el´óírásai. Harmonizált vezetékek és kábelek megnevezési kódrendszere

MSZ 1167—7:1995

Er´ósáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános el´óírásai. A hajlékony vezetékek ereinek azonosítása és használata

MSZ 1168—12:1986

Er´ósáramú szigetelt vezetékek és kábelek vizsgálatai. Egyedülálló, függ´óleges
helyzet´ú kábel, illetve vezeték lángállósága

MSZ 1168—13:1986

Er´ósáramú szigetelt vezetékek és kábelek vizsgálatai. Vezeték-, illetve kábelköteg
lángállósága

MSZ 1168—14:1987

Er´ósáramú szigetelt vezetékek és kábelek vizsgálatai. Egyedülálló, függ´óleges
helyzet´ú vékony vezeték lángállósága

MSZ 1520:1964

Villamos törpemotorok. Általános el´óírások és vizsgálatok

MSZ 1579—2:1976

Er´ósáramú kismegszakítók. Becsavarható kismegszakító

MSZ 1579—3:1976

Er´ósáramú kismegszakítók. Segédérintkez´ós kismegszakító

MSZ 1579—4:1984

Er´ósáramú kismegszakítók. G-típusú kismegszakító

MSZ 1584:1994

Kisfeszültség´ú, különlegesen gyorskioldású, késes biztosítóbetétek

MSZ 2558—1:1989

Primer elemek és telepek. Általános el´óírások

MSZ 2558—2:1989

Primer elemek és telepek. Teleptípusok f´ó méretei és m´úszaki jellemz´ói

MSZ 4829:1982

Hajtások kisfeszültség´ú kapcsolókészülékekhez

MSZ 4858:1981

Tömít´ószelence szigetelt villamos vezetékekhez

MSZ 4858:1981 1M (1983)

Tömít´ószelence szigetelt villamos vezetékekhez

MSZ 4861—1:1988

Villamos kéziszerszámok. Általános követelmények és vizsgálatok

MSZ 4874—2:1984

Áram-véd´ókészülékek érintésvédelmi célra. M´úszaki követelmények és vizsgálatok

MSZ 7905:1975

Háztartási varrógépek. Általános m´úszaki és biztonsági el´óírásai, vizsgálata és
min´ósítése

MSZ 8863—4:1980

Csöves olvadóbiztosítók. Érintés ellen védett biztosítófoglalat 20/5,2 és 32/6,3
méret´ú betétekhez

MSZ 8863—5:1980

Csöves olvadóbiztosítók. Beszerelhet´ó biztosítófoglalat 20/5,2 és 32/6,3 méret´ú
betétekhez

MSZ 8870:1966

Kúszóáramutak és légközök mérete 1200 V névleges feszültségig

MSZ 9877:1984

Er´ósáramú ipari dugós csatlakozók. M´úszaki követelmények és vizsgálatok

MSZ 9880—2:1982

Er´ósáramú becsavarható (D-rendszer´ú) biztosítók. Hátsó csatlakozású biztosítóaljzat

MSZ 9880—3:1982

Er´ósáramú becsavarható (D-rendszer´ú) biztosítók. Mells´ó csatlakozású biztosítóaljzat

MSZ 9880—4:1982

Er´ósáramú becsavarható (D-rendszer´ú) biztosítók. Illeszt´óelemek és kezel´ófogók

MSZ 9880—5:1982

Er´ósáramú becsavarható (D-rendszer´ú) biztosítók. Betétfej

MSZ 9880—6:1982

Er´ósáramú becsavarható (D-rendszer´ú) biztosítók. Olvadóbetét

MSZ 9880—7:1982

Er´ósáramú becsavarható (D-rendszer´ú) biztosítók. Idomszerek

MSZ 9896:1990

Háztartási és hasonló jelleg´ú villamos h´út´ókészülékek biztonsági követelményei
és vizsgálatai

MSZ 10190:1980

Professzionális távközl´ó készülékek és berendezések biztonsági el´óírásai
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MSZ 11134—4:1983

Lemezjátszó. Közhasználatú Hi-Fi készülékek m´úszaki követelményei

MSZ 11395—8:1983

Mágneses hangrögzítés. Közhasználatú Hi-Fi készülékek m´úszaki követelményei

MSZ 12146:1978

Kiváló hangh´úség´ú (Hi-Fi) közhasználatú, hangfrekvenciás er´ósít´ók. M´úszaki
követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 12149:1978

Kiváló hangh´úség´ú (Hi-Fi) közhasználatú hangszórók és hangsugárzó rendszerek.
M´úszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 13703:1987

Rátolható, lapos villamos csatlakozók

MSZ 15691—1:1983

Rádiózavar-sz´úr´ó kondenzátorok. Általános követelmények és vizsgálatok

MSZ 16261:1990

Lézergyártmányok sugárbiztonsági el´óírásai

MSZ 19786:1981

Ventillátorok általános biztonsági követelményei

MSZ 20801—1:1990

Villamos porszívók és vízfelszívók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 20824:1978

Laboratóriumi villamos kemence közvetett ellenállásf´útéssel. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 20830—1:1985

Háztartási villamos masszírozó készülékek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 20862:1979

Hordozható feszültségvizsgáló 1 kV és annál kisebb feszültség´ú berendezések
számára

MSZ 22010—1:1986

H´ótároló rendszer´ú, villamos helyiségf´út´ó készülékek. Biztonsági követelmények
és vizsgálatok

MSZ 22011—1:1984

Hajlékony villamos testmelegít´ók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 22012—1:1990

Villamos f´útés´ú haj- és b´órkezel´ó készülékek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 22014—1:1985

Háztartási, villamos f´útés´ú szerszámok. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 22017—1:1984

Háztartási villamos olajsüt´ók és süt´óserpeny´ók. Biztonsági követelmények és
vizsgálatok

MSZ 22018—1:1990

Villamos vasalógépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 22049:1992

Akkumulátortölt´ók biztonsági követelményei és vizsgálatai

MSZ 22050—1:1983

Háztartási villamos varrógépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 22051—1:1984

Háztartási villamos f´únyírógépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 22052—1:1991

Háztartási villamos konyhai légtisztítók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 22055—1:1992

Villamos háztartási konyhagépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 22058—1:1986

Háztartási, villamos telepes készülékek és hálózati tölt´óik. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ 22059—1:1985

Villamos gyermekjátékok. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—29.5902:1981

Elektródafogó. Követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—40.4302:1979

Vasúti járm´úvek és trolibuszok villamos berendezéseinek biztonsági követelményei

MSZ—05—41.9001—1:1977

Kistranszformátorok. M´úszaki követelmények és vizsgálati el´óírások

MSZ—05—41.9001—2:1978

Kistranszformátorok. Takaréktranszformátorok. M´úszaki követelmények és vizsgálati el´óírások

MSZ—05—41.9001—3:1978

Kistranszformátorok. Szabályozó (beállító) transzformátor. M´úszaki követelmények és vizsgálati el´óírások
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MSZ—05—41.9001—4:1973

Kistranszformátorok. Gyújtótranszformátor olaj- és gáztüzelés´ú berendezésekhez. M´úszaki el´óírások és vizsgálatok

MSZ—05—44.1201—7:1974

Villamos nagykonyhai f´óz´ókészülékek. Virslif´óz´ók. Követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—44.1202—1:1989

Nagykonyhai villamos készülékek. T´úzhelyek, süt´ók és f´óz´ólapok követelményei
és vizsgálatai

MSZ—05—44.1202—2:1989

Nagykonyhai villamos készülékek. Olajsüt´ók követelményei és vizsgálatai

MSZ—05—44.1202—3:1989

Nagykonyhai villamos készülékek. Serpeny´ók követelményei és vizsgálatai

MSZ—05—44.1202—4:1989

Nagykonyhai villamos készülékek. S´út´ólapok és kontakt grillek követelményei és
vizsgálatai

MSZ—05—44.1250:1984

Indukciós olvasztó kemencék. Általános m´úszaki feltételek

MSZ—05—44.1251:1984

Villamos ellenállás-kemencék. F´ó paraméterek. M´úszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ—05—44.1603:1983

Villamos halászókészülék. Követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—44.2110:1983

Villamos óra. Követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—45.1402:1989

Nullavezeték bontók 100 A-ig. M´úszaki követelmények és vizsgálati el´óírások

MSZ—05—45.1601—1:1985

E r´ósáramú vezetékek villamos köt ´óelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Általános m´úszaki követelmények és vizsgálatok (A szabvány el´óírásai közül csak
a 10 mm 2-nél kisebb névleges keresztmetszet´ú réz és a 16 mm 2-nél kisebb
névleges keresztmetszet´ú alumínium vezetékek köt ´óelemeire vonatkozó el´óírások alkalmazása kötelez´ó. A többi köt ´óelemre a 3/1996. (II. 9.) IKM rendelettel kötelez´óen alkalmazandónak nyilvánított MSZ IE C 1238—1:1995 el´óírásait kell alkalmazni.)

MSZ—05—45.1601—12:1985

Er´ósáramú vezetékek villamos köt´óelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Csavaros
vezetékszorítók réz- vagy alumínium vezetékhez. Követelmények, vizsgálatok

MSZ—05—45.1601—20:1985

Er´ósáramú vezetékek villamos köt´óelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Csavaros
leágazók réz- vagy alumínium vezetékhez. Követelmények, vizsgálat

MSZ—05—45.1601—21:1985

Er´ósáramú vezetékek villamos köt´óelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Rásajtolásos vezetékösszeköt´ók réz- vagy alumínium vezetékhez. Követelmények, vizsgálatok

MSZ—05—45.1601—22:1985

Er´ósáramú vezetékek villamos köt´óelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Rásajtolásos kábelsaruk réz- vagy alumínium vezetékhez. Követelmények, vizsgálatok

MSZ—05—45.1601—23:1985

Er´ósáramú vezetékek villamos köt´óelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Ráforrasztásos lemez kábelsaru rézvezetékhez. Követelmények, vizsgálatok

MSZ—05—45.1601—24:1987

Er´ósáramú vezetékek villamos köt´óelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Kábelsaruk és vezetékösszeköt´ók. F´ó méretek

MSZ—05—45.1601—25:1989

Er´ósáramú vezetékek villamos köt´óelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Rézvezetékhez való csapos kábelsaru m´úszaki követelményei és vizsgálatai

MSZ—05—45.1601—26:1989

Er´ósáramú vezetékek villamos köt´óelemei 1000 V-ig. Érvéghüvely általános m´úszaki követelményei és vizsgálatai

MSZ—05—45.1614:1985

Rácsavarható szigetelt vezetékösszeköt´ók réz er´ú vezetékekhez. Általános m´úszaki el´óírások

MSZ—05—45.3151—2:1990

Vezérl´ókapcsolók 1000 V váltakozó, illetve 1200 V egyenfeszültségig. Közelítéskapcsolók m´úszaki követelményei és vizsgálati el´óírásai

MSZ—05—45.3158:1982

F´óáramköri helyzetkapcsolók 1000 V váltakozó, illetve 1200 V egyenfeszültségig.
M´úszaki követelmények és vizsgálati el´óírások
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MSZ—05—45.3162—2:1984

Villamos vezérl´ók és szabályozók háztartási és hasonló jelleg´ú készülékekhez.
M´úszaki követelmények és vizsgálati el´óírások

MSZ—05—45.3162—2:1984 1M
(1990)

Villamos vezérl´ók és szabályozók háztartási és hasonló jelleg´ú készülékekhez.
M´úszaki követelmények és vizsgálati el´óírások

MSZ—05—45.3162—3:1986

Villamos vezérl´ók és szabályozók háztartási és hasonló jelleg´ú készülékekhez.
H´út´ógépek indítóreléjének és motor véd´ókapcsolójának m´úszaki követelményei
és vizsgálati el´óírásai

MSZ—05—45.3162—4:1986

Villamos vezérl´ók és szabályozók háztartási és hasonló jelleg´ú készülékekhez.
Elektromechanikus m´úködtetés´ú szelepek m´úszaki követelményei és vizsgálati
el´óírásai

MSZ—05—45.3162—5:1987

Villamos vezérl´ók és szabályozók háztartási és hasonló jelleg´ú készülékekhez.
H´út´ógépek h´ómérséklet-szabályozóinak m´úszaki követelményei és vizsgálati el´óírásai

MSZ—05—45.3162—6:1987

Villamos vezérl´ók és szabályozók háztartási és hasonló jelleg´ú készülékekhez.
Nyomáskapcsoló m´úszaki követelményei és vizsgálati el´óírásai

MSZ—05—45.3162—7:1988

Villamos vezérl´ók és szabályozók háztartási és hasonló jelleg´ú készülékekhez.
H´út´ógépek PTK termisztoros indítóegységének m´úszaki követelményei és vizsgálati el´óírásai

MSZ—05—45.3801:1988

Kisfeszültség´ú készülékek és szerelvények általános célú szerel´ósínei. Méretek,
általános el´óírások és vizsgálatok

MSZ—05—45.7100:1988

Emel´ógépek villamos berendezése. Daruellenállás. Követelmények. Vizsgálatok

MSZ—05—45.7300:1988

Emel´ógépek villamos berendezése. Kormányhengerek, mesterkapcsolók és helyzetkapcsolók. Követelmények, vizsgálatok

MSZ—05—46.1402:1985

Transzformátoros ívhegeszt´ó áramforrások. Követelmények, vizsgálatok

MSZ—05—46.1403:1982

Ellenálláshegeszt´ó-gép áramforrások. Követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—48.1511—1:1980

Er´ósáramú kábelek. PVC-szigetelés´ú és PVC-burkolatú kábelek 0,6/1 és 3,6/6 kV
feszültségre. Követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—48.1511—2:1981

Er´ósáramú kábelek. PVC-szigetelés´ú és PVC-burkolatú kábelek 0,6/1 kV feszültségre. Típusok

MSZ—05—48.1705—1:1982

Er´ósáramú páncélozott bányakábelek. Követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—48.1705—2:1982

Er´ósáramú páncélozott bányakábelek. SZAMtKVlM 3-er´ú, 0,6/1 kV névleges
feszültség´ú kábeltípus

MSZ—05—48.1705—3:1982

Er´ósáramú páncélozott bányakábelek. SZRMtKVlM 3-er´ú, 0,6/1 kV névleges
feszültség´ú kábeltípus

MSZ—05—48.1705—4:1982

Er´ósáramú páncélozott bányakábelek. SZAMtKVlM 4-er´ú, 0,6/1 kV névleges
feszültség´ú kábeltípus

MSZ—05—48.1705—5:1982

Er´ósáramú páncélozott bányakábelek. SZRMeKVkM-J 0,6/1 kV névleges feszültség´ú kábeltípus

MSZ—05—48.1705—6:1982

Er´ósáramú páncélozott bányakábelek. SZRMeKVlM-J 0,6/1 kV névleges feszültség´ú kábeltípus

MSZ—05—48.1705—7:1982

Er´ósáramú páncélozott bányakábelek. SZRMeKVM-J 0,6/1 kV névleges feszültség´ú kábeltípus

MSZ—05—48.1706—1:1992

Gumiszigetelés´ú er´ósáramú bányatöml´óvezetékek 600/1000 V névleges feszültségre. M´úszaki követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—48.1706—2:1992

Gumiszigetelés´ú er´ósáramú bányatöml´óvezetékek. GTB és GTB—90 jel´ú bányatöml´óvezetékek 600/1000 V névleges feszültségre

MSZ—05—48.1706—3:1992

Gumiszigetelés´ú er´ósáramú bányatöml´óvezetékek. GTBa és BTBa—90 jel´ú árnyékolt bányatöml´óvezetékek 600/1000 V névleges feszültségre
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MSZ—05—48.1706—4:1992

Gumiszigetelés´ú er´ósáramú bányatöml´óvezetékek. GTBa jel´ú erenként is árnyékolt kombinált bányatöml´óvezetékek 600/1000 V névleges feszültségre

MSZ—05—48.1706—5:1992

Gumiszigetelés´ú er´ósáramú bányatöml´óvezetékek. GTBea és GTBea—90 jel´ú
erenként is árnyékolt bányatöml´óvezetékek 600/1000 V névleges feszültségre

MSZ—05—48.1707:1982

M´úanyag szigetelés´ú vezetékek. MRO-jel´ú robbantóvezeték 1 kV névleges feszültségre

MSZ—05—48.2001—1:1982

Er´ósáramú kábelek. PVC-szigetelés´ú és PVC-burkolatú páncélozott jelz´ókábelek
0,6/1 kV feszültségre. Követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—48.2001—2:1982

Er´ósáramú kábelek. PVC-szigetelés´ú és PVC-burkolatú páncélozott jelz´ókábelek
0,6/1 kV feszültségre. Típusok

MSZ—05—48.8003:1984

Négyszögszelvény´ú szálasanyag-szigetelés´ú tekercsel´óhuzalok. Követelmények és
vizsgálatok

MSZ—05—49.5714:1988

Tömített m´úanyag elágazódoboz. Általános m´úszaki követelmények és vizsgálati
el´óírások

MSZ—05—49.5715—1:1988

Elektrotechnikai vezetékcsatornák és tartozékaik. Általános m´úszaki követelmények és vizsgálatok

MSZ—05—61.6450:1985

Egysarkú csatlakozódugó (banándugó) átmér´ó 4 mm-es hüvelyekhez. Követelmények, vizsgálatok

MSZ—05—61.6705:1980

Nyomtatott áramköri csatlakozók. Általános el´óírások

MSZ—09—00.0218:1985

Szabadtéri kisfeszültség´ú kapcsoló-, elosztó- és mér´ószekrények 1000 A-ig. M´úszaki követelmények, vizsgálati el´óírások és módszerek

2. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végz´ó gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló
3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján
MSZ EN 287—1:1992

Hegeszt´ók min´ósítése ömleszt´óhegesztésre. Acélok

MSZ EN 287—2:1993

Hegeszt´ók min´ósítése ömleszt´óhegesztésre. 2. rész: Alumínium és ötvözetei

MSZ 4362:1989

Üzemek alkalmassága hegesztett termékek gyártására

3. A háztartási h´út´ószekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelölésér´ól szóló
1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján
MSZ EN 153:1994

Villamos üzem´ú háztartási h´út´ó-, mélyh´út´ó és fagyasztókészülékek, valamint
kombinációik energiafogyasztásának és az azzal összefügg´ó tulajdonságainak mérési módszere

4. A textíliák nyersanyag-összetételének megadásáról szóló 5/1998. (I. 16.) IKIM rendelet alapján
MSZ ISO 3758:1992

Textíliák kezelési jelképeinek kódcímkéi

MSZ 16349—1:1987

Textil és textilruházati termékek megjelölése. Általános el´óírások

MSZ 16349—2:1987

Textil és textilruházati termékek megjelölése. A nyersanyag-összetétel közlése
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5. Az egyes villamossági termékek ellen´órzésér´ól és min´ósítésér´ól szóló, többször módosított
8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet alapján
MSZ 9870:1975

Er´ósáramú háztartási dugós csatlakozók (a készülékcsatlakozók kivételével). M´úszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 9870:1975 1M (1983)

Er´ósáramú háztartási dugós csatlakozók (a készülékcsatlakozók kivételével). M´úszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 9870:1975 2M (1993)

Er´ósáramú háztartási dugós csatlakozók (a készülékcsatlakozók kivételével). M´úszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 9871—2:1980

Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú csatlakozó, oldalsó véd´óérintkez´óvel, 250 V, 10/16 A

MSZ 9871—2:1980 1M (1990)

Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú csatlakozó, oldalsó véd´óérintkez´óvel, 250 V, 10/16 A

MSZ 9871—3:1978

Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú süllyesztett csatlakozóaljzatok
szerelési méretei

MSZ 9871—4:1980

Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú csatlakozó dugók II. érintésvédelmi osztályú készülékekhez, 250 V, 2,5 és 10/16 A

MSZ 9871—6:1980

Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú törpefeszültség´ú csatlakozó,
24 V, 10/16 A; 42 V, 10/16 A

MSZ 9872:1993

Átalakító csatlakozó 250 V/2,5 A-es, II. érintésvédelmi osztályú, lapos csatlakozódugók csatlakoztatására

MSZ 9873:1993

Er´ósáramú háztartási és hasonló célú, hordozható, véd´óérintkez´óvel ellátott,
többszörös csatlakozóaljzat, 250 V, 10/16 A

MSZ 20860—1:1986

Villamos karámok. Hálózatról táplált villamos karám áramszolgáltató egységeinek biztonsági követelményei és vizsgálatai

MSZ 20860—2:1986

Villamos karámok. Telepr´ól táplált, hálózatra csatlakoztatható villamos karám
áramszolgáltató egységének biztonsági követelményei és vizsgálatai

MSZ 20860—3:1986

Villamos karámok. Telepr´ól táplált, hálózatra nem csatlakoztatható villamos
karám áramszolgáltató egységének biztonsági követelményei és vizsgálatai

MSZ 20860—4:1987

Villamos karámok. Telepítési és biztonsági el´óírások

MSZ—05—00.0201:1986

Villamossági termékek szabványossági és biztonsági vizsgálati jele

6. Jogszabályokhoz nem kapcsolódó egyéb szabványok
MSZ 12679:1988

Hidroakkumulátor beépítésének biztonsági követelményei

MSZ 12680:1988

Hidraulikus berendezések cs´óvezetékeinek biztonsági követelményei

MSZ 12683:1988

Hidraulikus elemek biztonsági követelményei

MSZ 12717:1990

Pneumatikus elemek biztonsági követelményei

MSZ—01—80001:1986

Villamos üzem´ú háztartási h´út´ó-, tároló- és/vagy fagyasztókészülékek kereskedelmi min´óségi átvételi követelményei

MSZ—04—975:1988

A min´óségtanúsítás tartalmi követelményei

MSZ—05—09.9202:1977

Örvényszivattyúk. Biztonságtechnikai követelmények

MSZ—09—00.0228:1988

120 kV feszültség´ú szabadvezetékek és gy´újt´ósínek védelme és automatikája
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A munkaügyi miniszter
11/1998. (IV. 29.) MüM
rendelete
a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs
eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképesség´ú
munkanélküliek foglalkoztatását el´ósegít´ó egyes
támogatásokról
A foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Flt.) 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján — a Munkaer´ópiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával, a rendelet melléklete tekintetében a népjóléti miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A megyei (f´óvárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) foglalkozási rehabilitációs
eljárásának (a továbbiakban: eljárás) célja az olyan munkanélküli munkába helyezésének el´ósegítése,
a) akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke — az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakért´ói Intézetének (a továbbiakban: OOSZI), vasutas
biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakért´ói Intézetének (a továbbiakban: MOSZI) igazolása szerint legalább a 40 százalékot eléri, vagy
b) aki munkaképesség-csökkenésének mértékér´ól az
a) pontban meghatározott szerv igazolásával nem rendelkezik, de — foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján — megállapítható, hogy munkavállalási és munkahelymegtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek,
[a továbbiakban az a) és b) pont alá tartozó munkanélküli
együtt: megváltozott munkaképesség´ú munkanélküli] és
vállalja az e rendelet szerinti foglalkozási rehabilitációs
eljárásban való részvételt.
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(2) Foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt kell beszerezni, ha a munkaközvetítés, képzésben történ´ó részvétel,
továbbá közhasznú munkavégzés el´ókészítése során a
munkanélküli munkaköri vagy szakmai alkalmassága vitatott, vagy annak véleményeztetését a foglalkoztatóval vagy
a képz´ó szervezettel történt megállapodás alapján a munkaügyi központ vállalta.
(3) A munkanélküli egyetértése esetén a foglalkoztathatóság megállapítása céljából foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt kell beszerezni, ha a munkanélküli egészségi állapotából adódó foglalkoztathatósági korlátozásról foglalkozásegészségügyi szakvélemény nem áll rendelkezésre.
(4) A foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt a munkaügyi központ az 5/1998. (II. 11.) MüM rendelettel módosított
9/1996. (XII. 20.) MüM rendelet 6/A. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában foglaltak szerint biztosított foglalkozás-egészségügyi szakért´ói szolgáltatás keretében foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre beutalással rendeli meg.
(5) A beutalás formanyomtatványát a rendelet m elléklete tartalmazza.
3. §

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem csökkentek a munkavállalási és munkahelymegtartási esélyei
annak a személynek, aki az általa utoljára legalább egy évig
betöltött munkakört, illet´óleg ennek hiányában a képzettségi szintjének megfelel´ó munkakört el tudja látni.

(1) A kirendeltség a foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely szakvéleményének figyelembevételével megvizsgálja, hogy a megváltozott munkaképesség´ú munkanélküli
foglalkoztatása milyen szolgáltatás vagy támogatás nyújtásával segíthet´ó el´ó. Ennek során a megváltozott munkaképesség´ú munkanélküli szakmai gyakorlatát, iskolai végzettségét és életkorát együttesen kell mérlegelni.
(2) Ha a kirendeltség az (1) bekezdésben foglaltakat
nem tudja megállapítani, akkor a megváltozott munkaképesség´ú munkanélkülit a munkaügyi központ foglalkozási
rehabilitációs munkacsoportjához irányítja.
(3) A foglalkozási rehabilitációs munkacsoport szükség
esetén szakért´ók bevonásával javaslatot tesz arra, hogy a
kirendeltség által hozzá küldött megváltozott munkaképesség´ú munkanélküli egészségi állapota, gyakorlata, képzettsége figyelembevételével milyen munkakör ellátására
lehet alkalmas, és az abban történ´ó foglalkoztatása milyen
szolgáltatással segíthet´ó el´ó.
(4) A kirendeltség a rehabilitációs munkacsoport javaslatának figyelembevételével segíti el´ó a megváltozott munkaképesség´ú munkanélküli munkába helyezését.

A munkaügyi központ
foglalkozási rehabilitációs eljárása

Rehabilitációs foglalkoztatás b´óvítését szolgáló
támogatás

2. §
(1) A munkanélküli egészségi állapotával összefügg´ó,
elhelyezkedést gátló körülményeket a munkaügyi központ
kirendeltsége a nyilvántartásba vétel, valamint a vele való
kapcsolattartás során tárja fel.

4. §
(1) A Munkaer´ópiaci Alap foglalkoztatási alaprészéb´ól
támogatás nyújtható az olyan munkaadó részére, aki
a) az Flt. 41/A. §-ának (1) bekezdése alapján — létszáma szerint — nem köteles rehabilitációs hozzájárulást
fizetni, vagy
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b) az Flt. 41/A. §-ának (1) bekezdése szerinti rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettségét a kérelem benyújtását megel´óz´ó naptári évben teljesítette, és a kötelezettség
teljesítését a kérelem benyújtásának évében vállalja, és
c) olyan munkanélküli legalább 12 hónapra szóló
foglalkoztatását vállalja, akinek a munkaképessége legalább 40% -ban csökkent, és öregségi nyugdíjra az Flt.
58. §-a (5) bekezdésének i) pontja szerint nem jogosult,
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesül.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás további feltétele, hogy a munkaadó a támogatással érintett
munkaviszony létrejöttét megel´óz´ó hat hónapban hasonló
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a m´úködésével összefügg´ó okból, rendes felmondással nem szüntette meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy
a támogatott foglalkoztatásban részt vev´ó munkavállaló
munkaviszonyának, az el´óbbi módon történ´ó megszüntetésére a támogatás id´ótartama alatt nem kerül sor.
(3) A támogatás odaítélésénél el´ónyben kell részesíteni
azt a munkaadót, aki a támogatás iránti kérelemben megjelölt foglalkoztatáshoz az államháztartás alrendszereib´ól
más támogatásban nem részesül.
(4) A támogatás mértéke a folyósítási id´ó
a) els´ó harmadában a munkavállaló részére kifizetett
munkabér, valamint az azt terhel´ó egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járulék, továbbá a munkaadót terhel´ó egészségügyi hozzájárulás,
b) második harmadában a munkavállaló részére kifizetett munkabér,
c) harmadik harmadában az el´óz´óekben felsorolt járulékok, továbbá a munkaadót terhel´ó egészségügyi hozzájárulás
összege.
(5) A támogatás a vállalat foglalkoztatás id´ótartamára,
legfeljebb azonban
a) teljes munkaid´óben történ ´ó foglalkoztatás esetén
18 hónapra,
b) részmunkaid´óben történ´ó foglalkoztatás esetén az
a) pontban meghatározott id´ótartamot a munkaid´ó-csökkenésnek megfelel´ó arányos résszel meghosszabbított id´ótartamra
állapítható meg.
(6) Ha a munkaid´ó a támogatás folyósítása alatt változik, a folyósítás id´ótartama a változás mértékének arányában
a) a munkaid´ó növekedése esetén csökken,
b) a munkaid´ó csökkenése esetén — a munkaadó kérelmére — növelhet´ó.
A folyósítás id´ótartamának változása miatt a támogatásnak — a (4) bekezdésben meghatározott szakaszokra megállapított — összértéke nem változhat.
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(7) Ha a támogatással érintett foglalkoztatásban részt
vev´ó munkavállaló munkaideje változik, ezt a munkaadó
köteles a kirendeltségnek haladéktalanul bejelenteni. A
támogatás id´ótartamának a (6) bekezdés a) pontja szerinti
csökkenésér´ól a kirendeltség hivatalból határozatban rendelkezik.
(8) Az e §-ban meghatározott támogatásra az Flt. 20. §-a
(4) bekezdésében, 21. §-ában foglaltakat, továbbá a foglalkoztatást el´ósegít´ó támogatásokról, valamint a Munkaer´ópiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM
rendelet 11. §-ának (5)—(7) bekezdésében foglaltakat
megfelel´óen alkalmazni kell.

A megváltozott munkaképesség´ú munkanélküliek
képzése
5. §
Ha az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének m) pontja szerint
megváltozott munkaképesség´ú munkanélküli olyan, a
Munkaer´ópiaci Alapból támogatott képzésben vesz részt,
amelynek részét képez´ó gyakorlati képzés lebonyolításáról
valamely munkaadó gondoskodik, a munkaadó részére —
kérelmére — meg lehet téríteni azokat az igazolt többletköltségeket, amelyek a megváltozott munkaképességb´ól
adódnak. A képzési költség részét képez´ó többletköltségek a munkaügyi központ a képz´ó intézmény részére átutalja, amely továbbítja a munkaadónak.

A megváltozott munkaképesség´ú munkanélküli
vállalkozóvá válásának támogatása
6. §
(1) Az Flt. 15. §-ában meghatározott vállalkozóvá válás
el´ósegítését célzó támogatás szabályait a legalább 40%ban csökkent munkaképességgel rendelkez´ó és öregségi
nyugdíjra az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének i) pontja szerint
nem jogosult, továbbá rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában
nem részesül´ó munkanélküli esetében a következ´ó eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a támogatást annak a munkanélkülinek is meg
lehet állapítani, aki munkanélküli járadékban nem részesül, illet ´óleg arra nem jogosult,
b) az Flt. 15. §-ának a) pontjában meghatározott
támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg, mértéke az a) pontban meghatározott munkanélküli esetében a munkanélküli járadék alsó határa,
c) az Flt. 15. §-ának c) pontjában meghatározott támogatás mértéke a képzési költség 100%-áig terjedhet.
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(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben
a foglalkoztatást el´ósegít´ó támogatásokról, valamint a
Munkaer´ópiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet 10. §-ának, valamint 27. §-a (2) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.
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Az ügyfél adatai:
Név: ...........................................................................................
TAJ szám: ................................................................................
Szül. hely: ………………………… szül. id´ó: 19…… év
……………… hónap ……… nap

7. §
Az e rendelet alkalmazásában munkaviszonyon, munkaadón, munkavállalón, munkanélkülin, valamint rendes
felmondáson az Flt. alkalmazásában érvényesül´ó fogalmakat kell érteni.

Munkakör/szakma:

Ügyfelünket tájékoztattuk, hogy egészségi állapotával
kapcsolatos orvosi leleteit és TAJ számát tartalmazó igazolást vigye magával.
Kelt ………………………, …… év …………… hó …… nap

8. §
……………………………………
küld´ó aláírása, bélyegz´óje

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a
kihirdetést követ´ó 15. napon lép hatályba.
(2) A rendelet 4. és 6. §-a 1998. július 1-jén lép hatályba.
Kiss Péter s. k.,
munkaügyi miniszter

Melléklet
a 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelethez
Beutalás nyomtatvány
(tervezet)
.........................................................................................
munkaügyi központ (kirendeltség) megnevezése

BEUTALÁS
foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre
T. Szakellátó Hely!

III. rész

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
60/1998. (IV. 29.) KE
határozata
nyugdíjas t´úzoltó dandártábornokká történ´ó
kinevezésr´ól
A belügyminiszter javaslatára
1998. május 1-jei hatállyal

Kérem ügyfelünk
1. szakmai alkalmassági vizsgálatát munkaközvetítés el´ókészítése keretében,

Horváth Sándor ny. t´ú. ezredest
nyugdíjas t´úzoltó dandártábornokká kinevezem.

2. szakmai alkalmassági vizsgálatát beiskolázás el´ókészítése keretében,
3. munkaköri alkalmassági vizsgálatát közhasznú munkavégzés el´ókészítése érdekében,
4. foglalkoztathatóságának szakvéleményezését
elvégezni, és a szakvéleményét megadni szíveskedjék.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Kuncze Gábor s. k.,
belügyminiszter
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A Kormány határozatai
A Kormány
1052/1998. (IV. 29.) Korm.
határozata
a 2004. évi Labdarúgó Európa Bajnokság Ausztriával
közös megrendezéséhez szükséges költségvetési forrás,
valamint az UEFA által kért kormányzati garanciák
biztosításáról
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szóló 1114/1994. (XII. 7.) Korm. határozat 2.4. pontjának
els´ó mondata helyébe a következ´ó szöveg lép:
,,2.4. Az MVM Rt. tulajdonában lév´ó er´óm´ú részvényeket (a Paksi Atomer´óm´ú Rt. részvényei kivételével) az
MVM Rt. t´ókeszerkezetére és hitelképességére figyelemmel értékesíteni kell.’’
Felel´ós: privatizációért felel´ós tárca nélküli
miniszter
Határid´ó: folyamatos
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1. támogatja a nemzeti labdarúgó szövetségek (Österreichischer Fuβball-Bund, illetve Magyar Labdarúgó Szövetség) közös pályázatát a 2004. évi Labdarúgó Európa
Bajnokság dönt´ó fordulójának megrendezésére és a verseny megszervezésére, amennyiben az Európai Labdarúgó
Szövetségek Uniója (UEFA) részér´ól kedvez´ó döntés születik. A pályázat benyújtásához szükséges kormányzati és
hatósági garanciákat, illetve meger´ósítéseket biztosítja;
2. az Európai Labdarúgó Szövetségek Uniója (UEFA)
kedvez´ó döntését követ´óen felhívja a belügyminisztert,
hogy az érintett miniszterekkel együttesen készítsen el´óterjesztést a megrendezéssel összefügg´ó feladatok végrehajtására és az ahhoz szükséges költségvetési források biztosítására.
Horn Gyula s. k.
miniszterelnök

A Kormány
1053/1998. (IV. 29.) Korm.
határozata
a Magyar Villamos M´úvek Rt. vagyoni
és t´ókeszerkezetének rendezésével kapcsolatos
intézkedésekr´ól
1. A Kormány hozzájárul a Magyar Köztársaság 1998.
évi költségvetésér´ól szóló 1997. évi CXLVI. törvény 6. §
(5) bekezdés c) pont szerinti egyedi döntéssel ahhoz, hogy
a 6. § (4) bekezdés j) pontjában megjelölt ,,az egyes társaságoknál a privatizációval összefüggésben kialakult válsághelyzetek kezelését szolgáló kifizetések’’ terhére az Állami
Privatizációs és Vagyonkezel´ó Rt. a Magyar Villamos M´úvek Rt. t´ókeszerkezete rendezésének részeként a Magyar
Villamos M´úvek Rt.-nél 2000 M Ft összeg´ú t´ókejuttatást
hajtson végre.
2. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba, egyidej´úleg a villamosenergia-ipari társaságok privatizálásáról

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Bioreg Életújító Mozgalom
1994., 1995. és 1997. évi pénzügyi beszámolója
Forintban
Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
6. Egyéb bevételek

—

—
—

Összes bevétel a gazdasági évben

—

—

—
—

Kiadások
1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja
számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított öszszegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzések
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások

—
—
—
—
—

Összes kiadás a gazdasági évben

—

Bodor Károly s. k.,
elnök

—
—
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 27. számában kihirdetett, a mez´ógazdasági és élelmiszeripari termékek egyszer´úsített pályázati
rendszer´ú exporttámogatásáról szóló 11/1998. (III. 31.) FM—PM—IKIM együttes rendelet 2. számú mellékletének 004, 005, 006 és a 007-es sorszámú
sora helyesen:
Sorszám

Vámtarifaszám

004

reg 0202 20 30 00

005

reg 0202 20 50 00

006

reg 0202 30 10 00

007

reg 0202 30 90 00

Árumegnevezés

Ft/kg

— — Elüls´ó negyedik egyben vagy darabolva (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos
export piacok kivételével)
— — Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos
export piacok kivételével)
— — Elüls´ó negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csomagolva;
,,kompenzált’’ negyedek két részben, amelyb´ól az egyik az elüls´ó negyedet tartalmazza egyben, vagy
legfeljebb öt darabra vágva a másik pedig a hátulsó negyedet a bélszín nélkül, egy darabban (célország:
valamennyi ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)
— — Más (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)

20
20
55

55

(Kézirathiba)
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ megjelenteti a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK
HIVATALOSGY ´ÚJTEMÉNYE
1997
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: 42 000 Ft + áfa.
A kötetekre szóló megrendelést a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) kérjük eljuttatni.
Fax: 266-5099

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük a
TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GY ´ÚJTEMÉNYE
1997
cím´ú hatkötetes kiadványt …………… példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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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KÖZLEMÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

A SZÁMVITELR ´ÓL SZÓLÓ
1991. ÉVI XVIII. TÖRVÉNY
cím´ú, A/4 formátumú, 56 oldal terjedelm´ú kiadványt.
A kézirat lezárva: 1998. február 15.
Ára: 784 Ft áfával.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük a

A SZÁMVITELR ´ÓL SZÓLÓ
1991. ÉVI XVIII. TÖRVÉNY
cím´ú 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 a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ……………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette a

HAJÓZÁSISZABÁLYZAT
cím´ú, A/4 formátumú, 120 oldal terjedelm´ú kiadványt.

A kézirat lezárva: 1998. január 31.
Ára: 952 Ft áfával.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük a

HAJÓZÁSISZABÁLYZAT
cím´ú 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 a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ……………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent

A NYUGDÍJREFORMMAL
KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 200 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 1998. január 31.
Ára: 1500 Ft + áfa.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük

A NYUGDÍJREFORMMAL
KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK
cím´ú 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 a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: .............................................................
..................................................................................
cégszer´ú aláírás
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FELHÍVÁS
Ingyen, teljesen díjtalanul adja Önnek a Hivatalos Hatályos
Joganyagot CD lemezen a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
Telefon: 117-9999

KÖZLEMÉNY
150 évvel ezel´ótt jelent meg az els´ó hivatalos Magyar Közlöny. Erre emlékezve a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó értesíti tisztelt el´ófizet´óit, hogy 1998 januárjában minden közlöny-el´ófizetéssel rendelkez´ó ügyfele részére ajándékként megküldi a CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény példányát. Ezáltal az el´ófizet´ók birtokába kerül az EGYEDÜLI HIVATALOS HATÁLYOS JOGANYAG. Az
el´ófizet´ó megismerheti a CD-JOGÁSZ el´ónyeit, használatát, és eldöntheti, hogy megrendeli-e a
folyamatos hatályosítást, illetve karbantartást.
A CD lemezen megtalálhatók a Magyar Köztársaság jogszabályainak mindenkori hatályos szövege
mellett azok Magyar Közlöny-beli alapszövege, a köztes szövegváltozatok mindegyike, a bírósági
határozatok és egy folyamatosan karbantartott iratmintatár.
1998 folyamán várható az APEH közleményekkel, a vámtarifák folyamatosan frissített jegyzékével és
statisztikai jelz´ószámrendszerek gy´újteményével való kiegészítés.
A CD-JOGÁSZ program biztosítja a megbízható, egyszer´ú és gyors keresést, a szövegek és kiegészít´ó információik szabad megjelenítését és nyomtatását, a szövegek vágólapos átemelését
WINDOWS rendszer´ú szövegkezel´ókbe. Keresni lehet évszám(tól—ig), sorszám(tól—ig), kibocsátó(k), szövegtípus(ok), megjelenés helye, hatályossági szempontok szerint tetsz´ólegesen kombinálva ezeket a teljes szöveges (bármely szóra vagy szórészletre) kereséssel. Minden jogszabályhoz
tartalmi fa (rajzos, m´úköd´ó tartalomjegyzék), kapcsolati fa (a módosító vagy kapcsolódó jogszabályok
m´úköd´ó jegyzéke), információs lap és változatlista tartozik. A CD-JOGÁSZ lehet´óséget kínál saját
megjegyzések, könyvjelz´ók elhelyezésére és a szövegek különböz´ó pontjai közti ugrások felépítésére.
A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény használatához pontosan arra van szükség, ami
bármely WINDOWS program használatához szükséges. Természetesen szükség van CD meghajtóra
és lehet´óség szerint egy jobb min´óség´ú nyomtatóra.
A CD-JOGÁSZ nem csak egy CD lemez adatállományokkal és keres´ó programmal, hanem teljes
kör´ú szolgáltatás. Kézikönyv, beépített segítség és forródrót szolgáltatás tartozik közvetlenül a
vásárlói csomaghoz. Lehet´óség van felhasználói és rendszergazda oktatásra, és
a CD-JOGÁSZ éves el´ófizet´óje lehet´óséget kap a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
— kábel — on line rendszerének kedvezményes használatára.

Magyar Hivatalos Közlönykiadó
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EL ´ÓFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOSÉRTESÍT ´ÓT. A lap hetente, szerdánként, tematikus f´órészekben hitelesen közli a legf´óbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint az üzleti élet híreit. Emellett a lapban fizet´ó hirdetmények is megjelennek. Térítési díj ellenében közzétesszük — többek között — az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok,
kamarák, helyi önkormányzatok egyházak, különböz´ó képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár
színes oldalakon is — helyet kaphatnak az Értesít´óben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de
´
magánszemélyek közérdekl´ódésre számot tartó közlései is. Ószintén
reméljük, hogy a hírek, információk,
közlemények egy lapban történ´ó gyors, pontos és rendezett formában történ´ó közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni el´ófizet´óink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdekl´ód´ók számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
A lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címén,
levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357.; faxszám: 118-6668. Éves el´ófizetési díja: 5376 Ft áfával. Egy példány ára
24 oldalig 110 Ft áfával, utána 8 oldalanként 28 Ft áfával.
A HIVATALOSÉRTESÍT ´Ó egyes számai megvásárolhatók a Kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó cím´ú lapot ……… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
A megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El´ófizetési díj
fél évre:
egy évre

2688 Ft áfával
5376 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Kiss Elemér. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 118-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 117-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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