A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A

Budapest,
2003. december 10.,

198/2003. (XII. 10.) Korm. r.

szerda
199/2003. (XII. 10.) Korm. r.
200/2003. (XII. 10.) Korm. r.

141. szám

Oldal

TARTALOMJEGYZÉK

201/2003. (XII. 10.) Korm. r.
202/2003. (XII. 10.) Korm. r.
203/2003. (XII. 10.) Korm. r.
204/2003. (XII. 10.) Korm. r.
205/2003. (XII. 10.) Korm. r.
206/2003. (XII. 10.) Korm. r.

Ára: 2800,– Ft
207/2003. (XII. 10.) Korm. r.
208/2003. (XII. 10.) Korm. r.
209/2003. (XII. 10.) Korm. r.
210/2003. (XII. 10.) Korm. r.
211/2003. (XII. 10.) Korm. r.
212/2003. (XII. 10.) Korm. r.
213/2003. (XII. 10.) Korm. r.
214/2003. (XII. 10.) Korm. r.
215/2003. (XII. 10.) Korm. r.
125/2003. (XII. 10.) FVM r.
81/2003. (XII. 10.) GKM r.
82/2003. (XII. 10.) GKM r.
19/2003. (XII. 10.) KvVM r.
18/2003. (XII. 10.) NKÖM r.
1119/2003. (XII. 10.) Korm. h.
1120/2003. (XII. 10.) Korm. h.
1121/2003. (XII. 10.) Korm. h.

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeirõl szóló, Budapesten, 2003. október 21. napján aláírt Megállapodás kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeirõl szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás kihirdetésérõl
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai
végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.)
Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirõl és a
kapcsolódó eljárási rendrõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról .
A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII.
törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeirõl
szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról . . . .
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII.
törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ rendelkezéseinek
végrehajtásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A 2003. október 15-i földgáz-áremelés 2003. évi közintézményi
ellentételezésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm.
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról .
A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról
Az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl . . . . . . . . .
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program mûködtetésérõl szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Az egyes területfejlesztéssel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . .
A 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról
A 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezõgazdasági
termelõk végleges kárenyhítõ támogatásának megállapításáról
A földgáztárolókhoz, a szállító- és elosztóvezetékekhez való hozzáférésnél elsõbbséget élvezõ fogyasztókról . . . . . . . . . . . . . . .
A tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és
tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról
A hulladékok égetésének mûszaki követelményeirõl, mûködési
feltételeirõl és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirõl szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet módosításáról
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII.
törvény hatálya alá tartozó személyeket megilletõ kulturális
kedvezményekrõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kormányzati képviselet ellátásáról a Magyar Köztársaság és az
Apostoli Szentszék között az 1997. június 20-án aláírt Megállapodás áttekintésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyes, az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és
egyéb beruházások elõirányzat felosztásáról szóló kormányhatározatok módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A külügyminiszter közleménye a Kimberley Folyamat Tanúsítási
Rendszer részes feleirõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A pénzügyminiszter közleménye az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben levõ helyi önkormányzatok 2003. évi II. ütemû támogatásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helyesbítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10724
10730
10737
10739
10767
10769
10774
10775
10779
10785
10787
10790
10823
10824
10831
10831
10832
10832
10833
10834
10836
10883
10883
10884
10885
10885
10885
10886
10889
10890

10724

MAGYAR KÖZLÖNY

II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
198/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia
és Montenegró Minisztertanácsa között
az állampolgáraik utazásának feltételeirõl szóló,
Budapesten, 2003. október 21. napján aláírt
Megállapodás kihirdetésérõl

2003/141. szám

nak ki, utazhatnak át, illetõleg tartózkodhatnak a másik
Szerzõdõ Fél államának területén.

2. Cikk
A Szerzõdõ Felek államainak államhatárai csak a nemzetközi személy- és áruforgalom számára megnyitott határátkelõhelyeken léphetõk át.

3. Cikk
Mindkét Szerzõdõ Fél fenntartja magának azt a jogot,
hogy közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okokból megtagadja a másik Szerzõdõ Fél állama állampolgárainak belépését vagy tartózkodását államának területén.

1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint
Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeirõl szóló, Budapesten,
2003. október 21. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

A jelen Megállapodás alapján beutazó személyek a
másik Szerzõdõ Fél állama területén való tartózkodás
során kötelesek annak jogszabályait betartani.

2. §

5. Cikk

A Megállapodás hivatalos magyar nyelvû szövege a
következõ:

(1) A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt, érvényes úti okmányokkal rendelkezõ magyar
állam polgárok vízum nélkül utazhatnak be Szerbia és Montenegró területére, és ott az elsõ beutazás idõpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven)
napig tartózkodhatnak, átutazhatnak és kiutazhatnak.

,,Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia
és Montenegró Minisztertanácsa között
az állampolgáraik utazásának feltételeirõl
A Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)
— attól a szándéktól vezérelve, hogy elõsegítsék a
baráti kapcsolatok fejlõdését, a gazdasági, kereskedelmi,
mûszaki-tudományos, kulturális és más területekre kiterjedõ együttmûködés megszilárdítását,
— törekedve arra, hogy a két ország állampolgárainak
utazásait a belsõ jogszabályaik és nemzetközi kötelezettségvállalásaik adta keretek között a lehetõ legteljesebb
mértékben megkönnyítsék,

4. Cikk

(2) A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt, érvényes úti okmányokkal, valamint a Magyar Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiadott
vízummal rendelkezõ szerb-montenegrói állampolgárok,
amennyiben a jelen Megállapodás eltérõen nem rendelkezik, beutazhatnak a Magyar Köztársaság államának területére és ott a vízumban meghatározott ideig tartózkodhatnak, átutazhatnak, illetve kiutazhatnak.

6. Cikk

1. Cikk

(1) A Szerzõdõ Felek államainak érvényes diplomata
vagy szolgálati útlevéllel rendelkezõ állampolgárai a másik
Szerzõdõ Fél államának területére vízum nélkül beutazhatnak, kiutazhatnak, átutazhatnak, és ott legfeljebb a belépéstõl számított 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak.

Az egyik Szerzõdõ Fél államának állampolgárai kizárólag a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt
érvényes úti okmányok birtokában utazhatnak be, utazhat-

(2) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél államának érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkezõ állampolgárai 90 (kilencven) napnál hosszabb ideig kívánnak
tartózkodni a másik Szerzõdõ Fél államának területén,

az alábbiakban állapodtak meg:
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államuk diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos
kérelmére a másik Szerzõdõ Fél Külügyminisztériuma
meghosszabbíthatja az állampolgárok vízummentes tartózkodási idejét.
(3) Az egyik Szerzõdõ Fél államának érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkezõ azon állampolgárai,
akik a másik Szerzõdõ Fél állama területén mûködõ diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviselet személyzetének tagjaként vagy olyan nemzetközi szervezetnél dolgoznak, melynek székhelye vagy képviselete a másik Szerzõdõ
Fél államában van, a szolgálatuk idõtartama alatt vízum
nélkül utazhatnak be a fogadó Szerzõdõ Fél államának
területére, ott tartózkodhatnak és kiutazhatnak.
(4) A jelen Cikk (3) bekezdését kell alkalmazni az említett személyek szolgálatának idõtartamára, a velük közös
háztartásban élõ, a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben,
1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerzõdés alapján
családtagnak minõsülõkre is, amennyiben azok a Szerzõdõ
Felek diplomata vagy szolgálati útlevelével rendelkeznek.

7. Cikk
(1) Mentesülnek a vízum beszerzésének kötelezettsége
alól Szerbia és Montenegró azon állampolgárai, akik
a) a Szerzõdõ Felek között hatályos nemzetközi szerzõdés alapján, a nemzetközi szerzõdésben meghatározott
szolgálati célból lépik át a magyar—szerb- és montenegrói
államhatárt, amennyiben érvényes szolgálati célú határátlépési igazolvánnyal rendelkeznek;
b) a nemzetközi polgári repülésrõl szóló Chicagóban,
1944. december 7. napján aláírt egyezmény rendelkezéseivel összhangban, valamint a két ország között hatályos
légügyi egyezmény alapján a légi járatokon teljesítenek
szolgálatot, szolgálatuk idõtartamára, amennyiben a jelen
Megállapodás 1. számú melléklete 2. a) pontjában meghatározott érvényes úti okmánnyal és szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek;
c) a katasztrófák vagy balesetek során a segély- vagy
mentõ csapatok tagjai, beleértve a segélycsapatokat szállító légi járatok hajózó személyzetét és kiszolgálóit, valamint egyéb segítõ személyeket;
d) a nemzetközi személy- vagy áruforgalomban részt
vevõ polgári tengeri vagy folyami hajó személyzetének tagjaként teljesítenek szolgálatot, szolgálatuk idõtartamára,
amennyiben a jelen Megállapodás 1. számú melléklete
2. f) pontjában meghatározott érvényes úti okmánnyal rendelkeznek.
(2) A jelen Megállapodásban szabályozott vízumkötelezettség alól nemzetközi szerzõdés további kivételeket állapíthat meg.

8. Cikk
(1) Szerbia és Montenegró azon állampolgárai, akik a
közös határokon történõ ellenõrzés fokozatos megszünte-
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tésérõl szóló, Schengenben, 1985. június 14-én kelt Egyezményben (a továbbiakban: Schengeni Egyezmény) részes
állam területére kiadott három hónapot meghaladó idõtartamú érvényes vízummal vagy érvényes tartózkodási vagy
letelepedési engedéllyel és a jelen Megállapodás 1. számú
mellékletében felsorolt érvényes úti okmánnyal rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak át a Magyar Köztársaság
területén. Ilyen esetben az átutazás idõtartama az öt napot
nem haladhatja meg.
(2) Szerbia és Montenegró azon érvényes magánútlevéllel rendelkezõ állampolgárai, akik a Schengeni Egyezményben részes államok területére kiadott érvényes
vízummal rendelkeznek, amely a határátlépés idõpontjától
számítva még több mint 5 (öt) napig érvényes, úti céljuk
országába vízum nélkül utazhatnak át a Magyar Köztársaság területén. Ilyen esetben az átutazás idõtartama az
öt napot nem haladhatja meg.
(3) A Szerzõdõ Felek államainak azon állampolgárai,
akik érvényes hazatérõ úti okmánnyal rendelkeznek, a
másik Szerzõdõ Fél államának területén vízum nélkül
utazhatnak át. Az átutazás idõtartama a belépéstõl számított 3 (három) napot vehet igénybe.
(4) A jelen Cikk (1) bekezdése a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez történõ csatlakozása napjával akként módosul, hogy az (1) bekezdésben meghatározott három hónapot meghaladó idõtartamú tartózkodási
vagy letelepedési engedély a Magyar Köztársaság területére történõ beutazásra és rövid idõtartamú tartózkodásra
vagy átutazásra jogosít, amennyiben azt a schengeni normák alapján adták ki.

9. Cikk
(1) Szerbia és Montenegró állampolgárai a 90 (kilencven) napot meg nem haladó idõtartamú, a Magyar Köztársaság területére történõ beutazásra vonatkozó vízumkérelmet az elõírt adattartalommal, a jelen Megállapodás
2. számú mellékletében meghatározott egyszerûsített formában nyújthatják be a vízumkiadásra feljogosított magyar
diplomáciai vagy konzuli képviseleten.
(2) A vízumkiadásra feljogosított magyar diplomáciai
vagy konzuli képviseletek a szerb-montenegrói állampolgárok részére — az utazás céljától függetlenül — vízum
eljárási díj megfizetése és térítési költségek felszámolása
nélkül adják ki a vízumot.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt, diplomáciai vagy konzuli képviseletek különösen az alábbi halasztást nem tûrõ
esetekben soron kívül állítják ki a vízumot:
a) igazolt súlyos vagy gyógyíthatatlan betegségben
szenvedõ, ápolásra szoruló családtag látogatása és ellátása
céljából;
b) halaszthatatlan orvosi segítséget igénylõ személyek
kérelmére, amennyiben az érintett személy fogadását
magyarországi egészségügyi intézmény igazolja;
c) az elhunyt családtag temetésén való részvétel céljából.
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A jelen Megállapodás alkalmazásában családtag a Szerzõdõ Felek államának belsõ jogszabályai alapján családtagnak minõsülõ személy.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt vízumkiadásra feljogosított magyar diplomáciai vagy konzuli képviseletek a
lehetõ legrövidebb idõ alatt állítják ki a vízumot a következõ személyek részére:
a) a Szerzõdõ Felek közötti kormányközi tárgyalásokon
és más megbeszéléseken, minisztériumi, illetve intézmények
közötti tárgyalásokon, valamint nemzetközi szervezetek rendezvényein való részvétel céljából a Magyar Köztársaság területére beutazó hivatalos küldöttségek tagjai;
b) kétoldalú kormányközi bizottságok és munkacsoportok tagjai, akik e bizottságok és munkacsoportok ülésén való részvétel céljából utaznak be a Magyar Köztársaság területére;
c) igazolt humanitárius akciók, gyermek és ifjúsági
csereprogramok résztvevõi.

10. Cikk
(1) A magyar Szerzõdõ Fél diplomáciai vagy konzuli
képviselete által kiadott, rövid idõtartamú, tartózkodásra
jogosító vízum — belsõ jogszabályaiban foglaltakra figyelemmel — egyszeri vagy többszöri beutazásra jogosít, érvényességének idõtartama, a jelen Cikk (3) bekezdésében
meghatározott kivétellel legfeljebb 1 (egy) év.
(2) Az átutazó vízum arra jogosítja fel birtokosát, hogy
— útban egy harmadik állam területe felé — egy, két,
kivételes esetben több alkalommal átutazzon a Magyar
Köztársaság államának területén úgy, hogy az áthaladás
idõtartama nem haladhatja meg az 5 (öt) napot.
(3) A magyar belsõ törvényi elõírásoknak megfelelõen,
kivételes és indokolt esetekben, legfeljebb 5 (öt) éves érvényességû, többszöri beutazásra jogosító vízum adható azon
szerb-montenegrói állampolgároknak, akik
a) a nemzetközi közúti és vasúti személy- és árufuvarozásban részt vevõ jármû személyzete;
b) fontos szerepet töltenek be a gazdasági, kulturális,
tudományos, oktatási, sport együttmûködésben, az önkormányzatok, egyházi szervezetek mûködésének területén,
valamint más együttmûködésben, amely jelentõséggel bír
az ország kapcsolatainak fejlõdése szempontjából;
c) családi kapcsolatainak fenntartása érdekében ezt kéri;
d) a Magyar Köztársaság területén eltemetett hozzátartozóinak sírhelyeit kívánja látogatni, s a sírhely fennállását
az erre illetékes szervezetek által kiállított igazoló okirat
tanúsítja.
(4) A jelen Cikk (1) és (3) bekezdése alapján kiadott
vízum az elsõ beutazás idõpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) napos tartózkodásra jogosít.
(5) A Magyar Köztársaság területére a (3) bekezdés
alapján kiadott, többszöri beutazásra jogosító vízum a
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Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez való
csatlakozása után — érvényességi idején belül — nemzeti
vízumként felhasználható, amely kizárólag a Magyar Köztársaság területére való belépésre, tartózkodásra és kiutazásra jogosít.

11. Cikk
A jelen Megállapodásban meghatározott feltételek szerinti vízummentes beutazás a másik Szerzõdõ Fél államának területén munkavállalásra vagy egyéb jövedelemszerzõ
tevékenységre nem jogosít.

12. Cikk
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél államának állampolgárai, akik
a másik Szerzõdõ Fél államának területén való tartózkodásuk során elveszítik úti okmányukat, amennyiben az
adott állam belsõ jogszabályai azt szükségessé teszik, kötelesek az úti okmány elvesztését a tartózkodási állam illetékes hatóságának bejelenteni, amely bizonylatot ad ki
az okirat elvesztésérõl.
(2) Az egyik Szerzõdõ Fél diplomáciai vagy konzuli
képviselete, amelynek az állampolgára elveszíti az útlevelét, számára új útlevelet vagy úti okmányt ad ki, amellyel
elhagyhatja az állam területét.

13. Cikk
(1) Bármelyik Szerzõdõ Fél a jelen Megállapodás alkalmazását közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi
okokból részben vagy egészben felfüggesztheti.
(2) A felfüggesztés bevezetésérõl vagy megszüntetésérõl
a Szerzõdõ Felek haladéktalanul, diplomáciai úton értesítik egymást.

14. Cikk
A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Szerzõdõ Felek azon jogát, hogy megtagadja a
másik Szerzõdõ Fél államának állampolgárai beléptetését
vagy tartózkodását saját államának területén, amennyiben
ezt a külföldi állampolgárok beutazására vagy tartózkodására vonatkozó belsõ jogszabályai elõírják.

15. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek államainak illetékes hatóságai a
jelen Megállapodás alkalmazása érdekében, annak hatálybalépését megelõzõen, diplomáciai úton megküldik egy-
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másnak az érvényben lévõ úti okmányok mintapéldányait,
valamint az azok felhasználására vonatkozó információkat.
(2) A Szerzõdõ Felek államainak illetékes szervei tájékoztatják egymást az úti okmányokat vagy felhasználásuk
rendjét érintõ bármilyen változásról, legalább 30 (harminc) nappal azok bevezetése elõtt, és egyidejûleg megküldik az új úti okmányok mintapéldányait.

16. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek, az esetleges visszaélések megakadályozása céljából, a jelen Megállapodás alkalmazásával és
végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat szakmai konzultációk keretében rendszeresen értékelik és a szükséges
intézkedéseket egyeztetik.
(2) A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodást kölcsönös
egyetértéssel módosíthatják és kiegészíthetik. E módosítások a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályai szerint lefolytatott
eljárás szerint lépnek hatályba, melynek eredményérõl diplomáciai úton, írásban értesítik egymást. A jelen Megállapodás módosítása az annak jóváhagyásáról szóló késõbbi
diplomáciai jegyzék kézhezvételét követõ 30. (harmincadik) napon lép hatályba.
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(5) A jelen Megállapodás 8. Cikk (2) bekezdése, valamint a 9. Cikk (2) bekezdése hatályát veszti a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez történõ csatlakozása napjával. A jelen Megállapodás 9. Cikk (1) bekezdésében meghatározott adattartalmú vízumkérelem hatályát
veszti a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása napján.
(6) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól.
A Megállapodást bármely Szerzõdõ Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról
szóló értesítés kézhezvételét követõ 60. (hatvanadik)
napon veszti hatályát.
Készült Budapesten, 2003. október hónap 21. napján,
két eredeti példányban, magyar, szerb és angol nyelven,
mindhárom nyelvû szöveg egyaránt hiteles. Az esetleges
eltérõ értelmezésbõl származó viták rendezése során az
angol nyelvû szöveg az irányadó.
(Aláírások)

1. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia
és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik
utazásának feltételeirõl szóló Megállapodás 1. Cikkéhez

17. Cikk
A Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerzõdõ Felek azon kötelezettségeit, amelyekre hatályos nemzetközi szerzõdéseik kötelezik õket.

18. Cikk
(1) A jelen Megállapodás a Szerzõdõ Felek államainak
belsõ joga szerint a hatálybalépéshez szükséges eljárások
befejezõdése után, 2003. november 1-jén lép hatályba.
A belsõ jogi eljárások befejezõdésérõl a Szerzõdõ Felek
diplomáciai úton értesítik egymást.
(2) Amennyiben a belsõ jogi eljárások 2003. november
1-jéig nem fejezõdnének be, a Megállapodás ezen naptól
kezdve ideiglenesen alkalmazásra kerül.
(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésével hatályát
veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a
vízumkötelezettség megszüntetésérõl Belgrádban, 1965.
november 23. napján aláírt Egyezmény.
(4) A jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazása idõtartamára a (3) bekezdésben említett Egyezmény alkalmazása
felfüggesztésre kerül.

Érvényes úti okmányok a jelen Megállapodás alkalmazásához:
1. a magyar állampolgárok tekintetében:
a) diplomata-útlevél,
b) külügyi szolgálati útlevél,
c) szolgálati útlevél,
d) hajós szolgálati útlevél,
e) szolgálati célú határátlépési igazolvány,
f) magánútlevél,
g) hazatérési igazolvány (kizárólag a Magyar Köztársaságba történõ hazatérésre szolgál);
2. a szerb-montenegrói állampolgárok tekintetében:
a) útlevél,
b) csoportos útlevel,
c) diplomata-útlevel,
d) szolgálati útlevél,
e) hazatérési igazolvány (kizárólag Szerbia és Montenegróba történõ hazatérésre szolgál),
f) tengeri vagy folyami hajós szolgálati útlevél,
g) szolgálati célú határátlépési igazolvány.
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2. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeirõl szóló Megállapodás 9. Cikk (1) bekezdéséhez

VÍZUMKÉRELEMAMAGYARKÖZTÁRSASÁGBATÖRTÉNÕBEUTAZÁSHOZ
* A vízumkérelem formanyomtatványt kizárólag a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia
és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgárok utazásának feltételeirõl szóló Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Megállapodás keretében utazók alkalmazhatják.
** A vízumkérelmet nyomtatott nagybetûkkel
vagy írógéppel, latin betûkkel kell kitölteni.
*** Az utazás célját, a magyarországi megélhetés és lakhatás meglétét, valamint a családi kapcsolatokat okiratokkal kell igazolni.

Arcfénykép

A kérelmezõ (törvényes képviselõ) saját kezû aláírása

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Családi neve:
Utóneve:
Elõzõ vagy leánykori neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja neve:

A hatóság tölti ki:

év

7. Állampolgársága:
9. Állandó lakóhelye:

hó

15. Az igényelt vízum típusa:
16. Beutazások száma:

nap

8. Neme:

10. Útlevél típusa:
magánútlevél
hajós útlevél
11. Útlevél száma:
12. Útlevél kiállításának helye, kiállító hatóság:
13. Útlevél kiállításának ideje:
év
14. Útlevél érvényességi ideje:
év
átutazó
egyszeri

1. A kérelmet átvevõ
hatóság megnevezése,
kódja:
..........................
..........................

férfi

nõ

egyéb: ...................................

hó
hó

nap
nap

beutazó
kétszeri
többszöri

17. A vízumot ..... napi tartózkodásra
18. Többszöri beutazás esetén a vízum
igénylem.
érvényességi ideje:
egy év
öt év
19. Az utazás célja:
turista
látogatás
családtag meglátogatása
hivatalos
üzleti
gyógykezelés
személy és árufuvarozás
sírhelylátogatás
egyéb
.............................................................................................................................................................

2. A kérelem átvételének ideje:
év
hó
nap
3. A kérelem adatbevitelét végzõ
(kód és név)
..........................
..........................
4. Az adatbevitel
ideje:
év
hó
nap
....................................
aláírás
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20. Érkezés ideje:
év
hó
nap
21. Távozás ideje:
év
hó
22. Az utazás módja:
repülõ
gépjármû
vonat
busz
egyéb ..................
23. Átutazás esetén a célország megnevezése:
24. A célországba szóló vízum száma:
25. A célországba szóló vízum érvényessége:
év
hó
nap
26. A meghívó (vendéglátó) természetes személy vagy jogi személy neve és címe:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
27. Ha nincs meghívója magyarországi szálláshelyének címe:
..............................................................................................................................
28. Magyarországi tartózkodása alatt megélhetésének költségeit ki biztosítja?
Meghívó (vendéglátó)
Utazási iroda
Maga a kérelmezõ
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29. A kérelmezõ útlevelében szereplõ vele együtt utazó gyermekei:
Családi név:
Utónév:
Születési hely:
Születési idõ:
1. ............................. ...................................... ...................................... ......................................
2. ............................. ...................................... ...................................... ......................................
3. ............................. ...................................... ...................................... ......................................
igen
nem
30. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?
igen
nem
31. Kiutasították-e korábban Magyarországról?
32. Ha kiutasították mikor?
év
hó
nap
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a
kérelem elutasítását vonja maga után. Tudomásul veszem továbbá, hogy az illetékes magyar hatóság a határátlépéskor,
a magyarországi beutazás és tartózkodás — elõttem ismertetett — feltételeit ismételten ellenõrizheti és azok hiánya
esetén a beutazást megtagadhatja.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a vízumban meghatározott tartózkodási idõ lejártának napján elhagyom a Magyar
Köztársaság területét.
Kelt: ………………………………………
……
……………………………………………
aláírás

A hatóság tölti ki:
A vízumkérelem

engedélyezve

elutasítva

A vízumbélyeg betûjele, sorszáma: ……………………………………… A vízum típusa: ………………………………
A vízum kiállításának dátuma: …………………………………………
A vízum érvényessége:
év
hó
nap
A vízumban foglalt tartózkodási idõ: ……………… nap
Beutazások száma:
egyszeri
kétszeri
többszöri
Megjegyzés:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az elutasítás kelte: ………………………………………………………………………………………………………………
Az elutasítás indoka: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………’’
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3. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2. §-a a Megállapodás hatálybalépéséhez
szükséges belsõ jogi eljárások befejezõdésérõl szóló diplomáciai jegyzékek kicserélésének napján lép hatályba.
(3) A Megállapodás rendelkezéseit — a Megállapodás
18. Cikk (1) és (2) bekezdésére tekintettel — 2003. november 1. napjától ideiglenesen kell alkalmazni. A Megállapodás ideiglenes alkalmazásának idõtartamára a Megállapodás 18. Cikk (4) bekezdésére tekintettel a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi
Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség megszüntetésérõl, Belgrádban 1965. november hónap 23. napján aláírt egyezmény alkalmazása felfüggesztésre kerül.
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,,Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri
Kabinetje között az állampolgárok utazásának
feltételeirõl
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri
Kabinetje (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)
— tekintettel a Magyar Köztársaság és Ukrajna között
a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól Kijevben,
az 1991. évi december hó 6. napján aláírt Szerzõdés rendelkezéseire,
— attól a szándéktól vezérelve, hogy elõsegítsék a baráti kapcsolatok fejlõdését, a gazdasági, kereskedelmi, mûszaki-tudományos, kulturális és más területekre kiterjedõ
együttmûködés megszilárdítását,

(4) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésrõl szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.

— törekedve arra, hogy a két ország állampolgárainak
utazásait a belsõ jogszabályaik és nemzetközi kötelezettségvállalásaik adta keretek között a lehetõ legteljesebb
mértékben megkönnyítsék,

(5) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter és a
külügyminiszter gondoskodik.

az alábbiakban állapodtak meg:

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
199/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri
Kabinetje között az állampolgárok utazásának
feltételeirõl szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján
aláírt Megállapodás kihirdetésérõl
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeirõl szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján
aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. §
A Megállapodás hivatalos magyar nyelvû szövege a
következõ:

1. Cikk
Az egyik Szerzõdõ Fél államának állampolgárai kizárólag a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt
érvényes úti okmányok birtokában utazhatnak be, utazhatnak ki, utazhatnak át, illetõleg tartózkodhatnak a másik
Szerzõdõ Fél államának területén.

2. Cikk
A Szerzõdõ Felek államainak államhatárai csak a nemzetközi személy- és áruforgalom számára megnyitott határátkelõhelyeken léphetõk át.

3. Cikk
A jelen Megállapodás alapján beutazó személyek a másik Szerzõdõ Fél állama területén való tartózkodásuk során kötelesek annak jogszabályait betartani.

4. Cikk
(1) A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt, érvényes úti okmányokkal rendelkezõ magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak be Ukrajna területére,
és ott az elsõ beutazás idõpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak, átutazhatnak és kiutazhatnak.
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A magyar állampolgároknak tanúsítaniuk kell ukrajnai
tartózkodásuk anyagi fedezetét.
(2) A jelen Megállapodás 1. mellékletében felsorolt,
érvényes úti okmányokkal, valamint a Magyar Köztársaság
diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiadott vízummal rendelkezõ ukrán állampolgárok, amennyiben a jelen
Megállapodás eltérõen nem rendelkezik, beutazhatnak
a Magyar Köztársaság államának területére és ott a vízumban meghatározott ideig tartózkodhatnak, átutazhatnak
illetve kiutazhatnak.

5. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek államának érvényes diplomata
vagy szolgálati útlevéllel rendelkezõ állampolgárai a másik
Szerzõdõ Fél államának területére vízum nélkül beutazhatnak, kiutazhatnak, átutazhatnak, és ott legfeljebb a belépéstõl számított 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak.
(2) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél államának érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkezõ állampolgárai 90 (kilencven) napnál hosszabb ideig kívánnak
tartózkodni a másik Szerzõdõ Fél államának területén,
államuk diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos
kérelmére a másik Szerzõdõ Fél Külügyminisztériuma
meghosszabbíthatja az állampolgárok vízummentes tartózkodási idejét.
(3) Az egyik Szerzõdõ Fél államának érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkezõ azon állampolgárai,
akik a másik Szerzõdõ Fél állama területén mûködõ diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviselet személyzetének tagjaként vagy olyan nemzetközi szervezetnél dolgoznak, melynek székhelye vagy képviselete a másik Szerzõdõ
Fél államában van, a szolgálatuk idõtartama alatt vízum
nélkül utazhatnak be a fogadó Szerzõdõ Fél államának
területére, ott tartózkodhatnak és kiutazhatnak.
(4) A jelen Cikk (3) bekezdését kell alkalmazni az abban
említett személyek szolgálatának idõtartamára, a velük
közös háztartásban élõ, a diplomáciai kapcsolatokról
Bécsben, 1961. április 18-án aláírt egyezmény, a konzuli
kapcsolatokról Bécsben 1963. április 24-én elfogadott
egyezmény, valamint a Magyar Köztársaság és Ukrajna
között hatályos konzuli egyezmény alapján családtagnak
minõsülõkre is, amennyiben azok a Szerzõdõ Felek államának diplomata vagy szolgálati útlevelével rendelkeznek.

6. Cikk
Mentesülnek a vízum beszerzésének kötelezettsége alól
Ukrajna azon állampolgárai, akik:
a) a Szerzõdõ Felek között hatályos nemzetközi szerzõdés alapján, a nemzetközi szerzõdésben meghatározott
szolgálati célból lépik át a magyar—ukrán államhatárt,
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amennyiben érvényes szolgálati célú határátlépési igazolvánnyal rendelkeznek;
b) a hatályos magyar—ukrán légügyi egyezmény alapján
üzemeltetett légi járatokon teljesítenek szolgálatot, szolgálatuk idõtartamára, amennyiben a jelen Megállapodás 1. számú
melléklete 2. f) pontjában meghatározott érvényes úti okmánnyal és szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek;
c) a nemzetközi személy- vagy áruforgalomban részt
vevõ tengeri vagy folyami hajók polgári személyzetének
tagjaként teljesítenek szolgálatot, szolgálatuk idõtartamára, amennyiben a jelen Megállapodás 1. számú melléklete
2. e) pontjában meghatározott érvényes úti okmánnyal
rendelkeznek;
d) a katasztrófák vagy balesetek során a segély- vagy
mentõcsapatok tagjai, beleértve a segélycsapatokat szállító
légi járatok hajózó személyzetét és kiszolgálóit, valamint
egyéb, tevékenységüket biztosító személyeket.

7. Cikk
Az egyik Szerzõdõ Fél államának azon állampolgárai,
akik a másik Szerzõdõ Fél államának területén érvényes
tartózkodási, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek, a tartózkodási, illetve bevándorlási
vagy letelepedési engedélyt kiadó Szerzõdõ Fél államának
területére érvényes úti okmánnyal vízum nélkül utazhatnak be, és kiutazhatnak.

8. Cikk
(1) Ukrajna azon állampolgárai, akik a közös határokon
történõ ellenõrzés fokozatos megszüntetésérõl szóló,
Schengenben, 1985. június 14-én kelt Egyezményben
(a továbbiakban: Schengeni Egyezmény) részes állam
területére kiadott három hónapot meghaladó idõtartamú
érvényes vízummal vagy érvényes tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel és a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt érvényes úti okmánnyal rendelkeznek,
vízum nélkül utazhatnak át a Magyar Köztársaság területén. Ilyen esetben az átutazás idõtartama az öt napot nem
haladhatja meg.
(2) Ukrajna azon érvényes magánútlevéllel vagy gyermek úti okmánnyal rendelkezõ állampolgárai, akik a
Schengeni Egyezményben részes államok területére kiadott érvényes vízummal rendelkeznek, amely a határátlépés idõpontjától számítva még több mint 5 (öt) napig
érvényes, úti céljuk országába vízum nélkül utazhatnak át
a Magyar Köztársaság területén. Ilyen esetben az átutazás
idõtartama az öt napot nem haladhatja meg.
(3) A Szerzõdõ Felek
akik az állampolgárságuk
sükhöz szükséges, a jelen
letének 1. g), illetve 2. h)

államainak azon állampolgárai,
szerinti államba való hazatéréMegállapodás 1. számú mellékpontjában meghatározott, érvé-
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nyes hazatérési igazolvánnyal rendelkeznek, a másik Szerzõdõ Fél államának területén vízum nélkül utazhatnak át.
Az átutazás idõtartama a belépéstõl számított 3 (három)
napot vehet igénybe.
(4) A jelen Cikk (1) bekezdése a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez történõ csatlakozása napjával akként módosul, hogy az (1) bekezdésben meghatározott három hónapot meghaladó idõtartamú érvényes
vízum vagy érvényes tartózkodási vagy letelepedési engedély a Magyar Köztársaság területére történõ beutazásra
és az elsõ beutazás idõpontjától számított 6 (hat) hónapon
belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) nap idõtartamú
tartózkodásra vagy átutazásra jogosít, amennyiben azt a
Schengeni Egyezmény elõírásai alapján adták ki.

2003/141. szám

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt diplomáciai vagy konzuli képviseletek a lehetõ legrövidebb idõ alatt állítják ki a
vízumot a következõ személyek részére:
a) a Szerzõdõ Felek közötti kormányközi tárgyalásokon és más megbeszéléseken, minisztériumi, illetve intézmények közötti tárgyalásokon, valamint nemzetközi szervezetek rendezvényein való részvétel céljából a Magyar
Köztársaság területére beutazó hivatalos küldöttségek
tagjai;
b) kétoldalú kormányközi bizottságok és munkacsoportok tagjai, akik e bizottságok és munkacsoportok ülésén való részvétel céljából utaznak be a Magyar Köztársaság területére;
c) igazolt humanitárius akciók, gyermek és ifjúsági csereprogramok résztvevõi.

9. Cikk

10. Cikk

(1) Ukrajna állampolgárai a 90 (kilencven) napot meg
nem haladó idõtartamú, a Magyar Köztársaság területére
történõ beutazásra vonatkozó vízumkérelmet az elõírt
adattartalommal, a jelen Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott formában nyújthatják be a Magyar
Köztársaság vízumkiadásra feljogosított diplomáciai vagy
konzuli képviseletén.

(1) A Magyar Köztársaság vízumkiadásra feljogosított
diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiadott, rövid
idõtartamú, tartózkodásra jogosító vízum — belsõ jogszabályaiban foglaltakra figyelemmel — egyszeri vagy többszöri beutazásra jogosít, érvényességének idõtartama, a
jelen Cikk (3) bekezdésében meghatározott kivétellel, legfeljebb 1 (egy) év.

(2) A Magyar Köztársaság vízumkiadásra feljogosított
diplomáciai vagy konzuli képviseletei az ukrán állampolgárok részére — az utazás céljától függetlenül — vízum
eljárási díj megfizetése, térítési költségek felszámítása és
meghívólevél bemutatásának kötelezettsége nélkül adják
ki a vízumot. Az ukrán állampolgároknak tanúsítaniuk kell
magyarországi tartózkodásuk anyagi fedezetét.

(2) Az átutazó vízum arra jogosítja fel birtokosát, hogy
— útban egy harmadik állam területe felé — egy, két,
kivételes esetben több alkalommal átutazzon a Magyar
Köztársaság területén úgy, hogy az áthaladás idõtartama
nem haladhatja meg az 5 (öt) napot.

(3) A benyújtott vízumkérelmet az összes szükséges
okmány beadásától számítva, lehetõség szerint 5 (öt) munkanapon belül bírálják el.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt diplomáciai vagy konzuli képviseletek az alábbi halasztást nem tûrõ esetekben
haladéktalanul állítják ki a vízumot:
a) igazolt súlyos vagy gyógyíthatatlan betegségben
szenvedõ, ápolásra szoruló családtag látogatása és ellátása
céljából;
b) halaszthatatlan orvosi segítséget igénylõ személyek
kérelmére, amennyiben az érintett személy fogadását magyarországi egészségügyi intézmény igazolja;
c) az elhunyt családtag temetésén való részvétel céljából;
d) egyéb rendkívüli esetben.
A jelen Cikk és a 10. Cikk (3) bekezdése alkalmazásában
családtag: a házastárs, a leszármazott, az örökbefogadott
gyermek, a nevelt gyermek, a házastárs gyermeke, kiskorú
esetén a szülõ, továbbá az érintett személy és házastársa
felmenõje, testvére.

(3) A magyar belsõ törvényi elõírásoknak megfelelõen,
legfeljebb 5 (öt) éves érvényességû, többszöri beutazásra
jogosító vízum adható azon ukrán állampolgároknak, akik:
a) a nemzetközi közúti és vasúti személy- és árufuvarozásban résztvevõ jármû személyzete;
b) a két állam közötti gazdasági, kulturális, tudományos, oktatási, sport, önkormányzati, egyházi vagy a Szerzõdõ Felek egyéb fontos nemzeti érdekeit szolgáló kapcsolatok fejlesztésében kiemelkedõ szerepet játszik;
c) családi kapcsolatainak fenntartása érdekében ezt
kéri,
d) a Magyar Köztársaság területén eltemetett hozzátartozóinak sírhelyeit kívánja látogatni, s a sírhely fennállását
az erre illetékes szervezetek által kiállított igazoló okirat
tanúsítja.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott vízumok — megfelelõ dokumentumok bemutatása mellett — nyugdíjas
korú személyeknek is kiadhatók.
(5) A Magyar Köztársaság területére a (3) bekezdés
alapján kiadott, többszöri beutazásra jogosító vízum a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez való csatlakozása után — érvényességi idején belül — nemzeti
vízumként felhasználható, amely kizárólag a Magyar Köz-
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társaság területére való belépésre, tartózkodásra és kiutazásra jogosít.
(6) A jelen Cikk (1) és (3) bekezdése alapján kiadott
vízum az elsõ beutazás idõpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) napos tartózkodásra jogosít.

11. Cikk
A jelen Megállapodásban meghatározott feltételek szerinti beutazás a másik Szerzõdõ Fél államának területén
munkavállalásra vagy egyéb jövedelemszerzõ tevékenységre nem jogosít.

12. Cikk
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél államának állampolgárai, akik
a másik Szerzõdõ Fél államának területén való tartózkodásuk során elveszítik úti okmányukat, amennyiben az
adott állam belsõ jogszabályai azt szükségessé teszik, kötelesek az úti okmány elvesztését a tartózkodási állam illetékes hatóságának bejelenteni, amely bizonylatot ad ki az
okirat elvesztésérõl.
(2) Az egyik Szerzõdõ Fél azon állampolgára számára,
aki elveszítette úti okmányát, államának diplomáciai vagy
konzuli képviselete a hazatéréshez szükséges új úti okmányt ad ki, amellyel az érintett személy vízum, illetve a
tartózkodási állam illetékes hatóságának további engedélye nélkül elhagyhatja az ország területét.

13. Cikk
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vagy tartózkodását saját államának területén, amennyiben
ezt a külföldi állampolgárok beutazására vagy tartózkodására vonatkozó belsõ jogszabályai elõírják.

15. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek államainak illetékes hatóságai a
jelen Megállapodás alkalmazása érdekében, annak hatálybalépését megelõzõen, diplomáciai úton megküldik egymásnak az érvényben lévõ úti okmányok mintapéldányait,
valamint az azok felhasználására vonatkozó információkat.
(2) A Szerzõdõ Felek államainak illetékes szervei tájékoztatják egymást az úti okmányokat vagy felhasználásuk
rendjét érintõ bármilyen változásról, legalább 30 (harminc) nappal azok bevezetése elõtt, és egyidejûleg megküldik az új úti okmányok mintapéldányait.

16. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek, amennyiben az szükséges, a jelen
Megállapodás alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat diplomáciai úton kicserélik és a szükséges intézkedéseket egyeztetik.
(2) A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodást kölcsönös
egyetértéssel módosíthatják és kiegészíthetik, e módosítások és kiegészítések a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályai
szerint lefolytatott eljárás szerint lépnek hatályba, melynek
eredményérõl diplomáciai úton, írásban értesítik egymást.
A jelen Megállapodás módosítása az annak jóváhagyásáról
szóló késõbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követõ
30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(1) Bármelyik Szerzõdõ Fél a jelen Megállapodás alkalmazását közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi
okokból részben vagy egészben felfüggesztheti.

17. Cikk

(2) Az (1) bekezdésben szereplõ intézkedés bevezetésérõl, valamint megszüntetésérõl a Szerzõdõ Felek haladéktalanul, diplomáciai úton értesítik egymást.

A Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerzõdõ Felek azon kötelezettségeit, amelyekre hatályos nemzetközi szerzõdéseik kötelezik õket.

(3) A Szerzõdõ Felek, az esetleges visszaélések megakadályozása céljából a jelen Megállapodás alkalmazásával és
végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat szakmai konzultációk keretében rendszeresen értékelik és a szükséges
intézkedéseket egyeztetik.

18. Cikk

14. Cikk
A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozhatja a Szerzõdõ Felek azon jogát, hogy megtagadja a
másik Szerzõdõ Fél államának állampolgárai beléptetését

(1) A jelen Megállapodás a Szerzõdõ Felek államainak
belsõ joga szerint a hatálybalépéshez szükséges eljárások
befejezõdése után, 2003. november 1-jén lép hatályba.
A belsõ jogi eljárások befejezõdésérõl a Szerzõdõ Felek
diplomáciai úton értesítik egymást.
(2) Amennyiben a belsõ jogi eljárások 2003. november
1. napjáig nem fejezõdnének be, a Megállapodás ezen naptól kezdve ideiglenesen alkalmazásra kerül.
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(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésével a Magyar
Köztársaság és Ukrajna viszonylatában hatályát veszti a
Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetségének Kormánya között az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeirõl
szóló, Budapesten, 1978. november 24-én aláírt Egyezmény és az azt kiegészítõ, Budapesten, 1988. április 20-án
aláírt Jegyzõkönyv.
(4) A jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazása idõtartamára a (3) bekezdésben említett Egyezmény alkalmazása
felfüggesztésre kerül.
(5) A jelen Megállapodás 2. számú melléklete hatályát
veszti a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása napján.
(6) A Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez történõ csatlakozása elõtt a Szerzõdõ Felek közösen
megvizsgálják a jelen Megállapodás módosításának szükségességét, és megegyeznek a szükséges változtatásokban.
(7) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól.
A Megállapodást bármely Szerzõdõ Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról
szóló értesítés kézhezvételét követõ 60. (hatvanadik)
napon veszti hatályát.
Készült Kijevben, 2003. október hónap 9. napján, két
eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét
nyelvû szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások)
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1. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri
Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeirõl
szóló Megállapodáshoz
Érvényes úti okmányok a jelen Megállapodás alkalmazásához:
1. a magyar állampolgárok tekintetében:
a) diplomata-útlevél,
b) külügyi szolgálati útlevél,
c) szolgálati útlevél,
d) hajós szolgálati útlevél,
e) szolgálati célú határátlépési igazolvány,
f) magánútlevél,
g) hazatérési igazolvány (kizárólag a Magyar Köztársaságba történõ hazatérésre szolgál);
2. az ukrán állampolgárok tekintetében:
a) ukrán állampolgár útlevele,
b) Ukrajna diplomata-útlevele,
c) Ukrajna szolgálati útlevele,
d) gyermek úti okmánya,
e) tengerész igazolvány (hajónapló adatok vagy annak
kivonata megléte esetén),
f) a repülõ hajó személyzetének igazolványa (repülési
feladatban meglévõ bejegyzés esetén),
g) szolgálati célú határátlépési igazolvány,
h) ukrán hazatérési igazolvány (kizárólag Ukrajnába
történõ hazatérésre szolgál).

2. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeirõl szóló
Megállapodáshoz
VÍZUMKÉRELEMAMAGYARKÖZTÁRSASÁGBATÖRTÉNÕBEUTAZÁSHOZ

* A vízumkérelem formanyomtatványt kizárólag a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok
utazásának feltételeirõl szóló Kijevben, 2003. október 9-én aláírt Megállapodás keretében utazók
alkalmazhatják.
** A vízumkérelmet nyomtatott nagybetûkkel
vagy írógéppel, latin betûkkel kell kitölteni.
*** Az utazás célját, a magyarországi megélhetés és lakhatás meglétét, valamint a családi kapcsolatokat okiratokkal kell igazolni.

Arcfénykép

A kérelmezõ (törvényes képviselõ) saját kezû aláírása
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Családi neve:
Utóneve:
Elõzõ vagy leánykori neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja neve:
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A hatóság tölti ki:

év

7. Állampolgársága:
9. Állandó lakóhelye:

hó

8. Neme:

1. A kérelmet átvevõ
hatóság megnevezése,
kódja:
..........................
..........................

nap

férfi

nõ

10. Útlevél típusa:
magánútlevél
tengerészigazolvány
gyermek úti okmánya
egyéb: ........................................................................................................................
11. Útlevél száma:
12. Útlevél kiállításának helye, kiállító hatóság:
13. Útlevél kiállításának ideje:
év
hó
nap
14. Útlevél érvényességi ideje:
év
hó
nap
15. Az igényelt vízum típusa:
16. Beutazások száma:

átutazó
egyszeri

beutazó
kétszeri
többszöri

17. A vízumot ..... napi tartózkodásra
18. Többszöri beutazás esetén a vízum
igénylem.
érvényességi ideje: ....................................... év
19. Az utazás célja:
turista
látogatás
családtag meglátogatása
hivatalos
üzleti
gyógykezelés
személy és árufuvarozás
sírhelylátogatás
egyéb
...........................................................................................................................................................
20. Érkezés ideje:
év
hó
nap 21. Távozás ideje:
év
hó
nap
22. Az utazás módja:
repülõ
gépjármû
vonat
busz
egyéb: ..............................................
23. Átutazás esetén a célország megnevezése:
24. A célországba szóló vízum száma:
25. A célországba szóló vízum érvényessége:
év
hó
nap
26. A meghívó természetes személy vagy jogi személy neve és címe:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
27. Magyarországi szálláshelyének címe:
............................................................................................................................................................
28. Magyarországi tartózkodása alatt megélhetésének költségeit ki biztosítja?
Meghívó
Utazási iroda
Maga a kérelmezõ
29. A kérelmezõ útlevelében szereplõ vele együtt utazó gyermekei:
Családi név:
Utónév:
Születési hely:
Születési idõ:
1. ..........................
...................................... ...................................... ......................................
2. ..........................
...................................... ...................................... ......................................
3. ..........................
...................................... ...................................... ......................................

2. A kérelem átvételének ideje:
év
hó
nap
3. A kérelem adatbevitelét végzõ
(kód és név)
..........................
..........................

4. Az adatbevitel
ideje:
év
hó
nap
....................................
aláírás
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30. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?
31. Kiutasították-e korábban Magyarországról?
32. Ha kiutasították mikor?
év

igen
igen
hó

2003/141. szám

nem
nem
nap

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a
kérelem elutasítását vonja maga után. Tudomásul veszem továbbá, hogy az illetékes magyar hatóság a határátlépéskor,
a magyarországi beutazás és tartózkodás — elõttem ismertetett — feltételeit ismételten ellenõrizheti és azok hiánya
esetén a beutazást megtagadhatja.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a vízumban meghatározott tartózkodási idõ lejártának napján elhagyom a Magyar
Köztársaság területét.
Kelt: ………………………………………
……
……………………………………………
aláírás

A hatóság tölti ki:
A vízumkérelem

engedélyezve

elutasítva

A vízumbélyeg betûjele, sorszáma: ……………………………………… A vízum típusa: …………………………………
Avízumkiállításánakdátuma:……………………………………………………………………………………………………
A vízum érvényessége:
év
hó
nap
A vízumban foglalt tartózkodási idõ: ……………… nap
Beutazások száma:
egyszeri
kétszeri
többszöri
Megjegyzés:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az elutasítás kelte: ………………………………………………………………………………………………………………
Az elutasítás indoka: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………’’

3. §
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2. §-a a Megállapodás hatálybalépéséhez
szükséges belsõ jogi eljárások befejezõdésérõl szóló diplomáciai jegyzékek kicserélésének napján lép hatályba.
(3) A Megállapodás rendelkezéseit — a Megállapodás
18. Cikk (1) és (2) bekezdésére tekintettel — 2003. november 1. napjától ideiglenesen kell alkalmazni. A Megállapodás ideiglenes alkalmazásának idõtartamára a Megállapodás 18. Cikk (4) bekezdésére tekintettel a Magyar Köztársaság és Ukrajna viszonylatában a Magyar Népköztársaság
Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeirõl szóló, Budapesten,

1978. november 24-én aláírt Egyezmény és az azt kiegészítõ, Budapesten, 1988. április 20-án aláírt Jegyzõkönyv alkalmazása felfüggesztésre kerül.
(4) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésrõl szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.
(5) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter és a
külügyminiszter gondoskodik.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter
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A Kormány
200/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ámr.)
a következõk szerint módosítja:
1. §
Az Ámr. 10/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet 2003. december 21-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. évi elõirányzatának elõleg-finanszírozása
során is alkalmazni kell.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Melléklet a 200/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
,,10/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Az önkormányzatok nettó finanszírozásának ütemezése

Sorszám

Az önkormányzatokat nettó módon megilletõ támogatások utalása
az önkormányzatok részére
idõpont
a 13 részletben utalandók
(a táblában megjelölt nap, illetve megoszlása a tárgyévi elõirányzat
az azt követõ elsõ munkanap)
%-ában

1.

december 21.

6,0

2.

január 25.

9,4

3.

február 25.

7,7

4.

március 25.

7,7

A nettósítás tartalma (levonások)

— December 20-án fennálló kincstári követelés.
— Forgótõke.
Az elõzõ havi kifizetéseket és a január 15-ig kifizetett
13. havi illetményt terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
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Az önkormányzatokat nettó módon megilletõ támogatások utalása
az önkormányzatok részére
idõpont
a 13 részletben utalandók
(a táblában megjelölt nap, illetve megoszlása a tárgyévi elõirányzat
az azt követõ elsõ munkanap)
%-ában

5.

április 25.

7,7

6.

május 25.

7,7

7.

június 25.

7,7

8.

július 25.

7,7

9.

augusztus 25.

7,7

10.

szeptember 25.

7,7

11.

október 25.

7,7

12.

november 25.

7,7

13.

december 20.

7,6

A nettósítás tartalma (levonások)

Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
Az elõzõ havi kifizetéseket terhelõ
— befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
— forgótõke-visszapótlás
— Igazgatóság által befizetett magánnyugdíjpénztári
tagdíj.
’’
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A Kormány
201/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása
feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a honvédelemrõl szóló 1993. CX. törvény
(a továbbiakban: Hvt.) 8. §-ának (5) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következõket rendeli el:
1. §
Az R . 5. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
,,(10) A védelemgazdasági alapterv elkészítésének módszertani szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza.’’

2. §
Az R . 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,8. § (1) Az 5. §-ban elõírt gazdaságfelkészítési tervezéshez és a szövetséges erõk számára nyújtandó befogadó
nemzeti támogatás1 (a továbbiakban: BNT) tervezéséhez
az 1. § d) pontjában foglalt és adatszolgáltatásra a (4) bekezdés szerint kijelölt szolgáltató (a továbbiakban: adatszolgáltató) — a külön jogszabályban2 meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége alapján — gazdaságmozgósítási célú adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás)
teljesít.
(2) Az 5. § (2) bekezdés a)— c) pontjaiban megjelölt
tervezõ szervek (a továbbiakban: adatgyûjtõ szervek) az
adatszolgáltatók által közölt adatokat — a tervezési rendnek megfelelõen — központi, ágazati és területi szinten
gyûjtik be.
(3) Az adatszolgáltatás az adatszolgáltató
a) gazdasági tevékenysége során értékesített, illetve
vásárolt fontosabb termékek, szolgáltatások (a továbbiakban: vagyoni szolgáltatások) 2. számú melléklet szerinti
egyes forrás, felhasználás és kapacitás adataira, valamint
b) a tevékenységéhez használt, a 3. számú melléklet
szerinti adatkörökhöz tartozó anyagok, eszközök, berendezések, infrastruktúra (a továbbiakban: BNT erõforrások) jellemzõ adataira vonatkozik.
(4) Az adatszolgáltatók kijelölésére az adatgyûjtõ szervek jogosultak. Az adatgyûjtõ szerv az adatszolgáltatót
kijelölésérõl írásban értesíti. A kijelöléssel egyidejûleg
papíralapon vagy egyéb adathordozón adatlapcsomagot
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(a továbbiakban: adatlapok) küld részükre. Az adatlapok
tartalmát az adatgyûjtõ szervek határozzák meg. A különbözõ szintû adatgyûjtõ szervek az általuk tervezett kijelölésekrõl egymást tájékoztatják. A kijelölések koordinációjáért a központi tervezõ szerv a felelõs.
(5) Az adatszolgáltatást az adatlapok kitöltésével és az
adatgyûjtõ szerv részére történõ visszaküldésével kell teljesíteni a megadott határidõig.
(6) A vagyoni szolgáltatásokra vonatkozó adatszolgáltatást a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalommal az adatgyûjtõ szerv által az adatlapokon meghatározott vagyoni szolgáltatásokra (a továbbiakban: megfigyelt
vagyoni szolgáltatások) vonatkozóan kell teljesíteni.
(7) A BNT erõforrásokra vonatkozó adatszolgáltatást a
3. számú melléklet szerinti adatkörökre vonatkozó — az
adatgyûjtõ szerv által összeállított — egyedi adatlapok
kitöltésével kell teljesíteni.
(8) Az adatgyûjtõ szervek kötelesek a minõsítési jelöléssel ellátott adatlapokat a minõsített adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen
kezelni és õrizni. Az adatgyûjtés során nyert adatokat csak
védelmi felkészítési és országmozgósítási célokra lehet felhasználni.
(9) Indokolt esetben az adatgyûjtõ szerv az adatszolgáltatótól gazdaságfelkészítési, védelmi célból további adatot,
illetve rendkívüli adatszolgáltatást vagy -frissítést is kérhet.
(10) Az adatszolgáltatók kötelesek az elérhetõségi adataik megváltozásáról, valamint az adatszolgáltatásban jelentett termelõ, szolgáltató kapacitásuk megszûnésérõl,
30%-ot meghaladó csökkenésérõl vagy 30%-ot meghaladó
növekedésérõl, illetve — a megfigyelt vagyoni szolgáltatások körét érintõ — új kapacitás beindításáról az adatgyûjtõ
szervet haladéktalanul értesíteni.
(11) A tervezõ szervek a gazdaságfelkészítési tervezés
információs hátterének biztosításához a külön jogszabályban 3 meghatározott országos statisztikai adatgyûjtési programban szereplõ adatgyûjtések alapján létrehozott és más
— a nemzetgazdasági folyamatokat leíró igazgatási célú —
adatbázisok aktuális adatállományából, eseti jelleggel, személyes/egyedi adatokra nem vonatkozó kigyûjtéseket kérhetnek.’’

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Egyidejûleg hatályát veszti a gazdaságmozgósítási célú
adatgyûjtés elrendelésérõl szóló 20/1995. (VII. 25.) PM
rendelet, valamint az azt módosító 21/1997. (VI. 13.) PM
rendelet.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1

Lásd a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseirõl szóló
176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdését.
2

A Hvt. 16. § (2) bekezdése és a 191. § (1) bekezdés d) pontja.

3

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 11. § (1) bekezdése.
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1. számú melléklet
a 201/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
,,1. számú melléklet
a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelethez

A védelemgazdasági alapterv elkészítésének módszertani
szabályai
I. ÁL TAL ÁNOS TERVEZ ÉSI AL APEL VEK
A védelemgazdasági alapterv (a továbbiakban: alapterv)
a nemzetgazdaság felkészítése és mozgósítása tervezésének a felkészülés idõszakában kidolgozott dokumentuma.
Az alapterv elkészítését és rendszeres pontosítását a
tervezõ szervek a jelen módszertani szabályok (a továbbiakban: módszertan) alapján végzik.
A módszertanban alkalmazott rövidítések jegyzékét a
Függelék tartalmazza.
A tervezõ szervek a tervezés során követelménytámasztó és/vagy felelõs teljesítõ minõségben terveznek.
Az alapterv összeállítása során a követelménytámasztó
szervek összesítik a gazdaságmozgósítási helyzetre vonatkozó terveik végrehajtásához szükséges — a nemzetgazdaságtól igényelt — vagyoni szolgáltatásokat, erõforrásokat;
a felelõs teljesítõ szervek megvizsgálják, egyeztetik a kielégítés lehetõségét és elõkészítik az igények teljesítéséhez szükséges dokumentumokat. A központi tervezõ szerv értékeli a
tervezés eredményeit, és jelentést készít a Kormánynak a
gazdaság minõsített idõszaki teljesítõképességérõl.
A tervezõ szervek csoportosítása
A tervezõ szervek az általános tervezési feladatok meghatározása alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók:
1. Követelménytámasztó szervek
— A Kormány, a MeH, az MNB és az érintett ágazati
minisztériumok (BM, ESZCSM, FVM, FMM, GKM,
KüM, KvVM, NKÖM, OM);
— a MeH mint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
felügyeleti szerve,
— a HM mint az MH és a katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok felügyeleti szerve,
— a BM mint a R endõrség, a Katasztrófavédelem, a
Határõrség és a Közigazgatási Hivatalok felügyeleti szerve;
— az ESZ CSM mint az ÁNTSZ és az OMSZ felügyeleti szerve;
— az IM mint a BV felügyeleti szerve,
— a PM mint a VP felügyeleti szerve,
— az OITH mint a bíróságok felügyeleti szerve;
— a megyei védelmi bizottságok elnökei a lakosság
ellátásának követelménytámasztói.
2. Felelõs teljesítõ szervek
Ágazati ellátási felelõsséggel az ágazati tervezõ szervek:
— a BM — az építésügyi kapacitások, az életvédelmi
létesítmények biztosításáért,
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— az ESZ CSM — az egészségügyi szolgáltatásokért, a
szociális ellátásért,
— az FMM — a munkaerõ biztosításért, a foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátásáért,
— az FVM — a hazai mezõgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari cikkekkel való ellátásért,
— a GKM — a hazai nyersanyagokkal, energiahordozókkal, ipari, kereskedelmi cikkekkel és szolgáltatásokkal
való ellátásért, továbbá a szállítási szolgáltatásért, közúti,
vasúti helyreállításért,
— az IHM — az informatikai és távközlési szolgáltatásokért,
— a KüM — a nyersanyagból, energiahordozóból,
ipari, mezõgazdasági, erdészeti és egyéb termékekbõl való
behozatalért,
— a KvVM — a vízgazdálkodási, környezet- és árvízvédelmi feladatok ellátásáért,
— a NKÖM — a kulturális szolgáltatásokért,
— az OM — az oktatás-képzés védelmi feladatai ellátásáért,
— a PM — a költségvetési elõirányzatokért.
Területi ellátási felelõsséggel a megyei védelmi bizottságok,
Funkcionális feladatot ellátó központi hivatalok
— az MNB — a pénzügyi, monetáris feladatok ellátásáért, illetve
— a KSH — a statisztikai adatszolgáltatás védelmi feladatai ellátásáért.
3. Szolgáltatók
A Hvt. 69. § (3) bekezdése alapján a magánszemély állampolgárságára való tekintet nélkül, továbbá a jogi személy, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
és személyegyesülés vagyoni szolgáltatásként a Hvt.-ben meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezhetõ.
A külföldi tulajdonú magán- vagy társas vállalkozások esetében a Magyarországon bejegyzett telephely alapján rendelhetõ el a vagyoni szolgáltatás.
A szolgáltatók gazdaságmozgósítási feladat végzésére
való kijelölése és számukra a feladat meghatározása a
6. §-ban foglaltak szerint történik.

II. A TERVEZÕ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI
1. A honvédelmi miniszter feladatai
Az MH minõsített idõszaki mûködéséhez és mozgósításához, kiegészítéséhez szükséges anyagi javakra, erõkre és
szolgáltatásokra stb. vonatkozó igényeinek összeállítása
és az illetékes ágazati és területi tervezõ szervek részére
történõ megküldése.
A BNT keretében beérkezõ szövetségesi erõforrás igény
fogadása, a BNT katonai igény kielégítésének tervezése, a
nem katonai igény továbbítása az illetékes tervezõ szervek
részére. A BNT összes igény visszaigazolása a szövetsége-
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sek részére. A BNT képességkatalógus összeállítása, frissítése, valamint a NATO tagállamok és a küldõ államok
részére történõ átadása.
2. A belügyminiszter feladatai
Az irányítása és felügyelete alá tartozó határõr és rendvédelmi szervek nemzetgazdasággal szembeni minõsített
idõszaki igényei tervezésének összefogása, a részigénytervek összesítése. Az összesített igénytervet az illetékes ágazati tervezõ szervek részére kell megküldeni.
A határõr és rendvédelmi szervek gazdaságmozgósítási
helyzetre vonatkozó igényei tervezésének ki kell terjednie
az egyéb gazdaságmozgósítási helyzetre vonatkozó — központi beavatkozást igénylõ — tárcaszintû tervkivonat elkészítésére is. Az egyéb gazdaságmozgósítási helyzetre
vonatkozó tárcaszintû tervkivonatot csak a központi tervezõ szerv részére kell megküldeni.
3. Az egyéb rendvédelmi szervek felügyeletét ellátó miniszterek, országos hatáskörû szervek vezetõinek feladatai
Az alárendelt rendvédelmi szervek nemzetgazdasággal
szemben támasztott, gazdaságmozgósítási helyzetre vonatkozó igényeinek tervezése, a részigénytervek összesítésének elvégzése. Az összesített igénytervet az illetékes ágazati tervezõ szervek részére kell megküldeni.
A rendvédelmi szervek gazdaságmozgósítási helyzetre
vonatkozó igényei tervezésének ki kell terjednie az egyéb
gazdaságmozgósítási helyzetre vonatkozó — központi beavatkozást igénylõ — tervkivonat elkészítésére is. Az egyéb
gazdaságmozgósítási helyzetre vonatkozó tárcaszintû tervkivonatot csak a központi tervezõszerv részére kell megküldeni.
4. Az ágazati miniszterek feladatai
A követelménytámasztó szervek gazdaságmozgósítási
helyzetre vonatkozó igényei teljesíthetõségének vizsgálata
és visszaigazolása; a társadalom, a nemzetgazdaság és a
közigazgatási rendszer minõsített idõszaki (itt: rendkívüli
állapoti) mûködõképessége fenntartását szolgáló, valamint az export-import igények tárcaszintû tervezése, az
igények megküldése az illetékes teljesítõ szervek részére.
Az egyéb gazdaságmozgósítási helyzet tervezése során,
amennyiben a miniszter felelõs valamilyen típusú válsághelyzet kezeléséért, illetve válságkezelési tervkészítési kötelezettsége van, terveznie kell a válsághelyzetbõl következõ gazdaságmozgósítási igényeket, és meg kell küldenie az
illetékes ágazati vagy területi tervezõ szervnek. Ezen túl a
terv központi beavatkozást igénylõ tételeirõl tervkivonatot
is kell készíteni. Az egyéb gazdaságmozgósítási helyzetre
vonatkozó tervkivonat táblázatán fel kell tüntetni a feltételezett válsághelyzet típusát és számításba vett fõbb jellemzõit, valamint a tervezés alapjául vett válságkezelési
terv megnevezését. A tárcaszintû (országos) tervkivonatot
csak a központi tervezõ szerv részére kell megküldeni.
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A tárcaszintû igénykielégítési tervek elkészítése ágazati
és területi bontásban.
A közvetlen irányítása alá tartozó országos hatáskörû és
területi tervezõ szervek tervezõi munkájának irányítása.
A KSH által koordinált OSAP keretében végzett adatgyûjtésekben a gazdaságfelkészítési tervezés szempontjainak érvényesítése. Az adatgyûjtés kérdõíveinek összeállításakor a védelemgazdasági alapterv tényadat igényeinek
figyelembevétele. A védelemgazdasági alapterv ágazati
bázisadatainak — szükség szerinti — egyszeri adatfelvételezéssel történõ biztosítása.
5. A gazdasági és közlekedési miniszter feladatai
Az ágazati miniszterre vonatkozó tervezési feladatok
ellátása.
A BNT keretében a honvédelmi minisztériumból érkezett szövetségesi nemzetgazdasági (nem katonai) erõforrásigény fogadása és — az illetékes tervezõ szervek vizsgálata és javaslata alapján történõ — visszaigazolása a
honvédelmi miniszter részére.
A védelemgazdasági alapterv módszertanának szükség
szerinti korszerûsítése. Az igénybejelentéshez szükséges
egységes követelménytámasztói nomenklatúra (a továbbiakban: EKN) évenkénti pontosítása a követelménytámasztó szervek igényei alapján.
Az ágazati és területi védelemgazdasági alaptervek nemzetgazdasági szintû összesítése, a tervek elemzése és a szükséges intézkedések megtétele, illetve kezdeményezése.
A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképességének elemzõ vizsgálata.
A 8. §-ban szabályozott gazdaságmozgósítási célú adatgyûjtések koordinálása, a központi adatgyûjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása, összesítése, az összesített adatok tervezõ szervek részére történõ továbbítása.
Minden tervidõszakban egy alkalommal (4 évenként)
— illetve szükség szerint — a Kormány tájékoztatása a
tervezés fõbb elõirányzatairól és megállapításairól, a gazdaság minõsített idõszaki teljesítõképességérõl, valamint a
döntést igénylõ kérdésekrõl (a pénzügyminiszterrel közös
jelentésben). Az illetékes tervezõ szervek tájékoztatása a
Kormány döntéseirõl, állásfoglalásáról, a döntések végrehajtását szolgáló tervezési feladatok egyidejû meghatározásával.
6. A külügyminiszter feladatai
A követelménytámasztó szervek import igényei teljesíthetõségének vizsgálata, a közigazgatási rendszer, a nemzetgazdaság és a társadalom minõsített idõszaki (rendkívüli állapoti) mûködõképessége fenntartását szolgáló export-import igények felülvizsgálata, a nemzetgazdasági szintû
sarokszámok kialakítása, és az igények visszaigazolása az
igényt benyújtó miniszternek.
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Az igények felülvizsgálata során ki kell alakítani az egyes
stratégiai jellegû termékek exportjára vonatkozó esetleges
korlátozó, illetve importjára vonatkozó esetleges könnyítõ
külkereskedelmi eljárási szabályokat.
7. A pénzügyminiszter feladatai
A védelemgazdasági alapterv módszertani szabályai
pénzügyi tervfejezetének — a gazdasági és közlekedési
miniszterrel egyetértésben történõ — szükség szerinti korszerûsítése.
A pénzügyminiszter koordinálja a követelménytámasztó szervek gazdaságmozgósítási helyzeti igényeinek kielégítésére, a társadalom és a nemzetgazdaság minõsített idõszaki mûködtetésének finanszírozására, a költségvetési
elõirányzatok szükséges átcsoportosításaira vonatkozó
pénzügyi intézkedések tervezését.
A Kormány tájékoztatása a minõsített idõszaki költségvetés fõbb sarokszámairól, megállapításairól, valamint a
döntést igénylõ kérdésekrõl (a gazdaság és közlekedési
miniszterrel közös jelentésben). Közremûködés a nemzetgazdaság minõsített idõszaki (rendkívüli állapoti) teljesítõképességének elemzõ vizsgálatában. Az illetékes tervezõ
szervek tájékoztatása a Kormány döntéseirõl, állásfoglalásáról, a döntések végrehajtását szolgáló pénzügyi tervezési
feladatok egyidejû meghatározásával.
8. A fõvárosi, megyei védelmi bizottságok feladatai
A védelmi bizottság a gazdaságfelkészítési tervezés keretében elvégzi:
— az illetékességi terület lakosságának minõsített idõszaki, alapvetõ élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel,
egészségügyi szolgáltatással való ellátásának tervezési feladatait;
— a fegyveres erõk és rendvédelmi szervek részérõl,
valamint a BNT keretében a megyére mint közigazgatási
egységre háruló igények kielégítése tervezését;
— az illetékességi területen mûködõ és az alapterv végrehajtásában érintett szolgáltatásra kötelezettek kijelölésével kapcsolatos feladatokat;
— a helyi védelmi bizottságok és a kijelölt szolgáltatásra kötelezettek tervezési, adatszolgáltatási tevékenységének szabályozását;
— az életvédelemmel és vagyonmegóvással kapcsolatos
feladatok ellátását.
9. Valamennyi tervezõ szervre vonatkozó feladat
A tervezõ szervek a négyévente készülõ alaptervet tervfejezetenként szövegesen értékelik. A szöveges értékelésben ki kell térni:
— a bejelentett igények kielégíthetõségének vizsgálatára;
— a tervezést, az igény kielégítését akadályozó tényezõkre;
— a tervezést segítõ javaslatokra.
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10. A tervezõ szervek kódjai
a) Fegyveres erõk és rendvédelmi szervek:
F-01: HM
F-11: KNSz
R -01: BM
R -11: R endõrség
R -12: Határõrség
R -13: OKF
R -02: IM
R -21: BV
R -03: PM
R -31: VP
R -04: MeH
R -41: NBH
R -42: IH
R -43: NbSz
b) Minisztériumok, országos hatáskörû szervek:
M-01:
M-02:
M-03:
M-04:
M-05:
M-06:
M-07:
M-08:
M-09:
M-10:
M-11:
M-12:
M-13:
M-14:

BM (építésügyi ágazat)
ESZ CSM
FMM
FVM
GKM
IHM
KüM
KvVM
NKÖM
OM
PM
MNB
KSH
OITH

c) Megyei védelmi bizottságok:
V-01:
V-02:
V-03:
V-04:
V-05:
V-06:
V-07:
V-08:
V-10:
V-09:
V-11:
V-12:
V-13:
V-14:
V-15:
V-16:
V-17:
V-18:
V-19:
V-20:

Budapest
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Z emplén
Csongrád
Fejér
Gyõr-Moson-Sopron
Heves
Hajdú-Bihar
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Z ala
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III. A VÉDELEMGAZDASÁGI ALAPTERV FEJEZETEI
A védelemgazdasági alapterv a gazdaságfelkészítési tervezés során a központi tervezõ szerv koordinációjában az
ágazati és a területi tervezõ szervek által összeállításra
kerülõ dokumentum, amely a következõ fejezetekbõl tevõdik össze:
(A helyi tervezõ szervek számára a megyei védelmi
bizottságok határozzák meg a helyi védelemgazdasági
alapterv felépítését.)
1. A követelménytámasztók minõsített idõszaki igényei
(,,I’’ jelû táblázatok)
A követelménytámasztók minõsített idõszaki igényeik
összeállításánál — a feladatra összeállított saját szabályzat
szerint — az alkalmazási tervükben tervezett szakfeladatokhoz vagy válságkezelési típustervekhez az EKN-ben
szereplõ tételekre határozzák meg a nemzetgazdaságból
— a békeidõszaki ellátásukhoz képest többletként — igényelt erõforrás szükségletüket. A lakosság minõsített idõszaki ellátása, valamint a nemzetgazdaság minõsített idõszaki mûködésének fenntartása céljából a többlet a valamilyen rendkívüli helyzet következményeként kiesõ legfontosabb erõforrások pótlásaként vagy a meglévõ erõforrásokat meghaladó, többletként jelentkezõ szolgáltatási igények teljesítéseként értelmezendõ.
A gazdaságmozgósítási igények között a követelménytámasztó szervek folyó idõszaki költségvetése terhére képzett és meglévõ tartalékain felüli igények szerepelhetnek.
A békeidei normától való esetleges eltérés (hiány) a K.01.
jelû táblázaton kerül számbavételre.
A nemzetgazdasági igények összeállításánál csak az EKNben szereplõ, — az adott szervezet minõsített idõszaki rendeltetésének megfelelõ feladatok végrehajtása szempontjából — kiemelt fontosságú vagyoni szolgáltatások vehetõk
figyelembe. A hazai kereskedelemben a minõsített idõszakban is nagy valószínûséggel beszerezhetõ termékek, szolgáltatások biztosítására költségvetési forrást kell igényelni a
követelménytámasztó minõsített idõszaki költségvetésében.
Az igények tervezése kiterjed:
1.1. A fegyveres erõk és rendvédelmi szervek által a
nemzetgazdaságtól igényelt, a béke idõszaki alapfeladataik
ellátásához megállapított békeszükséglethez vagy átlagos
békefelhasználáshoz képest számított többlet erõforrás
igény tételes felmérésére (követelménytámasztók).
1.2. A nemzetgazdaság gazdaságmozgósítási helyzetben való mûködéséhez, valamint az 1.1. pont szerinti erõforrásigény biztosításához szükséges ágazati és import igények felmérésére (ágazati tervezõ szervek).
1.3. A lakosság minõsített idõszaki és egyéb gazdaságmozgósítási helyzetben való ellátása szükségletének tervezésére (területi tervezõ szervek).
2. Az igénykielégítési tervjavaslat (,,K’’ jelû táblázatok)
Az 1. pont 1.1—1.3. alpontok szerinti vagyoni szolgáltatások teljesítésére vonatkozó igénykielégítési tervjavasla-
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tot a minisztériumok ágazati bontásban, a védelmi bizottságok fõvárosi, megyei szinten készítik el.
Az igénykielégítés tervezése a nemzetgazdaság folyamataiban megfigyelt statisztikai és egyéb módon (gazdaságmozgósítási célú adatgyûjtéssel) elõállított tényadatokon
alapuló követõ tervezési módszerrel történik.
A követõ tervezés a gazdaságfelkészítési tervezés fõ módszertani elve, amely szerint a tervezõ szervek — a védelmi
szempontból — fontos vagyoni szolgáltatásokat folyamatosan figyelemmel kísérik, ezekrõl megbízható információkat gyûjtenek, azokat elemzik, és a minõsített idõszaki
terveket ezen bázisadatok alapján állítják elõ.
A gazdaságmozgósítási igények kielégítése tervezésekor
az alábbi kielégítési módokat lehet figyelembe venni:
2.1. Az igénybevétellel történõ igénykielégítés
A kielégítési mód meghatározásához legelõször azt kell
megvizsgálni, hogy az adott igény közvetlenül a nemzetgazdaságból minõsített idõszaki igénybevétellel kielégíthetõ-e.
Ide tartoznak a nemzetgazdaságban meglévõ és honvédelmi vagy egyéb védelmi célból igénybevételre kijelölt
ingatlanok (beleértve a közlekedési, hírközlési, távközlési,
infrastrukturális hálózatokat és létesítményeket is), ingó
dolgok (gépek, közúti, vízi és légi jármûvek, vasúti gördülõanyagok és más technikai eszközök és tartozékaik, pótalkatrészek), a tartalékos személyi állomány, valamint a
meghagyásban részesített szakemberek. A honvédelmi és a
polgári védelmi célú igénybevétellel kapcsolatos elõkészületi, tervezési és nyilvántartási tevékenységeket az MH,
valamint az OKF, a Határõrség, a Rendõrség (együtt a BM)
igénybejelentése alapján a Hvt. és a végrehajtásáról szóló
178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
vonatkozó szakaszai szerint a megyei/fõvárosi hadkiegészítõ parancsnokságok és védelmi bizottságok végzik.
2.2. A folyó termelésbõl és készletekbõl történõ igénykielégítés
A vagyoni szolgáltatások közül azokat soroljuk ide,
amelyek teljesítésekor a gazdasági erõforrást folyamatosan
üzemelõ hazai termelõ, szolgáltató kapacitásokon állítják
elõ, vagy belföldi kereskedelmi szervezetek forgalmazzák
(és/vagy készletezik), és amelyekbõl a szükséges feltételek
biztosítása esetén a gazdaságmozgósítási igény megfelelõ
idõben és mennyiségben kielégíthetõnek minõsíthetõ.
Ebbe a csoportba tartozik a mûködõ hazai kapacitásokon
ismert átfutási idõvel elõállításra kerülõ, vagy a belföldi
kereskedelemben folyamatosan forgalmazott, elsõsorban
polgári termékek többsége, az energiahordozók, az élelmiszerek, egyéb ipari és mezõgazdasági termékek, a hazai
gyártású, illetve forgalmazású gyógyszerek. Ide sorolhatók
a törvény alapján a forgalmazónál készletezett anyagok
(pl. üzemanyagok), a termeléshez vagy szolgáltatáshoz
szükséges egyes alapanyagok, fogyasztási cikkek, de ide
tartoznak egyes honvédelmi célú anyagok, eszközök belföldi gyártó/javító kapacitásai.
2.3. A védelmi célú tartalékokból történõ igénykielégítés
Amennyiben megállapítást nyert, hogy az igények kielégítése a 2.1—2.2. pontokban leírt módon nem biztosíthatók, úgy a tervezésnek ki kell terjednie a védelmi célú
tartalékoknak a tervezésbe történõ bevonására, mint a
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gazdaságmozgósítási igény kielégítésének legbiztosabb fajtájára. Az igényelt gazdasági erõforrás (pl. egy gépipari
termék) meghatározott idõpontban való biztosítása történhet az elõállítási ciklus különbözõ fázisainak (kész-,
vagy félkész termék, nyersanyag, gyártóeszköz) tartalékolásával és szükség esetén a félkész terméknek a meglévõ
kapacitáson az átfutási idõnek megfelelõ idõpontban beindított készre-gyártásával. Erre a célra szolgálnak a
12. §-ban részletezett védelmi célú állami tartalékok, amelyek az egyes miniszterek védelmi feladatainak végrehajtását szolgálják.
Az egyes speciális termékek minõsített idõszaki gyártására fenntartott, úgynevezett rögzített ipari kapacitásokat
a védelmi célú tartalékolás speciális eseteihez soroljuk,
tervezési szempontból azonban külön igénykielégítési
módnak tekintjük.
2.4. A rögzített ipari kapacitásokról történõ igénykielégítés
Egyes nagy tömegben alkalmazásra kerülõ, honvédelmi
vagy egyéb védelmi szempontból alapvetõ fontosságú termékféleségek gyártására vagy javítására, változtatható
volumenû vagy adott idõszakban aktivizálható kapacitás
kerül biztosításra, rögzítésre. A kapacitások folyó idõszaki
fenntartására a Kormány évente szerzõdés alapján költségvetési forrást biztosít. A szolgáltatásra kötelezett gazdasági
megfontolás és a termék elõállítási és/vagy eltarthatósági
ideje (gyártás felfuttatás max. 90—180 nap) alapján dönti
el, hogy a készterméket fizikailag készletezi és tárolja, vagy
pedig a készre gyártó kapacitást szerzõdéssel rögzíti, esetleg a kettõ kombinációját alkalmazza. A kapacitás-fenntartási szerzõdésben vállalja az adott igény minõsített idõszaki
szállítására vonatkozó szerzõdéskötési kötelezettséget.
2.5. Az export-importból történõ igénykielégítés
A 2.1—2.4. pontokban leírt igénykielégítési módokkal
nem biztosítható erõforrás esetén tervezhetõ az importból
történõ igénykielégítés. A minõsített idõszaki igények kielégítése tervezésekor figyelembe kell venni a veszélyeztetettségi idõszakban (6 hónap) szükség szerint bevezetésre
kerülõ exportot korlátozó, importot könnyítõ gazdaságpolitikai intézkedéseket. A NATO-ban alkalmazott
együttmûködõi logisztikai technikák, mint a NATO
Logisztikai Értéktõzsde, a Raktári Készlet és Eszközigények Cseréje, a Közös Felhasználású Termékek Anyaggazdálkodása, a Termékek Nyilvántartásból Történõ Biztosítása, vagy a NATO Lõszer Adatbázis projektek alkalmazása alapvetõ érdekünk.
A szövetségesi kötelezettség alapján tervezni kell a
BNT-re vonatkozó kormánymegállapodásból a nemzetgazdaságra háruló export, valamint a szövetséges állam
területén állomásoztatott, mûködtetett magyar haderõ import igényeit is. Ezen igénykielégítési mód tervezésénél
jelen módszertant a BNT tervezési és eljárási szabályaira
vonatkozó
kormányrendelet4 figyelembevételével kell
alkalmazni.
4
A befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseirõl szóló 176/2003.
(X. 28.) Korm. rendelet.
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2.6. Költségvetési elõirányzat
A minõsített idõszakban megvásárolható vagyoni szolgáltatások fedezetéhez költségvetési elõirányzatokra van
szükség, amelyek rendelkezésre állását a minõsített idõszaki költségvetési átcsoportosítások tervezésével lehet biztosítani. Költségvetési elõirányzatot tervezhetnek a tervezõ
szervek a saját fejezeti, illetve önkormányzati költségvetésük átcsoportosításával, a fejezeti tartalék felhasználásával, fejezetek közötti átcsoportosítással, a költségvetés általános tartaléka, illetve a vis maior keret terhére.
2.7. Szövetségesi támogatás, külföldi segélyszolgáltatás
Szövetségesi tagságunk alapján számíthatunk — minõsített idõszakban vagy egyéb gazdaságmozgósítási helyzetben — a szövetséges NATO-tag- és egyéb államok segélyt
nyújtó támogatására. A külföldi segélyszállítmányok fogadása, elosztása a speciális válságkezelési feladatokhoz tartozik.
A fentiek leegyszerûsítve mutatják be a az igénykielégítési mód megválasztásának folyamatát. A különbözõ egyedi igények esetében mindig a konkrét szakmai és gazdasági
szempontok mérlegelésével kell kijelölni a legalkalmasabb
módot. Ugyanakkor számolni kell azzal a körülménnyel,
hogy az egyes kielégítési módok megválasztásánál a nemzetgazdaság teljesítõképessége és/vagy a költségvetés helyzete az igényelt költségvonzat miatt korlátot szabhat. Ilyen
esetekben a tervezõ szerveknek mérlegelniük kell a másik
igénykielégítési módba való átsorolás lehetõségét.
3. Az igénykielégítés költségvetési tervezése (,,P’’ jelû táblázat)
A gazdaságfelkészítés békeidõszaki egyszeri és folyamatos ráfordításainak költségvetési tervezése két lépcsõben,
egymással párhuzamosan, de folyamatosan egyeztetve történik:
— A PM a gazdasági prognózisok és a GDP elõírt
százalékában meghatározza a tervezési évben figyelembe
veendõ védelmi kiadások összesített nagyságrendjét s ezen
belül az egyéb védelmi kiadásokat is.
— A tervezõ szervek költségvetési javaslatait megküldik a HM Védelmi Hivatalnak, amely az összesített adatokat a PM-nek továbbítja.
Amennyiben a HM Védelmi Hivatal által megadott
összesített igény és a PM által kimunkált fõszámok nem
felelnek meg egymásnak, további egyeztetés következik.
A költségvetési törvényjavaslatban már konszenzusos
számadatok jelennek meg, amelyekrõl az Országgyûlés
dönt. Az elfogadott elõirányzathoz kell ezután igazítani a
költségvetési igényeket.
Az Országgyûlés által elfogadott elõirányzatból kiindulva a HM elõterjesztésében a Kormány minden évben jóváhagyja az elõzõ évi felhasználásról szóló beszámolót, és
egyidejûleg tételes bontásban, tárcánként meghatározza a
tárgyévi elõirányzatokat. E jóváhagyást követõen kezdõdhet meg a PM részérõl a konkrét finanszírozás.
3.1. A pénzügyi fedezet tervezését a gazdaságmozgósítási helyzeti igények kielégítéséhez, azaz a szükséges költségvetési átcsoportosítási javaslatok elkészítését a tervezõ
szervek végzik.
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A különbözõ gazdaságmozgósítási helyzetekben felmerülõ országos költségvetési igényt csak a tervezõ szervek
által felmért, meghatározott és ellenõrzött adatszolgáltatásra lehet építeni. A felmért igények teljesítésénél, a szükséges pénzügyi forrás biztosításánál az alábbi sorrendiséget
kell figyelembe venni:
— tárca/önkormányzat saját költségvetésén belüli átcsoportosítás;
— tárcák/önkormányzatok közötti átcsoportosítás;
— költségvetés általános tartalékának igénybevétele;
— költségvetés módosítása;
— pótköltségvetés.
A béke idõszaki krízishelyzetek pénzügyi kezelésénél
eddig minden esetben egyedi döntést hoztak a felsõbb
irányító szervezetek vezetõi. Az ügyek egyedi kezelését a
jövõben sem lehet kizárni, ezért a minõsített idõszaki költségvetési terv összeállítása csak iránymutatásul és tájékoztatásul szolgál.
4. Az igénykielégítéshez szükséges szerzõdések elõkészítése, illetve megkötése (,,J’’ jelû táblázat)
A gazdaságfelkészítési szerzõdések, gazdaságmozgósítási elõszerzõdések megkötése és a gazdaságmozgósítási
szerzõdések elõkészítése a felelõs teljesítõ szervek feladata.
A ,,T’’ jelû táblázatot csak azok a tervezõ szervek
(minisztériumok) töltik ki, amelyek az egyéb gazdaságmozgósítási helyzetre vonatkozó, — jogszabályban5 elõírt
— tervkészítésre kötelezettek.
A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképességének ellenõrzõ vizsgálatát a tervezõ szervek adatai alapján a GKM és a PM végzi. A nemzetgazdasági szintû elemzõ munka kiterjed a visszaigazolt igények költségvetési
fedezetének és a gazdaság teljesítõképességének összehasonlítására.

IV. AZ AL APTERV KIDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERE
ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A tervezõ tevékenység — az 5. §-ban foglaltakkal összhangban — központi, ágazati, területi és helyi szinten folyik.
Az alaptervet 4 évenként (1+3 év) kell elkészíteni. A
tervezõ szervek adatai alapján összeállított alaptervrõl a
gazdasági és közlekedési miniszter és a pénzügyminiszter
közös elõterjesztésben számol be a Kormánynak.
A terv a 4 éves tervezési ciklus elsõ évére (a továbbiakban: tervév)6 a követelménytámasztók által bejelentett igényeknek megfelelõ részletességgel, mint alapterv kerül kidolgozásra, és — az évenként szükségessé váló pontosításokkal — folyamatosan tartalmazza az aktuálisan visszaigazolt minõsített idõszaki vagyoni szolgáltatásokat.
5

A polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény, a polgári
védelmi tervezés rendszerérõl és követelményeirõl szóló 20/1998. (IV. 10.)
BM rendelet, az egészségügyi intézmények katasztrófa tervének tartalmi
követelményeirõl szóló 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet.
6
Elõször e módszertan szerint 2004-re.
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A tervezési ciklus 2—4. éveiben7 csak a tervév adataiban
szükségessé váló változásokat kell — a tervévivel azonos
ütemezéssel — végigvezetni a tervezési folyamaton.
Az alapterv pontosításáról évente szûkített jelentésben
számol be a Kormánynak a gazdasági és közlekedési
miniszter.
Az alapterv bázisát, a tervévet megelõzõ év tényadatai
képezik. A tényadatokat szolgáltató információs rendszerek a következõk:
— a KSH által koordinált OSAP;
— a 8. § szerinti gm célú központi, ágazati vagy területi
adatgyûjtés;
— az ágazati miniszterek saját igazgatási célú adatgyûjtései;
— a megyei védelmi bizottságok egyéb, a Hvt. 16. §
(2) bekezdése alapján elrendelt adatgyûjtései;
— a védelmi célú állami tartalékok nyilvántartási adatai;
— egyéb nemzetgazdasági és katonai adatbázisok.
A tervezõ szervek egymás gazdaságmozgósítási célú adatai vonatkozásában hozzáférésre jogosultak azzal, hogy az
átvett adatok csak gazdaságfelkészítési, védelmi célra használhatók fel.
A követõ tervezés információs rendszerével szemben
támasztott követelmény, hogy hatékonyan támogassa a
jelen módszertan szerinti gazdaságfelkészítési tervezést.
Az alapterv fõleg naturális adatokat tartalmaz, de a
táblázaton jelölt minden esetben a naturáliák mellett fel
kell tüntetni az értéket is. Az érték mindig a tervévet
megelõzõ évi átlag egységáron számított folyóáras adat.
A minõsített idõszaki igények tervezésekor a követelménytámasztó tervezõ szervek számára kötelezõ az EKN
alkalmazása, amelyet a központi tervezõ szerv a követelménytámasztó szervek igényei alapján állít össze, és a tervezési ciklus megkezdéséig a követelménytámasztó szervek részére megküld.
A védelemgazdasági alapterv nem öleli fel a nemzetgazdaság egészét — így csak reprezentatív számítási anyagnak
tekinthetõ —, mivel a 8. § szerinti gm célú adatszolgáltatásra csak az adott gazdasági alágazatban meghatározó
súlyú, illetve a speciális szolgáltatást nyújtó gazdálkodókat
jelöli ki az adatgyûjtõ szerv.
A szolgáltatók kijelölését a minisztériumok és a védelmi
bizottságok a katonai meghagyásban részesített gazdálkodó szervezetek jegyzékének összeállításával és egyeztetésével összhangban, illetve azzal azonos ütemezésben végzik.
A követõ tervezés információs rendszerének kialakításakor alapelv, hogy az adatszolgáltatásra kijelöltek köre
minden esetben meghaladja a tervezésbe bevontak körét.
A kijelölt szolgáltatókat a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR8) alapján
kell besorolni. Az ágazati besorolásnál a gazdasági egységeknek a tervév január 1-jei szervezeti állapotát kell figyelembe venni.
7
8

Az elsõ ciklusban a 2005—2007. években.
TEÁOR ’03. Közzétette: 9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény.
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V. A TERVEZÉS FOLYAMATA
A tervezõ szervek a védelemgazdasági alapterv összeállítása során
— a fegyveres erõk és a rendvédelmi szervek igényei,
valamint a BNT keretében a nemzetgazdaságra háruló
igények tervezésekor a ,,felülrõl lefelé tervezés’’ (feladatmeghatározó) módszerét, míg
— a lakossági igények, valamint a területi, ágazati és
nemzetgazdasági igénykielégítés tervezésekor az ,,alulról
felfelé tervezés’’ módszerét alkalmazzák.
A kétirányú tervezést szervesen kiegészíti a nemzetgazdaság minõsített idõszaki mûködõképessége fenntartását
szolgáló — az ágazati kapcsolatokból eredõ — tárcaszintû,
valamint a nemzetközi együttmûködést, illetve a külkereskedelmi forgalom minõsített idõszaki fenntartását szolgáló
export-import tervezés.
A BNT-bõl a nemzetgazdaságra háruló ,,polgári támogatási’’ igények (termékek, gépek stb.) tervezés-technikailag exportnak minõsülnek. Amennyiben a Magyar Köztársaság küld más szövetséges állam területére haderõt, úgy a
magyar haderõ állomásoztatásának, mûködtetésének polgári-katonai támogatás igényét, amelyet ott BNT keretében nyújtanak számára, tervezés-technikailag import
igénynek kell tekinteni, illetve tervezni.
A BNT export-import igényeit a tárcaszintû tervezés
keretében a HM tervezi és küldi meg a GKM, illetve a KüM
részére.
A minõsített idõszaki külkereskedelmi igények kielégítését szolgáló import tervezés módszerét a külügyminiszter
a relációk speciális jellege alapján alakítja ki. A relációnként (országonként) elkészített tervlapokat a KüM tárolja,
elvégzi rajtuk folyamatosan a szükséges pontosításokat, a
címzett országoknak azonban csak a Kormány külön intézkedésére küldi meg.
A tervezés módszere lehetõséget biztosít arra, hogy a
gazdasággal szemben támasztott igények kielégíthetõsége
— területi: megyei, fõvárosi,
— ágazati: minisztériumi, valamint
— nemzetgazdasági szinten tervezhetõ legyen.
A nemzetgazdasági szintû alaptervet a központi tervezõ
szerv a tervezõ szervek tervjavaslatai alapján állítja össze.
A központi tervezõ szerv a nemzetgazdasági alaptervjavaslathoz csatolja a tervezõ szervek által a kijelölt szolgáltatókkal megkötött gazdaságfelkészítési szerzõdések és
gazdaságmozgósítási elõszerzõdések jegyzékét.
A nemzetgazdaság minõsített idõszaki mûködtetésének
finanszírozására vonatkozó költségvetési tervjavaslatot a
pénzügyminiszter állítja össze.
A két nemzetgazdasági szintû tervjavaslatot a gazdasági
és közlekedési miniszter és a pénzügyminiszter közös elõterjesztésben nyújtja be a Kormányhoz jóváhagyásra.
A központi tervezõ szerv kiadja a Kormány által elfogadott védelemgazdasági alapterv szerinti, a minisztériumi és
védelmi bizottsági alaptervekre vonatkozó fõbb mutatókat. A tervezõ szervek a kiadott tervmutatók alapján

2003/141. szám

— évente, illetve szükség szerint — tervkorrekciót hajtanak végre.
A tervezõ szervek tervjavaslatait a központi tervezõ
szerv visszaigazolása alapján a tervezõ szerv vezetõje vagy
az általa felhatalmazott vezetõ hagyja jóvá. Az így jóváhagyott alapterveket évenként egyszer a tervezõ szervek felülvizsgálják és szükséges esetben — a megváltozott gazdaságimûszaki feltételek alapján — pontosítják.

VI. A TERVEZÉS SEGÉDLETEI
Az alapterv tervezési segédleteit az 1—13. számú táblázatok tartalmazzák.
A segédletek támpontul szolgálnak
— a tervezõ szervek munkamegosztásának (1. számú
táblázat) egységes értelmezéséhez;
— a tervezõ szervek tervezési feladatai határidõs ütemezéséhez (2. számú táblázat); továbbá tartalmazzák azokat az ûrlapokat, amelyek
= az igények bejelentéséhez (3—6. számú táblázatok);
= az
igények
kielégítésének
tervezéséhez
(7—8. számú táblázatok),
= az igénykielégítéshez szükséges költségvetési átcsoportosítások tervezéséhez (9. számú táblázat),
= a követõ tervezés információs rendszere által
elõállított bázisadatok feldolgozásához, elemzéséhez (10. számú táblázat),
= a gazdaságfelkészítési szerzõdések és a gazdaságmozgósítási elõszerzõdések jegyzékének összeállításához (11—12. számú táblázat),
= az egyéb gazdaságmozgósítási helyzetre vonatkozó tervkivonat (13. számú táblázat) elkészítéséhez szükségesek;
— a Függelék a rövidítések magyarázatát adja.

VII. A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE
Az igények tervezésekor az EKN alkalmazása kötelezõ.
Igények csak a benne szereplõ tételekre adhatók fel.
A tervezési segédletek kitöltésekor a tervezõ szerveknek
a következõ szempontokat kell figyelembe venni:
A jelen módszertani szabályok a tervezési segédletek
papíralapú kitöltését tekintik alapértelmezésnek. Amikor
a tervezés számítógépes támogatásának folyamatos bevezetésével megteremtõdnek a feltételek a teljes folyamat
elektronikus úton történõ végrehajtására, kiváltjuk a
hagyományos iratokat; addig a papíralapú dokumentumok
tekintendõk elsõdlegesnek.
1. A Fegyveres erõket és a rendvédelmi szerveket felügyelõ
minisztériumok
az erõforrás igényeket (3. számú táblázat) igénykielégítési módonként, ágazati besorolás szerinti felelõs teljesítõ
szervenként és a javasolt igénykielégítõk székhelye szerinti
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megyei bontásban 3 példányban küldik meg az illetékes
felelõs teljesítõ szervek részére. A felelõs teljesítõ szerv a
visszaigazolt tervlap egy példányát a követelmény támasztó
és egy példányát a GKM részére küldi meg. A fegyveres erõk
és rendvédelmi szervek a költségvetési többletigényt az igénybejelentési táblázaton feltüntetett módon tervezik.
A 3. számú táblázat értelmezéséhez szükséges magyarázatok:
— A 2 jelû oszlop, a megnevezés kitöltése nem kötelezõ.
— A 7—8 jelû oszlopok közül a nem használatosak
elhagyhatók.
— Egy igénybejelentõ lapon csak egy felelõs teljesítõ
szervtõl igényelt tételek lehetnek.
— A 6 jelû oszlopba a tervezés évét megelõzõ tárgyévi
tényadatot kell az alapterv bázisaként beírni, az oszlop
kitöltése kötelezõ.
A tervezéshez feltételesen a következõ idõtartamokat kell használni:

Tárgyév

12 hónap

Veszélyhelyzet
Szükségállapot

1 hónap
1 hónap

A rendkívüli ál- Veszélyeztetettségi idõszak
lapothoz kap- Háborús idõszak
csolódó idõszaHelyreállítási idõszak
kok

6 hónap
1 hónap
6 hónap

A rendkívüli állapot költségvetési összes többletigényét
megkapjuk, ha az összesen igény értékadatából (13. oszlop,
2. sor) kivonjuk a tárgyévi felhasználás (6. oszlop, 2. sor)
adatát.
(A
táblázaton
szereplõ
példa
szerint:
2400—1200=1200.) Az így megkapott rendkívüli állapoti
költségvetési többlet összesen (13. oszlop, 3. sor) 10., 11.,
12. oszlopok közötti megoszlását úgy számoljuk ki, hogy a
teljes igény (13. oszlop, 2. sor) adatának (2400) 10., 11.,
12. oszlopok közötti megoszlási viszonyszámai alapján
megosztjuk a költségvetési többlet összesen adatot (1200).
A példánk szerint:
a) A megoszlási viszonyszámok számítása:
10

11

12

13

1600
= 0,667
2400

200
= 0,083
2400

600
= 0,25
2400

2400

b) A költségvetési többlet igény számítása:
10

11

12

13

1200× 0,667=
= 800

1200 × 0,083=
=100

1200 × 0,25=
=300

1200

A példa alapján bemutatott számítást a 3. számú táblázat
valamennyi tételsorára vonatkozóan el kell végezni.
Amennyiben az adott tétel rendkívüli állapoti összesen
igénye kisebb vagy egyenlõ a tárgyévi felhasználás tényadatánál, akkor a költségvetési többlet megállapítására vonatkozó számításokat nem kell elvégezni (nincs költségvetési
többlet igény). Hasonló a helyzet abban az esetben is,
amelyben az adott tételbõl tárgyévi felhasználás nincs.
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Ekkor azonban a teljes igény értékadatait (8—13. oszlopok, 2. sor) a táblázat költségvetési többlet sorában is meg
kell ismételni.
A felelõs teljesítõ szervek a táblázat 14 jelû oszlopa
(Szolgáltató) figyelembevételével kielégíthetõségi szempontból megvizsgálják az igényeket, elvégzik a szükséges
egyeztetéseket, pontosításokat, elõkészítik a vagyoni szolgáltatás teljesítésére szóló elõszerzõdés megkötését, és az
igényeket visszaigazolják a követelménytámasztó szervnek.
2. Az ágazati minisztériumok
a nemzetgazdaság minõsített idõszaki mûködõképessége
fenntartását szolgáló ágazati tervezõ tevékenységük során:
— Követelménytámasztói minõségben tervezik az
EKN-ben szereplõ és az adott ágazat minõsített idõszaki
mûködése szempontjából alapvetõen fontos vagyoni szolgáltatás hazai kapacitáson történõ kielégítését szolgáló, az
ágazati kapcsolatokból származó igényeket. Az ágazati igényeket a minisztériumok 3 példányban küldik meg az illetékes felelõs teljesítõ szerv részére (4. számú táblázat).
A felelõs teljesítõ szerv a visszaigazolt tervlap egy példányát a követelménytámasztó és egy példányát a GKM részére küld meg. Amennyiben a rendkívüli állapoti igény
(12. oszlop) kisebb vagy egyenlõ a tárgyévi felhasználás
(6. oszlop) értékadatánál, úgy a 3. számú táblázat kitöltésekor levezetett, a rendkívüli állapotra (10—12. oszlop)
vonatkozó költségvetési többletigény számításokat nem
kell elvégezni.
— Felelõs teljesítõi minõségben az igényeket kielégíthetõségi szempontból megvizsgálják, egyeztetik, szükség
szerint módosítják és visszaigazolják a követelménytámasztó szervnek.
A 4. számú táblázat értelmezéséhez szükséges magyarázatok:
= A 7—11 jelû oszlopok közül a nem használatosak elhagyhatók.
= Egy igénybejelentõ lapon csak egy felelõs teljesítõ szervtõl igényelt tételek lehetnek.
= A 6 jelû oszlopba a követõ tervezés információs
rendszerén kapott, a tervezési évet megelõzõ
tárgyévi tényadatot kell az alapterv bázisaként
beírni. A 6. oszlop kitöltése kötelezõ.
A tervezéshez feltételesen a következõ idõtartamokat kell használni:

Tárgyév
Veszélyhelyzet

12 hónap
1 hónap

Szükségállapot
A rendkívüli ál- Veszélyeztetettségi idõszak
lapothoz kap- Háborús idõszak
csolódó idõszaHelyreállítási idõszak
kok

1 hónap
6 hónap
1 hónap
6 hónap

— végzik a nemzetgazdasági ágazatok minõsített idõszaki mûködéséhez
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— alapvetõen fontos igények kielégítését szolgáló
nyersanyagok, alkatrészek, gyógyszerek, kötszerek, gyógyszeralapanyagok, élelmiszerek, gépek és berendezések stb.
importból történõ beszerzésének tárcaszintû tervezését
(6. számú táblázat).
Az import igényeik összeállításakor figyelembe veszik a
tervévet megelõzõ évi külkereskedelmi statisztikai adatokat.
A tervlapot 3 példányban készítik el, és megküldik
a KüM részére. A KüM az elõzetesen visszaigazolt tervlap
egy példányát a követelménytámasztó és egy példányt a
GKM részére küld meg. A KüM a tervlapokat kielégítõ
országonként csoportosítva további intézkedésig tárolja.
= elkészítik az igénykielégítési tervjavaslatot
(7. számú táblázat);
A 7. számú táblázat értelmezéséhez szükséges magyarázatok:
V
Veszélyhelyzet
SZ
Szükségállapot
Rv
Rendkívüli állapot veszélyeztetettségi
idõszak
Rh
Rendkívüli állapot háborús idõszak
Rhá
Rendkívüli állapot helyreállítási idõszak
R
Rendkívüli állapot összesen
A tervlapot a fegyveres erõk és rendvédelmi szervek
(3. számú táblázat), valamint az ágazati kapcsolatok
(4. számú táblázat) igénytervezése során kapott és visszaigazolt tervadatok alapján értelemszerûen kell kitölteni.
A 2. számú oszlop adata megegyezik a 3., illetve a 4. számú táblázat 6. oszlop adatával.
A 3. oszlop adata megegyezik a 3. számú táblázat 7. oszlop adatával.
A békenorma 3. oszlop szerinti feltöltését a 11—12. oszlop költségei között kell tervezni.
A minõsített idõszak kihirdetését nem indokoló egyéb
gazdaságmozgósítási helyzetekre vonatkozó költségtervezés adatait szintén a 11—12. oszlopok adataihoz kell hozzászámítani.
A tervjavaslatot a felelõs teljesítõ szervek a visszaigazolt
igények, valamint a követõ tervezés információs rendszerén keresztül kapott — a tervévet megelõzõ évi — tényadatok alapján, az igénykielégítési kód feltüntetésével
készítik el és küldik meg a GKM részére.
— elkészítik az igénykielégítéshez szükséges költségvetési elõirányzatok átcsoportosítását (9. számú táblázat);
— kidolgozzák az alapterv bázisadatait (10. számú táblázat) a követõ tervezés információs rendszere segítségével
elõállított adatok alapján;
— összeállítják a szerzõdések jegyzékét (11—12. számú
táblázatok).
3. A védelmi bizottságok
A védelmi bizottságok az ágazati minisztériumokhoz
hasonlóan a tervezés során követelménytámasztói és felelõs teljesítõ minõségben is terveznek.
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3.1. A védelmi bizottságok követelménytámasztói minõségben tervezik:
— a lakosság ,,kiemelt’’ és ,,kiegészítõ’’ fogyasztási cikkekre vonatkozó minõsített idõszaki (itt rendkívüli állapoti
szervezett) ellátásának szükségletét;
A lakosság minõsített idõszaki egyszerûsített szervezett
ellátása igényeit a ,,kiemelt’’ és ,,kiegészítõ’’ fogyasztási
cikkekre vonatkozóan a védelmi bizottságok a fõváros, a
megye lakosságának lélekszáma, valamint az 5a. számú
táblázatban szereplõ normatívák alapján az 5. számú táblázatban tervezik. A lakosság létszámát a népszámlálási
bázisadatokon túl növelni, illetve csökkenteni kell a követelménytámasztó szervek (HM, BM) által bejelentett létszám adatokkal.
— a lakosság minõsített idõszaki (itt rendkívüli állapoti)
egészségügyi ellátásának szükségletét;
A felülrõl lefelé irányuló tervezés keretében az
ESZCSM által a ,,Tervezési munkaprogram’’-ban megadott határidõre megküldött tervezési irányszámok alapján — a fõvárosi, megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ ) bevonásával — kialakítják a
lakosság minõsített idõszaki egészségügyi ellátásának igényeit. A tervezési irányszámoknak tartalmazni kell a fõvárosi, megyei kórházakra vonatkozó (gyógyszer, kötszer,
kórházi ágy stb.) minõsített idõszaki tervelõirányzatokat.
A védelmi bizottságok a lakosság minõsített idõszaki
egészségügyi ellátásának igényeit a 4. és 6. számú táblázat
megfelelõ oszlopainak kitöltésével az ESZCSM részére
küldik meg.
Fentiek alapján a védelmi bizottságok által összeállított
igényeket a 4. számú táblázat megfelelõ oszlopainak
(Rendkívüli állapot összesen) kitöltésével a felelõs teljesítõ szervek részére 3 példányban küldik meg. A felelõs
teljesítõ szerv a visszaigazolt tervlap egy példányát a követelménytámasztó és egy példányát a GKM részére küldi
meg.
3.2. A védelmi bizottságok felelõs teljesítõi minõségben tervezik:
— a követelménytámasztók igényeinek kielégítését, és
visszaigazolják az igények teljesíthetõségét;
— elkészítik az igénykielégítési tervjavaslatokat
(7. számú táblázat);
A 7. számú táblázat értelmezéséhez szükséges magyarázatokat lásd az ágazati minisztériumoknál a 2. pontban.
— a lakosság minõsített idõszaki (szervezett) ellátása
igényeinek a fõváros, illetve a megye hatáskörében megvalósítható kielégítését (8. számú táblázat);
A 8. számú táblázat értelmezéséhez szükséges magyarázatok:
= a táblázat 1—21 sorainak 1—4 oszlopai megegyeznek az 5. számú táblázat azonos oszlopaival;
= az 5. oszlop adatai megegyeznek az 5. számú
táblázat 6. oszlopa megfelelõ adataival;
= az éves termelés összesen (6. oszlop) adatát a
bérmunka nélküli bázis adatokból kell tervezni;
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= a lakosság minõsített idõszaki (szervezett) ellátása igényeinek a fõváros, a megye hatáskörében
megvalósítható kielégítésének — a gazdaságmozgósítási célú adatgyûjtésen alapuló — tervezése támpontul szolgálhat javaslattételre az
adatszolgáltatásba bevontak körének szükség
szerinti bõvítéséhez. A javaslatot a táblázathoz
csatolt jegyzékben kell megtenni.
— az igénykielégítéshez szükséges költségvetési elõirányzatok átcsoportosítását (9. számú táblázat);
— elõállítják a gazdaságmozgósítási célú adatgyûjtések
alapján a védelemgazdasági alapterv területi igénykielégítési bázisadatait (10. számú táblázat).
A 10. számú táblázat értelmezéséhez szükséges magyarázatok:
= A gazdaságmozgósítási célú adat felvételezés
kérdõívének fejlécét a 2. számú melléklet tartalmazza.
= A feldolgozást azokra a vagyoni szolgáltatásokra
kell elvégezni, amelyek a tervezõ szervnek küldött minõsített idõszaki igényekben szerepelnek.
= A GM adatgyûjtésekbõl vett bérmunka nélküli
termelés összesen (termékek: ,,g’’—,,h’’ oszlop),
illetve az értékesített szolgáltatás mennyisége
(szolgáltatások: ,,f’’ oszlop).
= A 8. oszlop adata megegyezik a GM célú adatgyûjtés megfelelõ (termékek: ,,s’’, illetve szolgáltatások: ,,h’’) oszlopának adatával.
— az igények minõsített idõszaki teljesítésére a kijelölt
beszállítóval elõszerzõdést kötnek;
— összeállítják a szerzõdések jegyzékét (11—12. számú
táblázatok).
4. Egyéb tervezõ szervek
Az egyéb, eddig fel nem sorolt tervezõ szervek a módszertan táblázatait a tervezésben elfoglalt szerepük (követelménytámasztó, felelõs teljesítõ) alapján, valamint a felügyeletet ellátó tervezõ szerv útmutatásának megfelelõen
értelemszerûen alkalmazzák.

VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA
A felelõs teljesítõ tervezõ szerv minden esetben azon
tervlap egyik példányán igazolja vissza az igényeket, amelyik tervlapon a követelménytámasztó benyújtotta azt. A
tételes visszaigazolás a követelménytámasztó tervlapjára
való egyértelmû hivatkozással történhet az alábbiak figyelembevételével:
a) A fegyveres erõk és rendvédelmi szervek igényeinek
kielégítése a nemzetgazdaság igényeivel szemben prioritást élveznek. A kielégítés mértéke azonban nem veszélyeztetheti az alapellátást szolgáló (egészségügyi ellátás,
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élelmiszer- és közszükségleti cikkek) lakossági igények kielégítését.
b) A minõsített idõszaki rendkívüli állapoti ágazati
kapcsolatok biztosítását szolgáló tárcaközi igények visszaigazolási mechanizmusába kell sorolni a területi tervezõ
szervek által tervezett, a lakosság minõsített idõszaki
(egészségügyi és szervezett) ellátását szolgáló igények tárcaszintû visszaigazolását is.
c) A minõsített idõszaki (rendkívüli állapoti) nemzetközi együttmûködést szolgáló igényeket a KüM, a tervévet
megelõzõ évi külkereskedelmi statisztikai adatok — mint
bázisadatok — figyelembevételével elõzetesen visszaigazolja, és a megjegyzés rovatban feltünteti a szállító ország
megnevezését. Az ágazati tervezõ szervek az elõzetesen
visszaigazolt import igényeket az igénykielégítési tervjavaslat összeállításakor ténylegesen visszaigazoltnak tekintik.
d) Az import igények tényleges visszaigazolására és az
illetékes szállító ország részére történõ kiküldésre csak a
Kormány vagy a Honvédelmi Tanács külön rendelkezése
alapján kerülhet sor.
e) A követelménytámasztók igényeinek tételes visszaigazolása — az import igények kivételével — a tervlapra
való egyértelmû hivatkozással történik az alábbi módon:
= ,,a benyújtott igényeket teljes mértékben visszaigazolom’’;
= ,,az igényeket a táblázat x, y, … stb. sorszámú
tételei kivételével visszaigazolom’’;
= ,,az igényeket a táblázat x, y, … stb. sorszámú
tételei adatainak a következõ mértékû történõ
módosításával
visszaigazolom:
x/5=800;
y/8= 500’’, ahol x/5; y/8 a sor/oszlop megjelölésére
szolgál;
= ,,a benyújtott x, y, ... stb. sorszámú igényeket
felelõs teljesítõ beszállító hiányában nem áll módomban visszaigazolni’’;
= a táblázat x, y, stb. sorok igényadatait a minõsített idõszaki teljesíthetõség érdekében az
,,Államigazgatási eljárást igénylõ feltételesen
visszaigazolt’’ csoportba soroltam;
= lábjegyzettel kell ellátni.
A visszaigazolást a felelõs teljesítõ szerv gazdaságfelkészítési tervezéssel megbízott szervezetének vezetõje aláírásával hitelesíti.
Az igénykielégítési tervjavaslat összeállításakor csak a
,,visszaigazolt’’, illetve az import igényekre vonatkozó ,,feltételesen visszaigazolt’’ tételek vehetõk figyelembe.
Megjegyzés: A fegyveres erõk és rendvédelmi szervek
,,Államigazgatási eljárást igénylõ feltételesen visszaigazolt’’ igényeire az éves pontosításkor a felelõs teljesítõ
beszállító kijelölésére ismételten kísérletet kell tenni.
Az ágazati minisztériumok és a védelmi bizottságok
jelen módszertannal összhangban szabályozzák a gazdaságfelkészítési tervezésre általuk kijelölt szolgáltatók tervezési feladatait.
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Tervezési táblázatok, segédletek
Sorszáma

Jele

Címe

1.
2.
3.

I.01.

4.

I.02.

5.
5a
6.

I.03.

7.
7a
8.
9.

K.01
K.02.
P.01.

10.
11.
12.
13.

B.01.
J.01.
J.02
T.01.

I.04.

Függelék

A tervezõ szervek munkamegosztása
Tervezési munkaprogram
Igénybejelentés, -módosítás a fegyveres erõk, rendvédelmi szervek igényeit képezõ vagyoni szolgáltatások minõsített idõszaki teljesítésére
Igénybejelentés, -módosítás a nemzetgazdaság ágazati kapcsolatainak tervezéséhez alapvetõen fontos termékek, szolgáltatások minõsített idõszaki beszerzésére
A lakosság minõsített idõszakra vonatkozó igénye a kiemelt és a kiegészítõ fogyasztási cikkekbõl
A lakossági ellátás minõsített idõszaki fejadag normái
Igénybejelentés, -módosítás a nemzetgazdaság igényeit szolgáló import termékek rendkívüli állapotban történõ beszerzésére
Minõsített idõszaki ágazati/területi igénykielégítési tervjavaslat
A minõsített idõszaki igények kielégítési módjai
A lakosság minõsített idõszaki igényének kielégíthetõsége a kiemelt és a kiegészítõ fogyasztási cikkekbõl
A gazdaságmozgósítás finanszírozásához szükséges költségvetési többletigények, valamint a költségvetési elõirányzatok átcsoportosítási tervjavaslata
Összesítõ a követõ tervezés információs rendszere által elõállított bázisadatok elemzéséhez, feldolgozásához
Jegyzék a gazdaságfelkészítési szerzõdésekrõl
Jegyzék a gazdaságmozgósítási elõszerzõdésekrõl
Tervkivonat az egyéb gazdaságmozgósítási helyzetek gazdaságfelkészítési tervezéséhez
Rövidítések magyarázata

1. számú táblázat
A tervezõ szervek munkamegosztása
A gazdaságmozgósítás
alapfeladata

Követelménytámasztó
szervek

A közigazgatási
rendszer feltételeinek
biztosítása

Kormány, ágazati
miniszterek

A társadalom
és a nemzetgazdaság
mûködésének
fenntartása

Kormány, ágazati
miniszterek

A minõsített idõszaki
feladatok
végrehajtásáért felelõs
fegyveres erõk
és rendvédelmi
szervek mûködéséhez
szükséges többlet
anyagi javak
és szolgáltatások
biztosítása

MH (HM),
Rendõrség (BM),
HÖR (BM), OKF
(BM), közigazgatási
hivatalok (BM),
BV (IM), VP (PM),
Polgári
nemzetbiztonsági
szolgálatok (MeH),
bíróságok (OIT)

Az ágazati/területi felelõsségû ellátási feladatként biztosítandó
erõforrás

védett vezetési infrastruktúra és objektumok

Felelõs
teljesítõ
szervek

MeH,
IHM

hazai nyersanyagok, ipari termékek, energiahordozók
GKM
hazai mezõgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti cikkek
FVM
import nyersanyagból, energiahordozóból, ipari, mezõgazKüM
dasági, erdészeti és egyéb termékekbõl
informatikai, távközlési szolgáltatás
IHM
építési kapacitás, életvédelmi létesítmények, építõanyagok
BM
munkaerõ
FMM
egészségügyi szolgáltatás, szociális ellátás
ESZCSM
környezet- és árvízvédelem
KvVM
oktatás, képzés védelmi feladatai
OM
kulturális védelem
NKÖM
szállítási szolgáltatás
GKM
statisztikai adatszolgáltatás
KSH
költségvetési elõirányzatok, pénzeszközök
PM, MNB
rögzített hadiipari kapacitások fenntartása
GKM
élelmezési anyagok, élelmiszerek
FVM
egyéb anyagok, fogyasztási cikkek, szállítási szolgáltatás
GKM
egészségügyi anyag és ellátás
ESZCSM
import haditechnikai anyag, eszköz és szolgáltatások
KüM
informatikai, távközlési szolgáltatás
IHM
technikai eszköz igénybevétel
Védelmi
bizottpolgári objektum igénybevétel
ságok

Tervezés
szintje

központi

ágazati

ágazati

területi

2003/141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A gazdaságmozgósítás
alapfeladata

Követelménytámasztó
szervek

A lakosság alapvetõ
szolgáltatásokkal való
ellátása

Megyei közgyûlés
elnökök,
polgármesterek

A szövetségi
kötelezettség alapján
kollektív védelmi
feladatot végrehajtó
szövetséges fegyveres
erõk ellátásához,
nemzetközi
segítségnyújtáshoz

Kormány / KüM

10751

Az ágazati/területi felelõsségû ellátási feladatként biztosítandó
erõforrás

élelmiszerek
gyógyszerek
alapvetõ ipar- és közszükségleti cikkek
alapvetõ köz- és egészségügyi ellátás
külföldi segély fogadása
BNT katonai szolgáltatásból
BNT nem katonai szolgáltatásból
import áruforgalom biztosítása
külföldi segély fogadása
stratégiai export biztosítása

Felelõs
teljesítõ
szervek

Tervezés
szintje

Védelmi
bizottságok

területi

HM
GKM

központi

KüM

ágazati

2. számú táblázat
Tervezési munkaprogram

Sorsz.

A feladat meghatározása

Tervezõ szerv

Határidõ

követelménytámasztó
szervek

II. 28.

01.

Pontosított EKN megküldése

02.

A lakosság egészségügyi ellátására vonatkozó terv irány- ESZCSM
területi tervezõ szervek
számok megküldése
A fegyveres erõk, rendvédelmi szervek, valamint a illetékes követelménytá- illetékes felelõs teljesítõ
szövetséges erõk BNT igényeinek megküldése
masztó szervek
szervek, GKM

03.

GKM

Az anyagot kapja

IV. 30.
V. 31.

04.
05.

A lakossági igények megküldése
Ágazati/területi tervezõ szervek hazai és import igényeinek megküldése

06.

A követelménytámasztó szervek igényeinek vissza- illetékes felelõs teljesítõ illetékes követelménytáigazolása
szervek
masztó szervek, GKM
BNT igények visszaigazolása
HM, GKM, KüM

VII. 31.

08.

Az ágazati/területi folyó és minõsített idõszaki költség- illetékes tervezõ szervek
vetési tervjavaslatok megküldése

PM

VIII. 30.

09.

A nemzetgazdasági szintû folyó idõszaki költségvetési PM
tervjavaslat kiemelt mutatóinak visszaigazolása
Az ágazati/területi igénykielégítési tervjavaslatok meg- felelõs teljesítõ szervek
küldése

illetékes tervezõ szervek

XI. 30.

GKM

XII. 31.

GKM

I. 31.

Kormány

II. 28.

illetékes tervezõ szervek

III. 31.

07.

10.
11.

12.
13.

14.

A felkészülési szerzõdések, a minõsített idõszaki elõszerzõdések és szerzõdéstervezetek jegyzékének megküldése
EKN igények pontosítása
követelménytámasztó
szervek
A nemzetgazdaság védelmi alaptervjavaslatának és GKM, PM
minõsített idõszaki költségvetési tervjavaslatának
Kormány elé terjesztése
A Kormány által elfogadott tervek visszaigazolása
GKM, PM

VI. 30.

A követelménytámasztó szerv kódja,
megnevezése:
F-01 Honvédelmi Minisztérium
A felelõs teljesítõ szerv kódja,
megnevezése:
V-02 Baranya MVB

I.01. IGÉNYBEJELENTÉS, -MÓDOSÍTÁS
a fegyveres erõk, rendvédelmi szervek igényeit képezõ vagyoni szolgáltatások minõsített
idõszaki teljesítésére

10752

3. számú táblázat

Igényazonosító:
F-01/V-02TFK

Tervév: 2004.

Érték: ezer Ft (200 . tárgyévi áron)
Az igényelt vagyoni szolgáltatás

1

megnevezése

2

A békeTárgyévi norma eléréfelhasználás séhez szüktényadata séges menynyiség

EKN
azonosító

mértékegysége
(Me)

egységára
E Ft/Me

3

4

5

6

20,0

Rendkívüli állapoti igény
Veszélyhelyzeti
többlet

Szükségállapoti
többlet

7

8

60
1200

5
100

0

100

Szolgáltató

veszélyeztetettségi
idõszak

háborús
idõszak

helyreállítási
idõszak

összesen

9

10

11

12

13

14

0
0

10
200

80
1600

10
200

30
600

120
2400

,,Y’’ Rt.

0

200

800

100

300

1200

Igénykielégítési mód és osztálykód: Folyó termelés TFK
001

,,X’’ termék vagy szolgáltatás

1650

t
E Ft

Ebbõl költségvetési többlet:

E Ft

Ebbõl költségvetési többlet:

E Ft
E Ft

Összes igény:
Ebbõl költségvetési többlet:

MAGYAR KÖZLÖNY

Igénysorszám

A követelménytámasztó szerv által igényelt volumen mennyiségben, illetve értékben

M Ft
M Ft

Elkészítik: a fegyveres erõk és a rendvédelmi szervek.
Kapják: az illetékes felelõs teljesítõ szervek és a GKM.
A táblázaton szereplõ igényeket .............................. .......................
...................... ................................................................. visszaigazolom.

Jóváhagyom:

............., 200... ........... .....

....................................................
a követelménytámasztó szerv
vezetõje

............., 200... ........... .....

....................................................
a felelõs teljesítõ szerv
vezetõje

2003/141. szám

A követelménytámasztó szerv kódja,
megnevezése:

I.02. IGÉNYBEJELENTÉS, -MÓDOSÍTÁS
a nemzetgazdaság ágazati kapcsolatainak tervezéséhez alapvetõen fontos termékek,
szolgáltatások beszerzésére

A felelõs teljesítõ szerv kódja,
megnevezése:

2003/141. szám

4. számú táblázat

Igényazonosító:

Tervév: 200...
Érték: ezer Ft (200 . tárgyévi áron)
Az igényelt vagyoni szolgáltatás
Igénysorszám

EKN
azonosító

mértékegysége
(Me)

egységára
E Ft/Me

3

4

5

2

A békeTárgyévi norma eléréfelhasználás séhez szüktényadata séges menynyiség
6

7

Rendkívüli állapoti igény
Veszélyhelyzeti
többlet

Szükségállapoti
többlet

8

9

Szolgáltató

veszélyeztetettségi
idõszak

háborús
idõszak

helyreállítási
idõszak

összesen

10

11

12

13

14

Igénykielégítési mód és osztálykód:

Ebbõl költségvetési többlet:

E Ft
E Ft

Ebbõl költségvetési többlet:

E Ft
E Ft

Összes igény:
Ebbõl költségvetési többlet:

M Ft

MAGYAR KÖZLÖNY

1

megnevezése

A követelménytámasztó szerv által igényelt volumen mennyiségben, illetve értékben

M Ft

Elkészítik: az ágazati, területi tervezõ szervek.
Kapják: az illetékes felelõs teljesítõ szervek és a GKM.
A táblázaton szereplõ igényeket .............................. .......................
...................... ................................................................. visszaigazolom.

Jóváhagyom:

............., 200... ........... .....

....................................................
a követelménytámasztó szerv
vezetõje

............., 200... ........... .....

....................................................
a felelõs teljesítõ szerv
vezetõje

10753

10754
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5. számú táblázat

Területi tervezõ szerv kódja, megnevezése:

I.03. A lakosság minõsített idõszakra
vonatkozó igénye a kiemelt és a kiegészítõ fogyasztási cikkekbõl

Sorszám

BTO kódszám

Megnevezés

Mérték egység

Havi
igény

Éves
igény

Megjegyzés

1

2

3

4

5

6

7

t

150

1800

Kiemeltfogyasztásicikkek:
01

02

03

Csontos nyershús és vágott baromfi
151 11 1 00 00

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hûtve

151 11 2 00 00

Szarvasmarhafélék húsa, fagyasztott

151 11 3 00 00

Sertéshús frissen vagy hûtve

151 11 4 00 00

Sertéshús, fagyasztott

151 21 1 10 00

Vágott baromfi, egészben, frissen vagy hûtve

151 21 2 10 00

Vágott baromfi, egészben, fagyasztva

Zsíradékok
Étkezési sertészsír

151 13 0 42 00

Étkezési baromfizsír

154 21 1 20 00

Finomított étolaj

154 31 0 10 00

Margarin (folyékony margarin nélkül)

Liszt
156 12 1 00 00

04

Friss kenyér
1000 l
Fogyasztói tej legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal

Mosó- és mosogatószer
245 13 2 50 00

08

t

Tej
155 11 1 00 00

07

t
Finomított cukor (színezõ- vagy ízesítõanyag hozzáadása nélkül)

Kenyér
158 11 1 10 00

06

t
Búzaliszt és liszt kétszeresbõl

Cukor
158 31 2 00 00

05

t

151 13 0 41 00

t

Mosó-, mosó-fertõtlenítõ és tisztítószerek kiskereskedelmi kiszerelésben
1000 m3

Ivóvíz
159 81 1 00 00

Ásványvíz és szénsavas víz; egyéb ivóvíz palackozva
és más csomagolásban

410 01 1 00 00

Ivóvíz

Kiegészítõfogyasztásicikkek:
09

Húskészítmények

t

151 31 2 13 10

Szárazkolbász, sertés, marha, ló, egyéb állat húsából

151 31 2 13 30

Szalámi

151 31 2 15 30

Húspépbõl készült töltött termék (vörösáru)

151 31 2 32 00

Egyéb baromfihús elkészítve vagy konzerválva

2003/141. szám
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Sorszám

BTO kódszám

Megnevezés

Mérték egység

Havi
igény

Éves
igény

Megjegyzés

1

2

3

4

5

6

7

10

Étkezési tyúktojás
012 42 0 12 10

11

12

13

Fõzelék- és ételkonzerv
Egynemû zöldség- és fõzelékkonzerv, nem fagyasztott (burgonyakonzerv nélkül)

151 31 2 32 00

Egyéb baromfihús elkészítve vagy konzerválva

Húskonzerv
Hõkezeléssel tartósított sertéshúsos konzerv

151 31 2 66 00

Hõkezeléssel tartósított marha- és borjúhúsos konzerv

Élesztõ

t
Só és tiszta nátrium-klorid
1000 l
Világítópetróleum

Szappan

t
Szappan és szappanként használt szerves, felületaktív termékek és készítmények

Gyertya
366 37 5 00 00

18

Élesztõ

Petróleum

245 13 1 00 00
17

t

Étkezési só

232 01 4 52 00
16

t

151 31 2 56 00

144 01 0 00 00
15

t
Gyertya, mécses és hasonló termék

Gyufa
366 36 3 00 00

1000
doboz
Gyufa

19

Toalett- (WC-) papír

20

Egészségügyi vatta

212 21 1 10 00
175 43 1 30 00
21

t

153 31 4 60 00

158 91 3 10 00
14

1000 db
Étkezési tyúktojás

t

Toalett- (WC-)papír
t
Egészségügyi vatta és vattatermékek

Cigaretta
160 01 1 20 00

1000 db
Cigaretta dohánytartalommal

Elkészítik: a fõvárosi, megyei védelmi bizottságok.
Megküldik: a GKM részére.

Jóváhagyom:
............................ 200... ........

..........................................................
a Védelmi Bizottság elnöke

10756
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5a. számú táblázat

Ellátási normatívák
a kiemelt és a kiegészítõ fogyasztási cikkekbõl

Sorszám

Megnevezés

Normatíva 1 fõre/1 hóra

1

2

3

Kiemeltfogyasztásicikkek:
01

Csontos nyershús és vágott baromfi

3 kg

02

Zsíradékok

2 kg

03

Liszt

2 kg

04

Cukor

2 kg

05

Kenyér

9 kg

06

Tej

11 l

07

Mosó- és mosogatószer

1 kg

08

Ivóvíz

120 l

Kiegészítõfogyasztásicikkek:
09

Húskészítmények

1 kg

10

Étkezési tyúktojás

15 db

11

Fõzelék- és ételkonzerv

1 kg

12

Húskonzerv

0,5 kg

13

Élesztõ

0,25 kg

14

Étkezési só

0,25 kg

15

Petróleum

2l

16

Szappan

0,08 kg

17

Gyertya

1 kg

18

Gyufa

4 doboz

19

Toalett- (WC-) papír

3 tekercs

20

Egészségügyi vatta

0,3 kg

21

Cigaretta

300 db

Megjegyzés: A termékcsoportok megegyeznek az 5. számú táblázat termékcsoportjaival.

A követelménytámasztó szerv
kódja, megnevezése
................................................

I.04. IGÉNYBEJELENTÉS, -MÓDOSÍTÁS
a nemzetgazdaság igényeit szolgáló import termékek

A felelõs teljesítõ szerv kódja,
megnevezése

rendkívüli állapotban történõ beszerzésére

Igényazonosító:

Tervezési év: 200........

....../.....

2003/141. szám

6. számú táblázat

M-07 Külügyminisztérium
Érték: ezer Ft (........ tárgyévi áron)
Sorszáma

Mértékegysége
Me

Egységára
E Ft/Me

5

EKN
azonosító

megnevezése

2

3

4

Összesen

M Ft

Rendkívüli állapot

A tervévet megelõzõ év
tényadata

igény

kielégítés

Szállító ország

Mennyiség

Érték

Mennyiség

Érték

Mennyiség

Érték

6

7

8

9

10

11

12

01
02

Elkészítik: a követelménytámasztó szervek

Jóváhagyom:
................................................., 200.........

MAGYAR KÖZLÖNY

1

Az igényelt szolgáltatás

.....................................................................
a követelménytámasztó szerv vezetõje

Az igényelt termékek beszerzését elõzetesen visszaigazolom
................................................., 200.........
.....................................................................
Külügyminisztérium vezetõje

10757

Ágazati/területi felelõs teljesítõ szerv kódja, megnevezése:
V-02

Baranya MVB

ÁGAZATI/TERÜLETI

16.5

IGÉNYKIELÉGÍTÉSI TERVJAVASLAT

EKN azonosító:
Megnevezés:

Azonosító:

K.01. MINÕSÍTETT IDÕSZAKI

10758

7. számú táblázat

V-02/1650/2004

Lapszám:

1/1

Gazdasági ágazati osztály: ...

(TEÁOR)

,,X’’ termék

Mértékegység

t

Egységár

20 E Ft/t

TERVEZÉSI ÉV:

2004

Érték: millió Ft (2003. évi áron)

Éves
Kódja,
felhaszigény
nálás,
sorszáma
Me

A békenorma
hiánya,
Me

V

Sz

Rv

Rh

Rhá

R

A kielégítési
osztály
kódja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F-01
0123

60

5

0

10

80

10

30

120

TFK

R-01
0023

A költségvetési többletigény mértéke az igénybevétel ideje szerint
folyó idõszakban

A szerzõdõ fél
megnevezése

a minõsített idõszak esetén

egyszeri

folyamatos

V

Sz

Rv

Rh

Rhá

R

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100

0

200

800

100

300

1200

,,Y’’ Rt.

TFK

MAGYAR KÖZLÖNY

A felelõs teljesítõ által visszaigazolt teljes igény
természetes mértékegységben

A követelménytámasztó

TFK
Össz.

Kapja: a GKM.

Jóváhagyom:
................................................., 200.........

......................................................................
a felelõs teljesítõ szerv illetékes vezetõje

2003/141. szám

Elkészítik: a felelõs teljesítõ szervek.
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7a. számú táblázat

A minõsített idõszaki igények kielégítési módjai
Az igénykielégítés
módja

osztálya

kódja

Technikai eszköz igénybevétel

TEI

Polgári objektum igénybevétel

POI

Életvédelmi létesítmény igénybevétel

ÉLI

Szakember igénybevétel

SZI

Tartalékos személyi állomány

TSZ

Termék, szolgáltatás folyamatosan üzemelõ kapacitásból

TFK

Termék kötelezõ készletezésbõl

TKK

Termék önkéntes készletezésbõl

TOK

Termék, szolgáltatás belföldi kereskedelembõl

TBK

Információ gm célú adatgyûjtésbõl

IGM

Termék a Gazdaságbiztonsági Tartalékból

TGT

Termék az Állami Egészségügyi Tartalékból

TÁE

Termék az Állami Céltartalékokból

TÁC

Pénztartalék Készlet

PTK

Termék rögzített ipari kapacitásból

TRK

Igénybevétel

Folyó termelés

Védelmi célú tartalék

Rögzített ipari kapacitások

Termék importból
Export-import

Költségvetési elõirányzat

Szövetségesi támogatás, segélynyújtás

TI

Befogadó nemzeti támogatás export

BNTe

Befogadó nemzeti támogatás import

BNTi

Költségvetési fejezeti tartalék

KFT

Költségvetési általános tartalék

KÁT

Fejezeten belüli átcsoportosítás

FBÁ

Fejezetek közötti átcsoportosítás

FKÁ

Pótköltségvetési elõirányzat

PKE

Vis maior keret felhasználása

VMF

Nemzetközi segélyek, adományok fogadása

NSA

10760
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8. számú táblázat

Területi tervezõ szerv kódja, megnevezése:

K02. A lakosság minõsített idõszaki igényének
kielégíthetõsége a kiemelt és a kiegészítõ fogyasztási cikkekbõl
Adatok mértékegységben

Sorszám

BTO kódszám

1

01

02

03

2

3

Csontos nyershús és vágott baromfi
151 11 1 00 00

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hûtve

151 11 2 00 00

Szarvasmarhafélék húsa, fagyasztott

151 11 3 00 00

Sertéshús frissen vagy hûtve

151 11 4 00 00

Sertéshús, fagyasztott

151 21 1 10 00

Vágott baromfi, egészben, frissen vagy hûtve

151 21 2 10 00

Vágott baromfi, egészben, fagyasztva

Zsíradékok
Étkezési sertészsír

151 13 0 42 00

Étkezési baromfizsír

154 21 1 20 00

Finomított étolaj

154 31 0 10 00

Margarin (folyékony margarin nélkül)

Liszt

4

5

Éves termelés
Megjegyzés
Össze sen

Többlet

Hiány

6

7

8

t

t
Búzaliszt és liszt kétszeresbõl

Cigaretta
160 01 1 20 00

Éves
Mérték szükségegység
let

t

151 13 0 41 00

156 12 1 00 00

21

Megnevezés

1000 db
Cigaretta dohánytartalommal

Elkészítik: a fõvárosi, megyei védelmi bizottságok.
Megküldik: a felelõs teljesítõ szervek, illetve a GKM részére.
..................................,200......................................
......................................................
a Védemi Bizottság elnöke

9
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9. számú táblázat

A tervezõ szerv kódja, megnevezése:

P.01. A gazdaságmozgósítás finanszírozásához szükséges költségvetési többletigények,
valamint a költségvetési elõirányzatok átcsoportosítási tervjavaslata
Minõsített idõszak:
Sorszám

R endkívüli állapot összesen
A költségvetési többletigények
összege

Igénykielégítési mód

Saját forrás
átcsoportosítással

Központi
költségvetési igény

Mindösszesen:
Elkészítik: ágazati és területi tervezõ szervek.
Kapja: PM és GKM.
...................................,200.........................................................
..................................................
a tervezõ szerv vezetõje

10. számú táblázat
A tervezõ szerv kódja, megnevezése:

B.01. Összesítõ
a követõ tervezéssel elõállított bázisadatok elemzéséhez, feldolgozásához
A vagyoni szolgáltatás
Sorszám

1

kódja

megnevezése

mérték egysége

2

3

4

Elkészítik: a felelõs teljesítõ szervek
a Korm. r. szerinti gm célú,
a KSH OSAP, illetve
a saját adatgyûjtések feldolgozása alapján.
Kapja: GKM.

Bázisadat

Összes
igény

Az igénykielégítés
mértéke,
(5)/(6)%

Maximális
éves
termelési
kapacitás

Az igénykielégítés
lehetõsége,
(8)/(6)%

5

6

7

8

9
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11. számú táblázat

A tervezõ szerv kódja, megnevezése:

J.01. Jegyzék
a gazdaságfelkészítési szerzõdésekrõl

Sorszám

A szerzõdõ szolgáltató megnevezése,
címe

1

2

A szerzõdés
tárgya

iktatószáma

3

4

Megjegyzés
(igényazonosító)
5

Elkészítik: a felelõs teljesítõ szervek.
Megküldik: a GKM részére.
..................................,200......................................
...................................................................................
a felelõs teljesítõ szerv illetékes vezetõje

12. számú táblázat
A tervezõ szerv kódja, megnevezése:

J.02. Jegyzék
a gazdaságmozgósító elõszerzõdésekrõl

Sorszám

A szerzõdõ szolgáltató megnevezése,
címe

1

2

Az elõszerzõdés
tárgya

iktatószáma

3

4

Megjegyzés
(igényazonosító)
5

Elkészítik: a felelõs teljesítõ szervek.
Megküldik: a GKM részére.
..................................,200......................................
...........................................................................................
a felelõs teljesítõ szerv illetékes vezetõje
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13. számú táblázat

A követelménytámasztó szerv kódja, megnevezése:

T.01. Terv kivonat az egyéb gazdaságmozgósítási helyzetek gazdaságfelkészítési
tervezéséhez

Válságkezelési terv azonosító:
A válsághelyzet típusa:
A válsághelyzet fõbb jellemzõi
(a szituáció rövid leírása):

A válság kezeléséhez szükséges, a védekezési tartalékban (békeszükséglet) tervezett fõbb erõforrások:
Sorszám

Megnevezés

EKN
azonosító

Mértékegység
Me

Egységár
Ft/Me

Tárgyévi
felhasználás
tényadata
Me

Elõírt
mennyiség
Me

Meglévõ
mennyiség
Me

Elhúzódó válság esetén a nemzetgazdaságtól igényelt többlet erõforrások:

Sorszám

Megnevezés

EKN
azonosító

Mértékegység
Me

Egységár
Ft/Me

Elkészítik: A válságkezelési tervvel rendelkezõ minisztériumok.
Kapja: GKM.

Tárgyévi
felhasználás
tényadata
Me

A békeszükséglethez
hiányzó
mennyiség
Me

Havi igény
(Me/hó)

Hónapok
száma
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Függelék

Rövidítések magyarázata

ÁNTSZ

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

KvVM

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

BM

Belügyminisztérium

MeH

Miniszterelnöki Hivatal

BNT

Befogadó Nemzeti Támogatás

MH

Magyar Honvédség

BV

EKN

Büntetés-végrehajtás

MNB

Magyar Nemzeti Bank

Egységes követelménytámasztói nomenklatúra

NbH

Nemzetbiztonsági Hivatal

ESZCSM

Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium

NKÖM

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium

FMM

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium

OITH

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala

FVM

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

OKF

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

GKM

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

OM

Oktatási Minisztérium

Gm

gazdaságmozgósítás/-i

OMSz

Országos Mentõszolgálat

HM

Honvédelmi Minisztérium

OSAP

Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program

IH

Információs Hivatal

IHM

IM

PM

Pénzügyminisztérium

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

PNSz

Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

Igazságügyi Minisztérium

NbSz

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

KNSz

Katonai nemzetbiztonsági szolgálatok

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

KüM

Külügyminisztérium

TEÁOR

VP

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendszere

Vám- és Pénzügyõrség
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2. számú melléklet a 201/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
,,2. számú melléklet a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelethez
A vagyoni szolgáltatásokra vonatkozó adatgyûjtés adattartalma
A) TER MÉKEK
a

Sorszám

b

Kód

c

Megnevezés

d

Mértékegység (Me)
FORRÁS
Nyitókészlet január 1-jén

e

érték, 1000 Ft

f

mennyiség, Me
Termelés

g

összesen, Me

h

ebbõl: bérmunkában végzett, Me
Vásárlás (beszerzés)

i

összesen, Me

j

ebbõl: import, Me

k

Bérmunkában végeztetett termelés, Me

l

Egyéb növekedés, Me
FELHASZNÁLÁS
Értékesítés

m

összesen, Me

n

ebbõl: export, Me

o

Termelõ felhasználás, Me

p

Egyéb csökkenés, Me
Zárókészlet december 31-én

q

érték, 1000 Ft

r

mennyiség, Me
KIEGÉSZÍTÕ

ADATOK

s

Maximális éves termelési kapacitás, Me

t

Mûszakszám

u

Exportból bérmunka

B) SZ OLGÁLTATÁSOK
a

Sorszám

b

Kód

c

Megnevezés

d

Mértékegység (Me)
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AZ

ÉRTÉKESÍTETT

SZOLGÁLTATÁS

e

Árbevétele, 1000 Ft

f

Mennyisége, Me
KIEGÉSZÍTÕ

2003/141. szám

ADATOK

g

A kapacitás átlagos napi terhelése, Me/nap

h

Maximális éves kapacitás, Me/év

i

Mûszakszám

C) ADATSZ OLGÁLTATÓK ELÉR HETÕSÉGI ADATAI’’

3. számú melléklet a 201/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
,,3. számú melléklet a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelethez
A BNT erõforrásokra vonatkozó adatgyûjtés adatkörei
1. A NATO Szövetséges erõk fogadásánál érintett szervezetek és objektumok létszám-, kapacitás, illetve más, nem
számszerûsíthetõ adatai.
2. A beérkezett erõk mozgatásához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra információi.
3. A közutakon és vasúton történõ mozgásbiztosítás szervezetei és azok lehetõsége.
4. A számításba vett elhelyezési objektumok infrastrukturális adatai, a természetvédelmi és tájvédelmi területek
megjelölésével.
5. Fegyverzettechnikai és egyéb szakanyagok tárolására alkalmas raktárak adatai.
6. Fõbb ellátási anyagok biztosításában szabad kapacitásokkal rendelkezõ nemzetgazdasági és honvédségi szervezetek
lehetõségeit átfogó információk.
7. Ellátási-, javítási szolgáltatások nyújtása terén számításba vehetõ nemzetgazdasági szervezetek és katonai logisztikai
lehetõségek tatalma.
8. Távközlés — híradás — informatikai támogatás adatai.
9. Igénybevételre tervezhetõ egészségügyi intézetek kapacitásadatai.
10. Térképészeti ellátás területérõl összegyûjtött katonai információk.
11. Nemzeti és katonai Meteorológiai Szolgálatok adatai.
12. A BNT különbözõ feladatainál igénybevételre tervezhetõ polgári munkaerõ adatai.
13. NATO beszállítói minõsítést szerzett szolgáltatók listája.
14. Adatszolgáltatók elérhetõségi adatai.’’
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A Kormány
202/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirõl
és a kapcsolódó eljárási rendrõl
A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. §-a (1) bekezdésének
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a számviteli
törvény 176. §-ában foglaltak figyelembevételével — a
nemzeti számviteli standardok készítésének, kidolgozásának feltételeire, a standardok elfogadásának, bevezetésének, hatályba léptetésének követelményeire vonatkozóan
Kormány a következõket rendeli el:
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hirdetésére (a továbbiakban: standard-javaslat) és jóváhagyja a magyar számviteli standardok értelmezéseit.
d) Standard Elõkészítõ Testület: az Országos Számviteli
Bizottság 11 tagjából álló testület, amely az e rendeletben
foglalt eljárási rend szerint összeállítja az egyes magyar
számviteli standardok szövegére vonatkozó javaslatot,
valamint véleményt nyilvánít az egyes magyar számviteli
standardok értelmezésének szükségességérõl.
e) Standard Értelmezõ Testület: az Országos Számviteli
Bizottság 5 tagjából álló testület, amely az e rendeletben
foglalt eljárási rend szerint összeállítja az egyes magyar
számviteli standardok értelmezésének tervezeteit.
f) Országos Számviteli Bizottság alatt a számviteli törvény 171. §-ának (1) bekezdése alapján létrehozott testületet kell érteni.

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Számviteli Standard Testületre, a Standard Elõkészítõ Testületre, a Standard Értelmezõ Testületre (a továbbiakban együttesen:
standard testületek) és az Országos Számviteli Bizottságra.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
a) Magyar számviteli standardok: olyan, az e rendeletben szabályozott eljárási rend szerint kialakított és pénzügyminiszteri rendeletként kihirdetett, a számviteli törvény 176. §-ában foglaltak figyelembevételével megalkotott részletes szabályok, módszerek, eljárások, amelyek — a számviteli törvény és a számviteli törvényben
kapott felhatalmazás alapján kiadott kormányrendeletek
elõírásaival összhangban, azokkal együtt, azokat kiegészítve — meghatározzák a beszámolókészítés, a könyvvezetés szabályait.
b) A magyar számviteli standardok értelmezései: egyes
magyar számviteli standardok alkalmazásáról az e rendeletben szabályozott eljárási rend szerint kialakított és közzétett szakmai állásfoglalások.
c) Magyar Számviteli Standard Testület: az Országos
Számviteli Bizottság 21 tagjából és a pénzügyminiszter
által az e rendeletben meghatározottak szerint kinevezett
további 11 természetes személybõl álló 32 tagú testület,
amely az e rendeletben foglalt eljárási rend szerint meghatározza azon témaköröket, amelyekrõl magyar számviteli
standardot indokolt alkotni, meghatározza azon magyar
számviteli standardokat, amelyekkel kapcsolatban értelmezést indokolt közzétenni, valamint javaslatot tesz a
pénzügyminiszternek a magyar számviteli standardok ki-

A magyar számviteli standardok és azok értelmezései
megalkotásának célja
3. §
(1) A magyar számviteli standardok (a továbbiakban:
standardok) megalkotásának célja a magyar számviteli jogszabályok, az Európai Közösségek számviteli elõírásai és a
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok közötti
összhang megteremtésével a magyar számviteli elõírások
egységes végrehajtásának, az egységes számviteli gyakorlatnak az elõsegítése.
(2) A standardok megfelelõ alkalmazását a standardok
értelmezései segítik.

A standard testületek feladatai, a standardok
és azok értelmezései megalkotásának rendje
4. §
(1) A Magyar Számviteli Standard Testület
a) az Országos Számviteli Bizottság javaslata alapján
kialakítja mûködési rendjét,
b) az Országos Számviteli Bizottság javaslata alapján
— az e rendeletben foglaltak figyelembevételével — meghatározza a standard-javaslatok és a standardok értelmezései kialakításának részletes eljárási rendjét,
c) a Standard Elõkészítõ Testület javaslata alapján
dönt a megalkotni indokolt standardok témakörérõl és a
standard-javaslatok idõbeli ütemezésérõl,
d) a Standard Elõkészítõ Testület javaslata alapján
dönt a standard-javaslatokról, és jóváhagyás esetén kezdeményezi a pénzügyminiszternél a standardok kihirdetését,
egyéb esetben felkéri a Standard Elõkészítõ Testületet
azok további egyeztetésére,
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e) a Standard Értelmezõ Testület javaslata alapján dönt
a megalkotandó standard-értelmezések témakörérõl,
f) a Standard Értelmezõ Testület javaslata alapján dönt
a standard-értelmezésekrõl, jóváhagyás esetén kezdeményezi a pénzügyminiszternél közzétételüket, egyéb esetben
felkéri a Standard Értelmezõ Testületet azok további
egyeztetésére.
(2) A Standard Elõkészítõ Testület
a) az Országos Számviteli Bizottság közremûködésével
meghatározza mûködési rendjét,
b) javaslatot tesz a Magyar Számviteli Standard Testületnek a megalkotandó standardok témakörére és a standard-javaslatok idõbeli ütemezésére,
c) összeállítja az egyes standard-javaslatok részletes
szakmai koncepcióját és azokról széles körû egyeztetéseket, nyilvános vitát folytat,
d) a Pénzügyminisztérium bevonásával — a c) pont szerint egyeztetett részletes szakmai koncepció alapján —
gondoskodik az egyes standardok szövegére vonatkozó
javaslat elkészítésérõl,
e) jóváhagyás céljából benyújtja az egyes standardjavaslatokat a Magyar Számviteli Standard Testületnek,
f) véleményezi a Standard Értelmezõ Testületnek a
megalkotandó standard-értelmezések témakörére tett
javaslatát.
(3) A Standard Értelmezõ Testület
a) az Országos Számviteli Bizottság közremûködésével
meghatározza mûködési rendjét,
b) javaslatot tesz a Magyar Számviteli Standard Testületnek a megalkotandó standard-értelmezések témakörére
a Standard Elõkészítõ Testület elõzetes véleményének kikérésével,
c) elkészíti az egyes standard-értelmezések szövegét és
benyújtja a Magyar Számviteli Standard Testületnek jóváhagyás céljából.
(4) A Standard Elõkészítõ Testület a (2) bekezdés
c) pontjában foglalt feladatok végrehajtásának elõsegítésére tagjaiból és szükség esetén további felkért szakértõkbõl standard-javaslatonként — legfeljebb összesen 5 fõs —
munkacsoportot hoz létre, amelyben legalább egy fõ a
Pénzügyminisztérium képviselõje.
(5) A Standard Értelmezõ Testület a (3) bekezdésben
foglalt feladatok végrehajtásának elõsegítésére — szükség
esetén — további szakértõket kérhet fel.
(6) A hatályos standardok módosításának kezdeményezése során a standard-javaslatok megalkotására vonatkozó, az (1)—(2) és (4) bekezdésekben foglalt eljárási rendet kell értelemszerûen alkalmazni.
(7) A standardok közzétett értelmezéseinek módosítása
során a standardok értelmezéseinek megalkotására vonatkozó, az (1)—(3) és (5) bekezdésekben foglalt eljárási rendet kell értelemszerûen alkalmazni.
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5. §

(1) A Magyar Számviteli Standard Testület tagjait a
pénzügyminiszter nevezi ki, illetve menti fel. A Magyar
Számviteli Standard Testület azon tagjait, akik nem tagjai
az Országos Számviteli Bizottságnak, a pénzügyminiszter
az érintett szakmai, társadalmi, érdekképviseleti, felsõoktatási szervezetek javaslatainak figyelembevételével nevezi ki, illetve menti fel.
(2) A Magyar Számviteli Standard Testület személyi
összetételét azon tagok vonatkozásában, akik nem tagjai
az Országos Számviteli Bizottságnak, a pénzügyminiszter
minden év március 1-jéig — az adott évre ütemezett standard-javaslatok témakörének, és az azok alapján érintett
(1) bekezdés szerinti szervezetek javaslatainak figyelembevételével — felülvizsgálhatja.
(3) A Standard Elõkészítõ Testület és a Standard Értelmezõ Testület tagjait az Országos Számviteli Bizottság
jelöli ki a saját tagjai közül azzal, hogy egy személy egyidejûleg csak az egyik testület tagja lehet.

6. §
(1) A pénzügyminiszter a Magyar Számviteli Standard Testület standard-javaslatai alapján gondoskodik a standardok
pénzügyminiszteri rendeleti formában történõ kihirdetésének
elõfeltételét jelentõ — külön jogszabályban meghatározott —
jogszabály-elõkészítési eljárás lefolytatásáról.
(2) A pénzügyminiszter az e rendeletben foglalt eljárási
szabályok szerint kezdeményezett standardokat az (1) bekezdés szerinti jogszabály-elõkészítési eljárás eredményes
lefolytatását követõen rendeletben kihirdeti.
(3) A pénzügyminiszter a Magyar Számviteli Standard
Testület kezdeményezésére — a kezdeményezést követõ
30 napon belül, nem jogszabályi formában — a Magyar
Közlöny mellékletében és a Pénzügyi Közlönyben közzéteszi a standardokhoz kapcsolódóan az e rendeletben foglalt eljárási szabályok alapján megalkotott és jóváhagyott
értelmezéseket.

7. §
A pénzügyminiszter gondoskodik a standard testületek
mûködéséhez szükséges személyi, anyagi és technikai feltételekrõl.

Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — 2004. január 1-jén lép hatályba.
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(2) E rendelet 4. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontja,
(6)—(7) bekezdése, valamint 6. §-a 2005. január 1-jén lép
hatályba.
(3) A Magyar Számviteli Standard Testület tevékenységének megkezdéséhez szükséges — az 5. § (1) bekezdése
szerinti — kinevezéseket legkésõbb 2004. március 1-jéig
végre kell hajtani.

9. §
Az Országos Számviteli Bizottság legkésõbb 2004. március 1-jéig gondoskodik a szervezeti és mûködési rendje és
az e rendeletben foglaltak közötti összhang megteremtésérõl, valamint a Standard Elõkészítõ Testület és a Standard
Értelmezõ Testület tagjainak kijelölésérõl.

10. §
A standard testületek legkésõbb 2004. május 1-jéig elfogadják a mûködési rendjüket, amelyben a feladatkörükhöz kapcsolódó határidõkrõl és a felelõsségi körökrõl is
rendelkeznek.

11. §
Az Országos Számviteli Bizottság a 10. §-ban meghatározott határidõ figyelembevételével javaslatot tesz a
Magyar Számviteli Standard Testületnek
a) a Magyar Számviteli Standard Testület mûködési
rendjére, és
b) a standard-javaslatok és a standardok értelmezései
kialakításának részletes eljárási rendjére
vonatkozóan.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
203/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
162. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint a
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házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi
IV. törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvény
39. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Amennyiben a gyermeket gondozó személy a
(2) bekezdésben foglalt kötelezésnek önként nem tesz eleget, a gyámhivatal a végrehajtás érdekében az Áe. meghatározott cselekmény végrehajtására vonatkozó rendelkezései szerint jár el (Áe. 81—83. §).’’

2. §
A Gyer. 30. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(7) A gyámhivatal, illetve a bíróság a kapcsolattartás
helyszíneként — amennyiben a gyermekjóléti szolgálat
mûködtet kapcsolattartási ügyeletet — a gyermekjóléti
szolgálat vagy a gyermekjóléti központ helyiségét is megjelölheti és egyben kötelezheti a gondozó szülõt a gyermek
ezen a helyen történõ átadására, illetve a kapcsolattartásra
jogosult személyt a gyermeknek e helyen történõ átvételére.’’

3. §
A Gyer. 39. §-ának (5)—(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(5) A gyámhivatal határozata annak jogerõre emelkedésétõl számított 2 évig érvényes. A határozat érvényességi
ideje az érvényességi idõ lejártát megelõzõen benyújtott
kérelemre és a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata
alapján további 1 évvel meghosszabbítható, feltéve, hogy
azok a körülmények, amelyekre tekintettel az alkalmasságot megállapították, nem változtak.
(6) Ha a 2 éves érvényességi idõ lejártakor folyamatban
van az örökbefogadási eljárás, a határozat érvényességi
ideje meghosszabbodik az örökbefogadási eljárás jogerõs
befejezéséig.’’

4. §
A Gyer. 41. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A (3) bekezdésben foglaltakon túl az örökbefogadni szándékozó személynek be kell még csatolnia:]
,,a) a szülõ házastársa általi örökbefogadás esetén — a
45. § (5) bekezdésének a) pontjára tekintettel — az (1) bekezdés bb)—bd) alpontja szerinti dokumentumokat,’’
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5. §

A Gyer. 102. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(4) Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejûleg a gyámhivatal értesíti a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a
családi pótlékot, valamint az árvaellátást folyósító szervet,
továbbá a gyermeket ellátó védõnõt a gyermek gondozási
helyérõl és a gyám kirendelésérõl.’’

6. §
A Gyer. 103. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) Amennyiben a gyermekvédelmi szakszolgálat a
99. § (1) bekezdésében foglaltak miatt a nevelésbe vételt
nem javasolja, véleményérõl írásban tájékoztatja a gyámhivatalt. A gyámhivatal ismételten megvizsgálja az átmeneti nevelésbe vétel feltételeit, és amennyiben azok
a) nem állnak fenn, a 99. § (2) bekezdése szerint jár el,
b) fennállnak, beszerzi az (1) bekezdés szerinti elhelyezési javaslatot.’’

7. §
A Gyer. 105/A. §-ának (6) bekezdése a következõ második mondattal egészül ki:
,,A gondozási hely megváltoztatásáról a gyámhivatal értesíti a 102. § (4) bekezdésében foglalt szerveket, személyeket.’’

8. §
A Gyer. 111. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,111. § A gyámhivatal a Gyvt. 80. §-ának (1) bekezdése
alapján a gyermeket tartós nevelésbe veszi és gondozási
helyét a 103—105. §-ban foglaltak szerint határozza meg,
egyidejûleg értesíti a 102. § (4) bekezdésében foglalt szerveket, személyeket.’’
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,,Az utógondozás a gyámhivatali határozatban megállapított idõpontig, de legfeljebb a fiatal felnõtt 24. életévének, illetve felsõfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató és ezen a jogcímen utógondozói ellátásban
részesülõ fiatal felnõtt esetén legfeljebb 25. életévének
betöltéséig tart.’’

11. §
(1) A Gyer. 132. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A gyámhivatal annak a személynek,)
,,c) akit körülményei adott ügy vitelében akadályoznak,
különösen, ha ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ismert
helyen tartózkodik ugyan, de visszatérésében gátolva van
eseti gondnokot vagy ügygondnokot [Áe. 18. § (4) bek.],’’
(rendel.)
(2) A Gyer. 132. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)—(4) bekezdés jelölése
(3)—(5) bekezdésre módosul:
,,(2) A gyámhivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl gondnokot (Ptk. 224. §) rendel annak
a személynek is, akit körülményei ügyei vitelében tartósan
akadályoznak, és emiatt elõreláthatólag hosszabb idõn át
képviseletre szorul.’’

12. §
(1) A Gyer. 146. §-a (3) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A leltárt soron kívül, a hagyatéki leltározásra vonatkozó rendelkezések szerint kell elkészíteni.’’
(2) A Gyer. 146. §-ának (5) bekezdése a következõ
második mondattal egészül ki:
,,Amennyiben a gyám, illetve a gondnok a végszámadást
határidõre nem nyújtja be, vagy azt a gyámhivatal nem
fogadja el, úgy a vagyont leltározni kell, és az új gyám vagy
gondnok a vagyont a leltár alapján veszi át.’’

13. §
9. §
A Gyer. 119. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,A gondozási díj összegét és a fizetési kötelezettséget a
gyámhivatal évente felülvizsgálja.’’

10. §
A Gyer. 121. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(1) A Gyer. 160. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A gyámhivatal által kirendelt, vagyonkezelésre jogosult gyám, gondnok a vagyonkezelõi joga megszûnésekor,
illetve a hagyatéki eljárás jogerõs befejezését követõen
három munkanapon belül a vagyon állagára vonatkozó
számadást (végszámadást) terjeszt elõ.’’
(2) A Gyer. 160. §-a (6) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,Ha a vagyonos kiskorú önjogúvá válik, vagy a gondnokolt gondnokságát, illetve vagyoni ügyek tekintetében a
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cselekvõképesség korlátozását a bíróság megszünteti, a
gyámhivatal haladéktalanul a 143. §-ban foglaltak szerint
jár el.’’

14. §
A Gyer. XXIV. Fejezete a ,,Záró rendelkezések’’ címet
megelõzõen a következõ 170/A. §-sal és azt megelõzõen a
következõ címmel egészül ki:
,,A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékelése
170/A. § A Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a helyi önkormányzat által a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készítendõ átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 8. számú melléklet tartalmazza.’’
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d) 52. §-ának (2) bekezdésében a ,,46. § a)—i) pontjában’’ szövegrész helyébe a ,,46. § (1) bekezdésének a)—i)
pontjában’’ szövegrész,
e) 66/B. §-ának (2) bekezdésében az ,,augusztus’’ szövegrész helyébe a ,,május’’ szövegrész,
f) 69. §-a (4) bekezdésének d) pontjában a ,,3 hónapnál’’ szövegrész helyébe a ,,6 hónapnál’’ szövegrész,
g) 73. §-ának (5) bekezdésében az ,,ítéletének’’ szövegrész helyébe a ,,határozatának’’ szövegrész
lép.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. számú melléklet
a 203/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez

15. §
(1) A Gyer. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú
melléklete szerint módosul.
(2) A Gyer. az e rendelet 2. számú melléklete szerinti
8. számú melléklettel egészül ki.

16. §
(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gyer.
12. §-a (5) bekezdésének második mondatában a ,,kézbesítési’’ szövegrész hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2003. (II. 12.) Korm. rendelet 97. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) A Gyer. e rendelet 57. §-ának (1) bekezdésével
megállapított 97. §-a (1) bekezdésének e) pontja 2004. január 1-jén, 11. §-ával megállapított 30/A—30/D. §-a, valamint 73. §-ával megállapított 114/A—114/B. §-a 2005. július 1-jén lép hatályba.’’
(4) A Gyer.
a) 46. §-a (1) bekezdésének h) pontjában a ,,[45. §
(1) bek. a) pont és (2) bek.]’’ szövegrész helyébe a ,,[45. §
(1) és (5) bek.]’’ szövegrész,
b) 46. §-ának (3) bekezdésében a ,,[45. § (1) bek.
b) pont]’’ helyébe a ,,[45. § (3) bek.]’’ szövegrész,
c) 50. §-ának (5) bekezdésében ,,a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet’’ szövegrész helyébe ,,az Intézet’’
szövegrész,

BÁCS-KISKUN MEGYE
Baja
Bácsalmás
Izsák
Jánoshalma
Kalocsa
Kecel
Kecskemét
Kerekegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskõrös
Kiskunmajsa
Kunszentmiklós
Lajosmizse
Solt
Soltvadkert
Szabadszállás
Tiszakécske
Izsák Városi Gyámhivatal
Izsák
Fülöpszállás
Orgovány
Kiskõrös Városi Gyámhivatal
Akasztó
Csengõd
Kaskantyú
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Tabdi
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MEGYE

Borsodnádasd
Edelény
Emõd
Encs
Felsõzsolca
Gönc
Kazincbarcika
Mezõcsát
Mezõkövesd
Miskolc
Nyékládháza
Ózd
Putnok
Sajószentpéter
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szendrõ
Szerencs
Szikszó
Tiszaújváros
Tokaj
Miskolc Városi Gyámhivatal
Bükkszentkereszt
Kistokaj
Mályi
Miskolc
Répáshuta
Sajósenye
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
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Püspökladány
Téglás
Tiszacsege
Vámospércs

Kaba Városi Gyámhivatal
Kaba
Püspökladány Városi Gyámhivatal
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

KOMÁROM-ESZTERGOM
Bábolna
Dorog
Esztergom
Kisbér
Komárom
Nyergesújfalu
Oroszlány
Tata
Tatabánya
Bábolna Városi Gyámhivatal

Nyékládháza Városi Gyámhivatal
Nyékládháza

Bábolna
Komárom Városi Gyámhivatal

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Balmazújváros
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Debrecen
Derecske
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Kaba
Komádi
Létavértes
Nádudvar
Nyíradony
Polgár

Ács
Almásfüzitõ
Bana
Csém
Csép
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd

PEST MEGYE
Abony
Albertirsa
Aszód
Budakeszi
Budaörs
Cegléd

MEGYE
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Dabas
Dunaharaszti
Dunakeszi
Érd
Göd
Gödöllõ
Gyál
Gyömrõ
Monor
Nagykáta
Nagykõrös
Nagymaros
Pécel
Pilisvörösvár
Pomáz
Ráckeve
Százhalombatta
Szentendre
Szigetszentmiklós
Szob
Tököl
Tura
Vác
Vecsés
Veresegyház
Visegrád

Albertirsa Városi Gyámhivatal
Albertirsa
Cegléd Városi Gyámhivatal
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Mikebuda
Tápiószõlõs
Törtel’’

2. számú melléklet
a 203/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
,,8. számú melléklet
a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez
Tartalmi követelmények a helyi önkormányzatok
számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében elõírt
átfogó értékelés elkészítéséhez
I. A települési önkormányzat által készítendõ átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel
a 0—18 éves korosztály adataira.
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2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
— rendszeres, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezõkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, fõbb okai, önkormányzatot terhelõ kiadás nagysága,
— egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy
természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
— gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülõkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
— gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja,
mûködésének tapasztalata (alapellátásban részesülõk száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, várandós
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek
gondozása, jelzõrendszer tagjaival való együttmûködés
tapasztalatai),
— gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggõ tapasztalatok.
4. Jegyzõi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
— védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai,
felülvizsgálatok eredménye,
— ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye.
5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által
készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzõi gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi
gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenõrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzõk mûködését engedélyezõ
hatóság ellenõrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövõre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a
Gyvt. elõírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
8. A bûnmegelõzési program fõbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program).
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek
közötti együttmûködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek
(alapellátás, szakellátás, szabadidõs programok, drogprevenció stb.)
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II. A megyei (fõvárosi) önkormányzat által készítendõ
átfogó értékelés tartalmi követelményei
1. Az önkormányzat által biztosított, szakellátást (esetleg alapellátást) nyújtó intézményhálózat bemutatása,
különös tekintettel a Gyvt.-ben elõírtak teljesítésére.
2. Ellátásban részesülõk száma, korcsoportok szerinti
megoszlása, tendenciák.
3. Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi,
elhelyezési feltételek).
4. A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi
szakmai ellenõrzések tapasztalatainak bemutatása.
5. Jövõre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések
(milyen típusú intézmények kialakítására, átalakítására,
fejlesztésére lenne szükség a gyermekek szükségletei alapján, milyen területeken tervezik bevonni a civil szervezeteket a szakellátás feladatainak ellátásába).’’

A Kormány
204/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói
igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.)
28. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló, a 230/2002.
(XI. 7.) Korm. rendelettel módosított 318/2001. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,4. § (1) Az igazolvány kiadására irányuló eljárás a
Szátv. hatálya alá tartozó személy kérelmére indul, amelyet
a kérelmezõ lakóhelye szerinti államban mûködõ, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten
(a továbbiakban: diplomáciai és konzuli képviselet) lehet
benyújtani.
(2) A kérelmet átvevõ diplomáciai és konzuli képviselet
a kérelemrõl gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet állít elõ.
A hiánytalanul és hibátlanul kitöltött és a mellékletekkel
ellátott kérelmen tünteti fel az azt alátámasztó igazolását,
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illetve jelöli meg annak hiányát. A hiánypótlásról és a
kérelem adatainak hibátlan kitöltésérõl a kérelmet átvevõ
diplomáciai és konzuli képviselet gondoskodik.
(3) A gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet elektronikus
úton kell az elbíráló hatósághoz továbbítani.’’

2. §
Az R . 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) Az igazolvány kiadására irányuló eljárás megindításának napja az a nap, amelyen a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött kérelem a Hivatalhoz megérkezett.’’

3. §
Az R . 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A Hivatal a kérelmet elutasítja, ha a kérelmezõ a
Szátv. 19. §-a (4), illetõleg (6) bekezdésében foglalt okból
igazolványra nem jogosult.’’

4. §
(1) Az R . 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) A Hivatal az igazolványt a kérelmezõ — kérelemben feltüntetett — választása szerint, a mellékletben meghatározott magyar megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal
vagy a kérelmezõ lakóhelye szerint erre kijelölt magyar
diplomáciai és konzuli képviselet közremûködésével kézbesíti.’’
(2) Az R . 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(3) A megyei és fõvárosi közigazgatási hivatal, illetõleg
a diplomáciai és konzuli képviselet a kiállításától számított
12 hónapon belül át nem vett igazolványt visszaküldi a
Hivatalnak. A Hivatal a visszaküldött igazolványt az érvényességi idejének lejártát követõ harminc napon belül
megsemmisíti, és ezt a tényt nyilvántartásában átvezeti.’’

5. §
Az R . 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,9. § (1) A Hivatal a kiadott igazolványt határozattal
visszavonja a Szátv. 21. §-ának (3) bekezdésében meghatározott visszavonási ok fennállása esetén.
(2) A 6. § (2) bekezdésében meghatározott szervek, illetõleg hatósági nyilvántartások adatkezelõi — a Szátv.
21. §-a (3) bekezdésének a) és f)—g) pontjában meghatározott visszavonási ok tekintetében a diplomáciai és konzuli képviselet — haladéktalanul értesítik a Hivatalt, ha
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eljárásuk során az igazolvány tulajdonosával szemben az
(1) bekezdésben meghatározott visszavonási ok fennállásáról értesülnek, illetõleg, ha eljárásuk visszavonási okot
eredményez.’’

6. §
Az R . 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) A Hivatal az igazolványt a jogosult bejelentése
alapján kicseréli, ha adatváltozás történt, de az adatváltozás az igazolvány adataiban a jogosultságot nem érintõ
változást eredményezett, illetõleg az igazolvány a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére
a Szátv. 21. §-ának (2) bekezdése alapján alkalmatlanná
vált. A Hivatal az igazolvány cseréjével egyidejûleg nyilvántartásába bejegyzi az adatváltozást, illetõleg az új igazolvány okmányazonosítóját.’’

7. §
Az R . 11. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg a 11. § jelenlegi szövegének megjelölése
(1) bekezdésre változik:
,,(2) A diákigazolvány, a pedagógus igazolvány és
az oktatói kártya önálló melléklet alapján az igazolványba
az önálló melléklet okmányazonosítóját és érvényességi
idejét a kézbesítésben közremûködõ szerv tünteti fel.’’
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(4) Az igazolvány érvénytelenítésére vonatkozó intézkedés az igazolványt visszavonó határozat elleni fellebbezésben támadható meg.
(5) A leadott, illetve bevont igazolványt a Hivatal érvényteleníti.
(6) A jogerõsen visszavont, illetõleg az érvénytelen igazolványt a Hivatal a kézhezvételtõl számított harminc napon belül megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban történõ feltüntetésérõl.’’

9. §
Az R. mellékletében a ,,Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban’’ szövegrész helyébe a ,,Szerbia és Montenegró Államszövetség területén’’ szövegrész lép.

10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R . 5. §-ának (2) bekezdésébõl az
,,és a hiánypótlás a kitûzött határidõn belül nem történik
meg’’ szövegrész, továbbá az R . 6. §-a (1) bekezdésének
e) pontja, 6. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 12. §-ának
b) pontja hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

8. §
Az R . 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,16. § (1) Az idegenrendészeti hatóság a kiutasításról
szóló jogerõs határozata közlésével, továbbá a beutazási és
tartózkodási tilalom elrendelésével, a menekültügyi hatóság a menekültkénti vagy menedékeskénti elismerésrõl
szóló vagy kiutasításról rendelkezõ jogerõs határozata közlésével egyidejûleg — az igazolvány visszavonása érdekében — haladéktalanul értesíti a Hivatalt. Az idegenrendészeti, illetve a menekültügyi hatóságnak leadott igazolványt a Hivatalnak kell megküldeni.
(2) Az idegenrendészeti hatóság az állandó magyarországi tartózkodás (bevándorlás, illetõleg letelepedés)
engedélyezésérõl szóló jogerõs határozata közlésével egyidejûleg az igazolványt bevonja és visszavonása érdekében
— az igazolvány megküldése mellett — haladéktalanul
értesíti a Hivatalt.
(3) Ha az igazolvány leadása, illetve bevonása az
(1)—(2) bekezdésekben meghatározott eljárások során
nem történt meg, a Hivatal az igazolvány leadására annak
tulajdonosát az igazolvány visszavonásáról szóló határozatában kötelezi.

A Kormány
205/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról
A Kormány a szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.)
28. §-a (1) bekezdésének c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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,,(1) A Szátv. 10. §-ának hatálya alá tartozó személyek
(a továbbiakban: határon túli tanuló, hallgató) a Magyar
Köztársaság területén diákkedvezményre jogosultak.
A kedvezményre való jogosultságot a ,,Magyar igazolvány’’, illetve a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’
(a továbbiakban: ,,Magyar igazolvány’’) és annak e célra
rendszeresített önálló melléklete (a továbbiakban: diákigazolvány) együttesen igazolja.’’
(2) A Korm. rendelet 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,b) vezeti a diákigazolvány-nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) a diákigazolvány érvényességi idejének
lejártáig,’’

2. §
A Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,b) a tanuló, illetve hallgató családi és utónevét (magyarul és a lakóhelye szerinti államban hivatalosan — latin
betûs írásmóddal — használt módon),’’

3. §
A Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,3. § A diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezmények:
a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,
b) a diákigazolványhoz kapcsolt, de az állam által nem
garantált kereskedelmi kedvezmények.’’

4. §
A Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,4. § A diákigazolvány kiadására, visszavonására, érvényesítésére és kézbesítésére irányuló eljárásban közremûködõként vesz részt a kérelmezõ lakóhelye szerinti államban mûködõ magyar diplomáciai és konzuli képviselet
(a továbbiakban: külképviselet), illetõleg a mellékletben
megjelölt megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal.’’

5. §
A Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,5. § (1) Az igazolvány kiadására irányuló eljárás a
határon túli tanuló, hallgató kérelmére indul, amelyet
a külképviseleten lehet benyújtani.
(2) A kérelmet átvevõ külképviselet a kérelemrõl gépi
feldolgozásra alkalmas kérelmet állít elõ. A hiánypótlásról
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és a kérelem adatainak hibátlan kitöltésérõl a kérelmet
átvevõ külképviselet gondoskodik.
(3) A gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet elektronikus
úton kell az elbíráló hatósághoz továbbítani.
(4) A diákigazolvány kiadására irányuló eljárás megindításának napja az a nap, amelyen a hiánytalanul és
hibátlanul kitöltött igénylõlap, valamint a tanulói, illetve
hallgatói jogviszony fennállását hitelt érdemlõen igazoló
okirat másolata az OKÉV-hez megérkezik. Ha a kérelem
hiányos és a hiánypótlás a kitûzött határidõn belül nem
történik meg, az OKÉV az eljárást megszünteti.
(5) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmezõ már rendelkezzen ,,Magyar igazolvánnyal’’, vagy arra
egyébként jogosult legyen. A diákigazolvány iránti kérelem
a ,,Magyar igazolvány’’ iránti kérelemmel együtt is benyújtható.
(6) A tanulói, hallgatói jogviszonyt különösen az alábbi
okiratokkal lehet igazolni:
a) a felsõoktatási intézmény hallgatója esetében leckekönyvvel, vagy
b) az oktatási intézménybe való beiratkozást tanúsító
igazolással.
(7) Az OKÉV-hez beérkezõ igénylõlapnak tartalmaznia
kell:
a) a kérelmezõ családi és utónevét, születési helyét és
idejét, anyja nevét, aláírását,
b) a ,,Magyar igazolvány’’ vagy az erre irányuló kérelem
számát,
c) az igénylõlap kiállításának helyét és idejét,
d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmezõ hallgatói, tanulói jogviszonyban áll; felsõoktatási
intézmény esetén a tagozat megjelölését is,
e) a kérelmezõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
mellékletben szereplõ megyei (fõvárosi) közigazgatási
hivatalok, illetve a külképviselet közül melyiknél kívánja
átvenni a diákigazolványát.
(8) A kérelmet az OKÉV-hez történõ beérkezéstõl számított harminc napon belül kell elbírálni.’’

6. §
(1) A Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,a) a kérelmezõ a Szátv. 10. §-a alapján nem jogosult a
diákigazolványra,’’
(2) A Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,c) a kérelmezõ nem rendelkezik ,,Magyar igazolványnyal’’ vagy arra nem jogosult.’’
(3) A Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(3) Az OKÉV a kérelemhez a ,,Magyar Igazolvány’’
iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának
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ellenõrzéséhez a BM hivatalának a Szátv. 21. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásból igényelhet adatokat.’’

7. §
A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,7. § (1) A kérelmet az OKÉV az igazolvány kiadásával
teljesíti. Ezzel egyidejûleg gondoskodik a jogosult és az
igazolvány adatainak nyilvántartásba vételérõl.
(2) A diákigazolványt a kérelmezõ — kérelemben feltüntetett — választása szerint, a mellékletben meghatározott magyar megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal, illetve
a külképviselet kézbesíti.’’

8. §
(1) A Korm. rendelet 8. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,a) az adott személy ,,Magyar igazolványa’’ érvénytelen,
vagy azt visszavonták,’’
(2) A Korm. rendelet 8. §-a az alábbi d) ponttal egészül ki:
,,d) az igazolvány tulajdonosa ezt maga kéri.’’

9. §
A Korm. rendelet 10. §-a a következõ, új (2) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti szöveg számozása
(1) bekezdésre változik:
,,(2) Téves bejegyzés, gyártáshiba, adatváltozás vagy rongálódás miatt hibás diákigazolvány a Hivatalnál, illetve a
külképviseletnél adható le és a hibás diákigazolvány kicserélése is ott kérelmezhetõ.’’

10. §
A Korm. rendelet a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
,,14/A. § (1) A Szátv. 10. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerzõdés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam alap- vagy középfokú
oktatási intézményével tanulói jogviszonyban áll és magyar
nyelven tanul, továbbá azt a hallgatót, aki a szomszédos
állam felsõoktatási intézményében magyar nyelven vagy
magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat. A magyar
kultúra tárgykörét külön jogszabály határozza meg.
(2) A kedvezményekre való jogosultságot a külképviselet igazolja az oktatási intézmény által kiállított tanulói,
illetve hallgatói jogviszonyról szóló igazolás alapján. Kétség esetén a külképviselet szakmai tájékoztatást kérhet az
Oktatási Minisztériumtól, az OKÉV-tól, a Balassi Bálint
Intézettõl, a Márton Áron Szakkollégiumtól, illetve határon túli szakértõi szervezetektõl.

10777

(3) A külképviselet által a kedvezményekre való jogosultság tanúsítására kiállított igazolás a jogosult nevére
szóló, a személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt
érvényes, amelynek okmányazonosítóját a kiállított igazoláson fel kell tüntetni.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától számított 15 napon belül a hitelesítést végzõ külképviselet megküldi az (1) bekezdésben meghatározott jogosult
a) nevét, aláírását,
b) születési helyét, idejét,
c) külképviselet által kiállított igazoláson feltüntetett
okmányazonosítóját,
d) oktatási intézményének nevét, címét,
e) nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága fennállásáig hozzájárul a jelen bekezdésben felsorolt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vevõ szervek részére, illetve ezen adatoknak
az OKÉV részére történõ továbbításához
az OKÉV számára.’’

11. §
A Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,17. § (1) A készítõ a 16. § (1) bekezdésének b) és
c) pontjában megjelölt nyomtatványokat kérelemre önállóan, kérelem hiányában és az elsõ alkalommal a diákigazolvánnyal, illetve az érvényesítõ matricával együttes
küldeményként küldi meg a Hivatalnak, illetve a külképviseletnek. Az így elküldött nyomtatványok átvételét követõ nyolc munkanapon belül a Hivatal, illetve a külképviselet külön erre a célra készített nyomtatvány igénybevétele
nélkül, cégszerûen igazolva azok átvételét, postai úton
értesíti a készítõt a nyomtatványok átvételérõl.
(2) A 16. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott nyomtatványokból a készítõ 2-2 példányt küld
el a Hivatalnak, illetve a külképviseletnek.’’

12. §
(1) A Korm. rendelet 19. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
,,(2) A készítõ a beérkezett igénylõlapok alapján a beérkezéstõl számított 15 napon belül elõállítja, és postai
úton eljuttatja a megszemélyesített diákigazolványokat a
kérelmezõ által megjelölt, területileg illetékes Hivatalba,
illetve külképviseletre.’’
(2) A Korm. rendelet 19. §-ának (4)—(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
,,(4) A Hivatal, illetve a külképviselet a diákigazolványnak a készítõtõl történõ átvételét az azt követõ
3 munkanapon belül a 16. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott nyomtatvány egyik példányán sorszám
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szerint igazolja, majd a nyomtatványt postai úton visszaküldi a készítõnek. A nyomtatvány második példányát a
készítõ megõrzi, illetve annak másolatát 30 napon belül
megküldi az OKÉV részére.
(5) A tanuló, illetve a hallgató a diákigazolványt személyesen, törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja útján
a 19. § (2) bekezdés szerinti Hivatalnál, illetve külképviseletnél veheti át. Az átvételt az erre a célra rendszeresített,
a 16. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
nyomtatvány aláírásával kell igazolni.
(6) A diákigazolvány átadásakor és érvényesítésekor be
kell mutatni a jogosult ,,Magyar igazolványát’’. A diákigazolvány átadásakor annak sorszámát a Hivatal, illetve a
külképviselet bejegyzi a kérelmezõ ,,Magyar igazolványának’’ vonatkozó részébe.’’

13. §
A Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,21. § (1) A diákigazolvány érvényesítését a kézbesítésben közremûködõ Hivatal, illetve a külképviselet végzi az
érvényesítõ hologramos matrica felragasztásával. Az újonnan kiadott igazolványt a kiadásával egyidejûleg kell érvényesíteni.
(2) Az érvényesítõ matricákat — az elsõ diákigazolvány
mellé járó elsõ érvényesítõ matrica kivételével — a Hivatal,
illetve a külképviselet rendeli meg folyamatosan, a 16. §
(1) bekezdésének c) pontjában meghatározott nyomtatványnak a készítõhöz postai úton történõ eljuttatásával.
(3) Az érvényesítõ matricákat a készítõ postai úton, a
Hivatal, illetve a külképviselet költségén küldi meg a
Hivatalnak, illetve a külképviseletnek, a megrendelés kézhezvételét követõ 15 munkanapon belül.
(4) A Hivatal, illetve a külképviselet a 16. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott nyomtatványon igazolja az átvett matricák darabszámát, és az igazolás egy
példányát három munkanapon belül postai úton megküldi
a készítõnek. A nyomtatvány másodpéldányát köteles irattárában elhelyezni és megõrizni.
(5) A Hivatal, illetve a külképviselet az érvényesítés
tényét az általa vezetett diákigazolvány nyilvántartási adatbázisában megjelöli.
(6) Ha a tanulói, illetve hallgatói jogviszony szünetel,
a Hivatal, illetve a külképviselet a kiadott diákigazolványt
a szünetelés idejére nem érvényesíti, illetve igazolványt
nem ad ki.’’

14. §
(1) A Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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,,(1) A készítõ külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) a Hivatalnak, illetve a külképviseletnek átadott érvényesítõ matricák darabszámát,
b) a Hivatalnak, illetve a külképviseletnek átadott diákigazolványok sorszámát és darabszámát.’’
(2) A Korm. rendelet 22. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
,,(3) A Hivatal, illetve a külképviselet nyilvántartja
a) a diákigazolvány Hivatalhoz, illetve külképviselethez való megérkezésének napját,
b) a kiadott diákigazolvány sorszámát, az átvétel napját
és a tanuló, illetve hallgató átvételt igazoló aláírását,
c) a diákigazolvány cseréjének, pótlásának, beszolgáltatásának, visszavonásának, elvesztésének, megsemmisülésének, továbbá a talált diákigazolvány visszaadásának
tényét és idejét,
d) az érvényesítés tényét és az érvényesség idejét.’’

15. §
A Korm. rendelet 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,23. § (1) Az OKÉV, a Hivatal, illetve a külképviselet
által vezetett nyilvántartásokból adatigénylésre jogosultak
a) a kedvezményt, illetõleg támogatást nyújtó szervek a
jogosultság ellenõrzése céljából,
b) a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célra.
(2) Az OKÉV által vezetett nyilvántartásokból a Hivatal, illetve a külképviselet feladatai ellátásához szükséges
adatigénylésre jogosult.
(3) A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról
az OKÉV, a Hivatal, illetve a külképviselet nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza
a) a 2. § (1) bekezdés b)— f) pontjában meghatározott
adatokat,
b) az adattovábbítás idõpontját,
c) az adattovábbítás célját és jogalapját,
d) az adatigénylõ megnevezését.’’

16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésének f) pontja és
22. § (2) bekezdésének c) pontja.
(3) A Korm. rendelet mellékletében a ,,Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban’’ szövegrész helyébe a ,,Szerbia és
Montenegró Államközösségben’’ szövegrész lép.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A Kormány
206/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat
érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról
A Kormány a szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.)
28. §-a (1) bekezdésének d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
Határon túli pedagógusok továbbképzése
1. §
(1) A Szátv. 11. §-ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó, alap- és középfokú oktatási intézményben tanító
pedagógus (a továbbiakban: határon túli pedagógus) rendszeres továbbképzésben vehet részt.
(2) A határon túli pedagógusok továbbképzése folyhat
a) a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: továbbképzési kormányrendelet) alapján alapítási engedéllyel rendelkezõ, illetve
b) az e rendelet alapján elismert program alapján.
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g) az Oktatási Minisztériummal együtt ellátja a továbbképzési kormányrendeletben meghatározott ellenõrzési
feladatokat.

3. §
(1) Az Oktatási Tanács a továbbképzési központnál új
továbbképzési program elismerését és az elismert program
alapján továbbképzés megszervezését kezdeményezheti.
(2) Az Oktatási Tanács azoknak a továbbképzési programoknak az elismerését kezdeményezheti, amelyek a
határon túli pedagógusoknak a Szátv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szomszédos államban mûködõ képzési
rendszeréhez igazodnak.
(3) Az Oktatási Tanács kezdeményezheti a továbbképzési központnál, hogy az általa megadott — alapítási
engedéllyel rendelkezõ, illetve elismert — program alapján továbbképzést szervezzen.

4. §
Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett
továbbképzés teljes — beleértve az indítási engedéllyel
rendelkezõ továbbképzés szervezõjének kiválasztását, az
étkezés és szállás lehetõségének biztosítását — megszervezésérõl a továbbképzési központ gondoskodik. Ha a
továbbképzést elismert program alapján szervezik meg, az
oktató személyére az Oktatási Tanács tehet javaslatot.

2. §
A pedagógusok továbbképzését a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht.
(a továbbiakban: továbbképzési központ) szervezi.
A továbbképzési központ e feladatkörében
a) határon túli magyar pedagógus szövetségekkel
együttmûködve nyilvántartja a továbbképzésre szóló
jelentkezéseket,
b) megszervezi a továbbképzésbe történõ bekapcsolódást,
c) kezeli a továbbképzések megszervezéséhez, a résztvevõk támogatásához rendelkezésre álló összeget, és gondoskodik a hozzájárulások kifizetésérõl,
d) tájékoztató és információs szolgáltatást mûködtet a
határon túli pedagógusszervezetek részvételével,
e) kapcsolatot tart az oktatási miniszter szakmai
tanácsadó szervezetével, a határon túli magyar pedagógus
szervezetek tagjaiból álló Határon Túli Magyar Oktatási
Tanáccsal (a továbbiakban: Oktatási Tanács),
f) e rendeletben foglaltak szerint továbbképzést szervez
Magyarországon. A szomszédos államokban szervezett
továbbképzéseket a határon túli magyar pedagógus szövetségek, illetve módszertani központok közremûködésével
végzi,

5. §
(1) A pedagógusok továbbképzésébe bekapcsolódhat
mindenki, aki a 13. §-ban meghatározott pedagógusigazolványával igazolja, hogy jogosult a 14—15. §-okban
meghatározott kedvezmények igénybevételére.
(2) A továbbképzésben részt vevõ pedagógusok szállásköltsége és útiköltsége megtérítésének összege, valamint a
beiratkozási költségeihez történõ hozzájárulás együttes
összege nem haladhatja meg a költségvetési törvényben, az
adott évre a pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés jogcímen biztosított támogatás egy fõre megállapított összegének hétszeresét.

6. §
(1) A pedagógus — a 11. §-ban meghatározott kivétellel — december elsõ munkanapjától február utolsó munkanapjáig nyújthatja be jelentkezési lapját a következõ évi
pedagógus-továbbképzésre. A jelentkezési lapokat az
Oktatási Tanács gyûjti össze és juttatja el régiónként rangsorolva a továbbképzési központba. A jelentkezési lapban
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fel kell tüntetni a pedagógus nevét, értesítési címét (elérhetõségét), munkahelyét, pedagógiai tevékenységét, pedagógus-munkakörben eltöltött szolgálati idejét, a ,,Magyar
igazolvány’’ számát, pedagógus-igazolványa számát, azt a
továbbképzést, amelyben részt kíván venni megjelölve
(ha van ilyen) a kiválasztott továbbképzést szervezõ intézményt, az igénybe vett korábbi továbbképzést. A pedagógus több jelentkezési lapot is benyújthat, ebben az esetben
azonban a benyújtott kérelmeket rangsorolnia kell.
(2) Az Oktatási Tanács szeptember elsõ munkanapjától
október utolsó munkanapjáig kezdeményezheti új program elismerését, valamint azt, hogy a továbbképzési központ az elismert program alapján szervezze meg a határon
túli pedagógusok továbbképzését. A továbbképzés megszervezésével kapcsolatban az Oktatási Tanácsnak meg
kell jelölnie a továbbképzés programját, a résztvevõk várható létszámát.
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kezési kérelem teljesítésére az elsõ helyen, illetve a soron
következõ helyen megjelölt továbbképzésben nincs lehetõség, a továbbképzési központ a sorrendben következõnek megjelölt továbbképzés szervezõjének küldi meg a
jelentkezési lapot.
(2) A továbbképzési központ március—április hónapokban egyezteti a továbbképzés szervezõivel a benyújtott
jelentkezéseket, a várható költségeket.
(3) A továbbképzési központ szervezi meg a továbbképzéshez szükséges lakhatási és étkezési feltételek biztosítását is.
(4) A továbbképzési központ a határon túli magyar
pedagógus szövetségek közremûködésével május 31-ig értesíti a határon túli pedagógust jelentkezésének elfogadásáról, továbbá, hogy hol veheti igénybe a továbbképzést és
milyen feltételekkel.

7. §

9. §

(1) Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon
túli pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves
keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembevételével az
Oktatási Tanács javaslata alapján történik.

(1) A továbbképzõ központ a jelentkezési lap alapján
részvételi kártyát készít, amely a ,,Magyar igazolvány’’ felmutatásával együtt jogosít a továbbképzésben való részvételre és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

(2) Ha az egyéni jelentkezõk száma meghaladja a teljesíthetõ kérelmek számát, a továbbképzési központ a benyújtott kérelmeket rangsorba állítja. A rangsorban elõbb
álló kérelem teljesítése megelõzi a rangsorban hátrébb
lévõ kérelem teljesítését.

(2) A részvételi kártya tartalmazza a jogosult nevét,
születési helyét és idejét, a ,,Magyar igazolvány’’, a pedagógus-igazolvány számát; az igénybe vehetõ továbbképzés
megnevezését és helyszínét.

(3) Elõnyben kell részesíteni az Oktatási Tanács által
kezdeményezett továbbképzést és — amennyiben nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik — a magyarországi intézmények által a szomszédos államban tartott,
akkreditált és elismert rendszeres továbbképzés megszervezésére benyújtott kérelmet.
(4) Az egyéni jelentkezési kérelmek rangsorolásánál
elõnyben kell részesíteni
a) aki még nem vett részt magyarországi pedagógustovábbképzésben,
b) aki régebben vett részt magyarországi pedagógustovábbképzésben.
(5) Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett
továbbképzés résztvevõire a Tanács tesz javaslatot, s küldi
meg az adatokat a továbbképzési központnak.

8. §
(1) A továbbképzési központ az Oktatási Tanács javaslata alapján támogatható egyéni jelentkezési lapokat
továbbítja a megjelölt, illetve az elbírálási sorrendben elsõ
helyen megjelölt továbbképzés szervezõjének. Ha a jelent-

10. §
(1) A pedagógusok 30 órás továbbképzésének szállás,
étkezési költségeit a továbbképzési központ az 5. § (2) bekezdésében meghatározott összeghatáron belül teljes egészében megtéríti a továbbképzés szervezõjének, a szállást,
étkezést biztosítónak. A továbbképzés teljes költségének
figyelembevételével a továbbképzési központ meghatározza a beiratkozási költségbõl a jelentkezõt terhelõ részt,
amely a beiratkozási költségnek legfeljebb 10%-a. A beiratkozási költségbõl fennmaradó részt a továbbképzési
központ a szervezõnek megtéríti. A beiratkozási költségek
között elszámolható a továbbképzésben való részvételhez
szükséges szakirodalom.
(2) A továbbképzés szervezõje — igénylés esetén —
megtéríti a továbbképzés során felmerült utazási költséget
a továbbképzésben részt vevõ pedagógus számára, amely
nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti
2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
(3) A többi térítés, illetve a fennmaradó költségek az 5. §
(2) bekezdésben megállapított összeg maradványából
finanszírozhatók.
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(4) Ha a szállásról, étkezésrõl — továbbképzési központ
hozzájárulásával — a résztvevõ maga gondoskodik, költségeinek megtérítésére és annak elszámolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
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kezdésben felsorolt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vevõ szervek részére, illetve ezen adatoknak a
továbbképzési központ részére történõ továbbításához,
a továbbképzési központ számára.

(5) A továbbképzési központ által nem fedezett kiadások a résztvevõt terhelik.
Határon túli pedagógusok és oktatók kedvezményei
11. §

13. §

Május utolsó munkanapjától július utolsó munkanapjáig egyéni jelentkezés nyújtható be a be nem töltött
keretszámokra a továbbképzési központba a pedagógustovábbképzési jegyzékben szereplõ indítási engedéllyel
rendelkezõ akkreditált pedagógus-továbbképzési programokra.

A Szátv. 12. § hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsõfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató
(a továbbiakban: határon túli pedagógus és oktató) kedvezményeit a ,,Magyar igazolvány’’, illetve a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’ (a továbbiakban: ,,Magyar igazolvány’’) és annak e célra rendszeresített melléklete (a továbbiakban: pedagógus-igazolvány, illetve oktatói kártya)
együttesen igazolja.

12. §
(1) Nemzetközi szerzõdés alapján részt vehet a pedagógus-továbbképzésben az a személy is, aki a szomszédos
állam alap- vagy középfokú oktatási intézményében
magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat.
A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály határozza
meg.
(2) A továbbképzésre való jogosultságot a kérelmezõ
lakóhelye szerinti államban mûködõ magyar diplomáciai
és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) igazolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkaviszonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló
igazolás alapján. A jogosultság megállapításához az (1) bekezdésben meghatározott személynek igazolnia kell, hogy
rendelkezik a 19. § (7) bekezdésének aa) pontjában meghatározott végzettséggel. Kétség esetén a külképviselet
szakmai tájékoztatást kérhet az Oktatási Minisztériumtól,
az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttól
(a továbbiakban: OKÉV), a Balassi Bálint Intézettõl, illetve határon túli szakértõi szervezetektõl.
(3) A külképviselet által a kedvezményekre való jogosultság tanúsítására kiállított igazolás a jogosult nevére
szóló, a személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt
érvényes, amelynek okmányazonosítóját a kiállított igazoláson fel kell tüntetni.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától számított 15 napon belül a hitelesítést végzõ külképviselet megküldi az (1) bekezdésben meghatározott jogosult
a) nevét, aláírását,
b) születési helyét, idejét,
c) a külképviselet által kiállított igazoláson feltüntetett
okmányazonosítóját,
d) az oktatási intézmény nevét, címét,
e) nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága fennállásáig hozzájárul a jelen be-

14. §
A pedagógus-igazolvánnyal, oktatói kártyával igénybe
vehetõ kedvezmények:
a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,
b) a pedagógus-igazolványhoz, oktatói kártyához kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények.

15. §
(1) A határon túli pedagógus és oktató évenként a költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású támogatásként megállapított összegnek megfelelõ hozzájárulást vehet igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet,
folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához. A hozzájárulás igénybevételének biztosításáról az
Oktatási Minisztérium gondoskodik.
(2) A szakirodalom-vásárlási támogatás lebonyolítását
a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (a továbbiakban:
KELLÓ) szervezi. A KELLÓ e feladatkörében:
a) a pedagógus-igazolvány és oktatói kártya kiadására
jogosult szervvel kötött megállapodás alapján nyilvántartja a támogatásra jogosultak körének nevét, Magyar igazolványának számát,
b) a jogosultak részére kódszámot állít elõ, és rögzíti a
részükre megállapított kedvezmény mértékét,
c) megszervezi, hogy az erre kijelölt könyvesboltokban
a pedagógusok, oktatók jogosultságuk igazolása mellett a
nevükre megállapított összeg terhére szakirodalmat vásárolhassanak,
d) igazolja a kijelölt könyvesboltnak a pedagógus/oktató jogosultságát és azt, hogy milyen összeg erejéig
vásárolhat,
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e) kezeli a szakirodalom-támogatás lebonyolításához
rendelkezésre álló összeget és a kezelt összeg felhasználásáról elszámol az Oktatási Minisztérium felé.

16. §
(1) A Szátv. 11—12. §-ában biztosított kedvezmények
nemzetközi szerzõdés alapján megilletik azt a személyt is,
aki a szomszédos állam alap-, közép-, vagy felsõfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra
tárgyában oktat. A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály határozza meg.
(2) A kedvezményre való jogosultságot a külképviselet
igazolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkaviszonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló igazolás alapján. A jogosultság megállapításához
az (1) bekezdésben meghatározott személynek igazolnia
kell, hogy rendelkezik a 19. § (7) bekezdésének aa) és
ba) pontjában meghatározott végzettséggel. Kétség esetén
a külképviselet szakmai tájékoztatást kérhet az Oktatási
Minisztériumtól, az OKÉV-tõl, a Balassi Bálint Intézettõl,
illetve határon túli szakértõi szervezetektõl.
(3) A külképviselet által a kedvezményekre való jogosultság tanúsítására kiállított igazolás a jogosult nevére
szóló, a személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt
érvényes, amelynek okmányazonosítóját a kiállított igazoláson fel kell tüntetni.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától
számított 15 napon belül a hitelesítést végzõ külképviselet
megküldi az (1) bekezdésben meghatározott jogosult
a) nevét, aláírását,
b) születési helyét, idejét,
c) a külképviselet által kiállított igazoláson feltüntetett
okmányazonosítóját,
d) az oktatási intézmény nevét, címét,
e) nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága fennállásáig hozzájárul a jelen
bekezdésben felsorolt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vevõ szervek részére, illetve ezen adatoknak
az OKÉV és a KELLÓ részére történõ továbbításához,
az OKÉV számára.

Pedagógus-igazolvány és oktatói kártya igénylése
17. §
(1) A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kiadásával,
cseréjével, visszavonásával és nyilvántartásával összefüggõ
hatósági ügyekben elsõ fokon az OKÉV jár el.
(2) Az OKÉV eljárásában szakértõként közremûködik
a határon túli magyar pedagógus szervezetek és hallgatói
szervezetek tagjaiból álló eseti tanácsadó szervezet.
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(3) Az OKÉV elsõ fokú hatósági jogkörben eljárva
a) dönt a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kiadásáról, cseréjérõl, pótlásáról, kiadásának megtagadásáról,
valamint visszavonásáról,
b) vezeti a pedagógus-igazolvány, valamint az oktatói
kártya nyilvántartásokat az igazolványok érvényességi idejének lejártáig,
c) adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásokból,
d) gondoskodik a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya
elvesztése, megsemmisülése tényének nyilvántartásba
vételérõl.

18. §
A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya tartalmazza
a) a pedagógus, illetve oktató arcképét,
b) a pedagógus, illetve oktató családi és utónevét
(magyarul és a lakóhelye szerinti államban hivatalosan
— latin betûs írásmóddal — használt módon),
c) a pedagógus, illetve oktató születési helyét és idejét,
d) a pedagógus, illetve oktató állampolgárságát,
e) pedagógus, illetve oktató lakcímét vagy tartózkodási
helyét,
f) a pedagógus-igazolvány, illetve oktatói kártya kiállításának napját,
g) az érvényességét jelölõ adatot (érvényesítõ matrica),
h) a ,,Magyar igazolvány’’ okmányszámát,
i) a pedagógus-igazolvány, illetve oktatói kártya
okmányszámát,
j) a pedagógus, illetve oktató aláírását.

19. §
(1) A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kiadására,
visszavonására, érvényesítésére és kézbesítésére irányuló
eljárásban közremûködõként vesz részt a külképviselet,
illetõleg a mellékletben megjelölt megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal.
(2) A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kiadására
irányuló eljárás a határon túli pedagógus, oktató kérelmére indul, amelyet a külképviseleten lehet benyújtani.
(3) A kérelmet átvevõ külképviselet a kérelemrõl gépi
feldolgozásra alkalmas kérelmet állít elõ. A hiánypótlásról
és a kérelem adatainak hibátlan kitöltésérõl a kérelmet
átvevõ külképviselet gondoskodik.
(4) A gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet elektronikus
úton kell az elbíráló hatósághoz továbbítani.
(5) A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kiadására
irányuló eljárás megindításának napja az a nap, amelyen a
hiánytalanul és hibátlanul kitöltött igénylõlap, valamint
a (7) bekezdésben meghatározott okiratok másolata
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az OKÉV-hez megérkezik. Ha a kérelem hiányos és a
hiánypótlás a kitûzött határidõn belül nem történik meg,
az OKÉV az eljárást megszünteti.
(6) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmezõ már rendelkezzen ,,Magyar igazolvánnyal’’, vagy arra
egyébként jogosult legyen. A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya iránti kérelem a ,,Magyar igazolvány’’ iránti kérelemmel együtt is benyújtható.
(7) a) A határon túli pedagógus a kedvezményekre való
jogosultságot az alábbi okiratokkal igazolhatja:
aa) pedagógiai, tanítói vagy óvópedagógusi szakképzettséget igazoló oklevéllel, és
ab) pedagógus, tanítói, óvópedagógus munkakör betöltését hitelt érdemlõen igazoló okirattal, különösen a
munkáltató errõl szóló igazolásával.
b) A határon túli oktató a kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okiratokkal igazolhatja:
ba) felsõfokú végzettségét igazoló oklevéllel, és
bb) olyan okirattal, amely hitelt érdemlõen bizonyítja,
hogy a kérelmezõ felsõoktatási intézménnyel oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy megbízási
jogviszonyban áll.
(8) Az OKÉV-hez beérkezõ igénylõlapnak tartalmaznia
kell:
a) a kérelmezõ családi és utónevét, születési helyét és
idejét, anyja nevét, aláírását,
b) a kérelmezõ Magyar igazolványának számát vagy a
kérelem számát,
c) az igénylõlap kiállításának helyét és idejét,
d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmezõ munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll,
e) a kérelmezõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
mellékletben szereplõ megyei (fõvárosi) közigazgatási
hivatalok, illetve a külképviselet közül melyiknél kívánja
átvenni pedagógus-igazolványát, oktatói kártyáját,
f) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a 15. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele céljából a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya érvényességi
idejének lejártáig hozzájárul az igénylõlapon szereplõ, a 15. §
(2) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyes
adatainak a KELLÓ számára történõ továbbításához és a
KELLÓ ezen adatokra irányuló kezelõi tevékenységéhez.
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b) a kérelmezõ már rendelkezik érvényes pedagógusigazolvánnyal, illetve oktatói kártyával,
c) a kérelmezõ nem rendelkezik ,,Magyar igazolványnyal’’, illetve arra nem jogosult.
(2) Az elsõ fokú határozat ellen a kézhezvételétõl számított 15 napon belül az Oktatási Minisztériumhoz lehet
fellebbezni.
(3) Az OKÉV a kérelemhez a ,,Magyar igazolvány’’
iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának
ellenõrzéséhez a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának nyilvántartásából igényelhet adatokat.

21. §
(1) A kérelmet az OKÉV az igazolvány, kártya kiadásával teljesíti. Ezzel egyidejûleg gondoskodik a jogosult és az
igazolvány adatainak nyilvántartásba vételérõl.
(2) Az igazolványt a kérelmezõ — kérelemben feltüntetett — választása szerint, a mellékletben meghatározott
megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal, illetve a külképviselet kézbesíti.

22. §
A pedagógus-igazolványt, oktatói kártyát az OKÉV
visszavonja, ha
a) az adott személy ,,Magyar igazolványa’’ érvénytelen
vagy azt visszavonták,
b) a kérelmet el kellett volna utasítani,
c) a pedagógus-igazolványra, oktatói kártyára való
jogosultság megszûnt,
d) az igazolvány tulajdonosa ezt maga kéri.

23. §

(9) A kérelmet az OKÉV-hez történõ beérkezéstõl számított harminc napon belül kell elbírálni.

Érvénytelen a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya, ha
a) az OKÉV azt visszavonta,
b) érvényességi ideje lejárt,
c) azt a tulajdonosa másra átruházta,
d) a jogosult adataiban olyan változás következett be,
amely megszünteti a jogosultságot,
e) ellopták, megsemmisült vagy elveszett.

20. §

24. §

(1) Az OKÉV a kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelmezõ a Szátv. 12. §-a alapján nem jogosult a
pedagógus-igazolványra, illetve oktatói kártyára,

A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya a tanév befejezését követõ október hó 31. napjáig érvényes. Az érvényességi idõ a 19. § (7) bekezdés ab), illetve bb) pontjában
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foglaltak ismételt igazolásával évente további egy évre
meghosszabbítható.
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Záró rendelkezés
26. §

25. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya formájára, elõállítására, kiadására, cseréjére, pótlására és érvényesítésére a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeirõl szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A pedagógus-igazolvány és oktatói kártya kézbesítésében közremûködõ megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalok
székhelye és illetékessége

Közigazgatási hivatal megnevezése

Székhelye

Kézbesítéssel érintett kör

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal

Gyõr

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal

Szeged

A Szerbia és Montenegró Államközösségben és Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Fõvárosi Közigazgatási Hivatal

Budapest

Jogosultak a lakóhelyüktõl függetlenül

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal

Nyíregyháza

Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Hajdú-Bihar Megyei
Közigazgatási Hivatal

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Békés Megyei Közigazgatási Hivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

A Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Zalaegerszeg

Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Kaposvár

A Szerbia és Montenegró Államközösségben és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Komárom-Esztergom Megyei
Közigazgatási Hivatal

Tatabánya

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Bács-Kiskun Megyei
Közigazgatási Hivatal

Kecskemét

A Szerbia és Montenegró Államközösségben lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak
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A Kormány
207/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a 2003. október 15-i földgáz-áremelés
2003. évi közintézményi ellentételezésérõl
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény
50. §-ának felhatalmazása alapján a földgáz 2003. október
15-i áremelésének 2003. évi közintézményi ellentételezése
érdekében a Kormány a következõket rendeli el:
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számított gázfogyasztás 2,5 hónapra jutó arányos költségének 2003. május 15-i áremeléssel növelt összege.
(3) A Belügyminisztérium a helyi önkormányzatok részére a keretösszeget a (2) bekezdésben foglaltak szerint
osztja fel, és gondoskodik a Magyar Államkincstár útján a
támogatás összegének folyósításáról.

5. §

1. §

(1) Az egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére ellentételezés céljára rendelkezésre álló
keret 117,047 millió forint.

A rendelet hatálya a központi költségvetési szervekre, a
helyi önkormányzatokra és költségvetési intézményeikre,
valamint a közfeladatokat ellátó egyházi, közalapítványi és
alapítványi fenntartású intézményekre terjed ki.

(2) A keret az intézmények 2003. I. félévi tényleges
gázfogyasztásának összegével arányosan kerül felosztásra.
A kedvezményezettek részére történõ folyósításról a
Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága gondoskodik.

2. §

6. §

A földgáz-áremelés 2003. évi közintézményi ellentételezésére felhasználható összeg: 3,4 milliárd forint.

(1) A (köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülõ intézmények részére jóváhagyott keret 43,893 millió forint.

3. §

(2) A (köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülõ felsõoktatási intézmények részére jóváhagyott keret 7,612 millió forint.

(1) A központi költségvetési szervek részére jóváhagyott
ellentételezés céljára rendelkezésre álló keret — összességében 708,09 millió forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg fejezetek közötti felosztása a 2003. év elsõ félévének tényleges
földgázfogyasztása arányában történik úgy, hogy nem részesülnek ellentételezésben azok a központi költségvetési
szervek, amelyek kiadási elõirányzatát teljes egészében a
saját bevételük fedezi. A keretösszeg fejezetek közötti
megosztását e rendelet melléklete tartalmazza.
(3) A rendelkezésre álló keret központi költségvetési
szervek részére történõ elosztásáról — az elõirányzatok
átcsoportosítását követõen — a fejezet felügyeletét ellátó
szerv vezetõje gondoskodik.

4. §

(3) A (köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülõ kiskollégiumi intézmények részére
jóváhagyott keret 0,421 millió forint.
(4) Az (1)—(3) bekezdésben foglalt keret terhére azok
a közoktatási feladatot ellátó (köz)alapítványi intézmények részesülhetnek e rendelet szerinti támogatásban,
amelyek részére a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésrõl szóló 2002. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés
a) pontja értelmében, a törvény 3. számú mellékletének
19—23. pontjaiban megállapított jogcímeken 2003. október hónapban normatív hozzájárulás került kiutalásra.
(5) Az (1)—(3) bekezdésben rögzített keretet az Oktatási Minisztérium a (4) bekezdésben jelzett fenntartók
részére 2003. októberben utalt normatív állami hozzájárulás arányában osztja fel és gondoskodik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai (a továbbiakban: Területi
Igazgatóság) útján az összeg folyósításáról.

(1) A helyi önkormányzatok költségvetési szervei részére a gázáremelés ellentételezése céljára rendelkezésre álló
keretösszeg 2 508,306 millió forint.

7. §

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg
önkormányzatonkénti felosztásának alapja a helyi önkormányzatok 2003. évi I. félévi beszámolójában szereplõ
I. félévi tényleges gázfogyasztás korrigált költsége. Az I. félévi
tényleges gázfogyasztás korrigált költsége: a téli idõszakra

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó (köz)alapítványok által fenntartott intézmények részére ellentételezés céljára rendelkezésre álló keret 14,631 millió forint.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt keret terhére azok a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó
(köz)alapítványi intézmények részesülnek e rendelet szerinti támogatásban, amelyek részére a Magyar Köztársaság
2003. évi költségvetésrõl szóló 2002. évi LXII. törvény 28. §
(1) bekezdés h) pontja értelmében, a törvény 3. számú
mellékletének 12. a), b), c), 13—16., és 17. a) pontjaiban
megállapított jogcímeken 2003. október hónapban normatív hozzájárulás került utalásra.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített keretet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium a (2) bekezdésben jelzett fenntartók részre 2003. októberben utalt normatív állami hozzájárulás arányában osztja fel és gondoskodik a Területi Igazgatóság útján az összeg folyósításáról.

8. §

2003/141. szám
Ellen tételezés

Megnevezés

Alkotmánybíróság

863

Országgyûlési Biztosok Hivatala

0

Állami Számvevõszék

463

Bíróságok

14 835

Magyar Köztársaság Ügyészsége

5 341

Miniszterelnökség

2 170

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

8 499

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

E rendelet szerinti egyszeri támogatást a 6. és 7. §-okban
jelzett (köz)alapítványi intézmények részére a Területi
Igazgatóság 2003. december 10. napjáig utalja az érintett
fenntartók bankszámlájára.

108

Belügyminisztérium

128 482

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

50 541

Honvédelmi Minisztérium

18 596

Igazságügyi Minisztérium

36 373

9. §
A fejezetek részére történõ átcsoportosításról a Kormány határozatban intézkedik.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10. §

Külügyminisztérium

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba, és 2004. március 31-én hatályát veszti.

Kiss Péter s. k.,

Szociális

17 204
6 122

Oktatási Minisztérium
Egészségügyi,
Minisztérium

A miniszterelnök helyett:

7 142

232 930
és

Családügyi

78 620

Pénzügyminisztérium

33 941

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

18 045

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Melléklet
a 207/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A 2003. október 15-i földgáz-áremelés 2003. évi központi
költségvetési szerveket illetõ ellentételezésének fejezetek
közötti felosztása
Ezer Ft
Megnevezés

Ellen tételezés

Központi költségvetési szervek
Országgyûlés
Köztársasági Elnökség

5 578
252

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

395

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

1 150

Foglalkoztatáspolitikai
Minisztérium

4 057

és

Munkaügyi

Gazdasági Versenyhivatal
Központi Statisztikai Hivatal

0
3 322

Magyar Tudományos Akadémia

22 103

Társadalombiztosítási költségvetési szervek
(OEP és ONYF)

10 958

Központi költségvetési szervek összesen

708 090
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A Kormány
208/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány — a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a következõket rendeli el.
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,,(2) A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján nitrátérzékenynek minõsülõ mezõgazdasági területre a szennyvízzel, illetve szennyvíziszappal kijuttatott
összes nitrogén mennyisége nem haladhatja meg évente a
170 kg/ha értéket. Ha az adott területen a szennyvíziszap
kijuttatásának évében még szervestrágyázást is végeznek, a
szennyvíziszappal és a szervestrágyával évente kijuttatott
nitrogén együttes mennyisége nem lehet több mint
170 kg/ha.’’

4. §
1. §
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001.
(IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 8. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(3) A szennyvíziszapot a talaj felszíne alá kell juttatni,
vagy felszíni kijuttatás esetén szikkadás után haladéktalanul be kell dolgozni.’’

2. §
Az R . 12. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(6) Szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági
felhasználása esetén háromszáz méter védõtávolságot kell
tartani a lakott területtõl, valamint a lakóépülettõl. A
szennyvíziszap felszíni kijuttatása esetén a közegészségügyi hatóság a 4. § (2) bekezdése szerinti szakhatósági hozzájárulásában ezt a védõtávolságot legfeljebb a kétszeresére növelheti. Ha a felhasználásra kijelölt mezõgazdasági
terület olyan földterülettel érintkezik, ahol e rendelet szerint tilos szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználása, a háromszáz méter védõtávolságot szintén be
kell tartani.’’

3. §
Az R . 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

Az R . 15. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,15. § (1) A talajvédelmi hatósági engedély alapján a
szennyvíztisztító mû, szennyvízkezelõ berendezés üzemeltetõje vagy megbízottja köteles a szennyvíz vagy szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásra történõ átadásáról,
átvételérõl bizonylatot kiállítani.
(2) A bizonylat mintáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) A bizonylathoz csatolni kell a felhasználásra kerülõ
szennyvízbõl vagy szennyvíziszapból a kijuttatási idõszak
elõtti, a 18. § (3) bekezdése szerinti laboratóriumi vizsgálat
eredményeit.’’

5. §
(1) Az R . 1. számú mellékletének helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.
(2) Az R . 7. számú mellékletének helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az R . 8. számú melléklete.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter
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2003/141. szám

1. számú melléklet a 208/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez]

Szennyvíz, szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának megkezdéséhez szükséges talaj- és vízvizsgálatok

Szennyvíz, folyékony szennyvíziszap

Szennyvíziszap

pH (H2O)

+

+

MSZ—08—0206—2:1978.

Humusztartalom H%

+

+

MSZ—08—0210:1977.

Összes karbonát tartalom CaCO3

+

+

MSZ—08—0206—2:1978.

Összes vízoldható sótartalom

+

+

MSZ—08—0206—2:1978.

Mechanikai összetétel

o

o

MSZ—08—0205:1978.

Térfogattömeg

o

—

MSZ—08—0205:1978.

pF—sor*

o

—

MSZ—08—0205:1978.

Kicserélhetõ kationok

o

o

MSZ—08—0214—2:1978.

Toxikuselem tartalom (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg,
Mo, Ni, Pb, Se, Zn)

X

X

MSZ—21470—50:1998.

Talajtoxicitás vizsgálat (Azotobacter agile teszt)

XI

XI

MSZ—21978—30:1985.

Felvehetõ tápanyagtartalom
NO 3—NO 2

X

X

MSZ—20135:1999.

Aktuális talajvízszint meghatározása 5 m-ig

+

+

Talajvízbõl:
pH, EC, KOI, Ca++ , Mg++ , Na+ , K+ , NH4+
CO 3——, HCO3—, Cl—, SO4——,
NO 3—, NO2—, toxikus elemek, ΣPAH**, ΣPCB**,
TPH**

X II

X II

Vizsgálandó paraméter

Vizsgálati szabvány

Talajból:

+
o
X
XI
X II
*
**

P2O 5, K2O, Mg,

Lásd 2. számú melléklet szennyvíz
vizsgálati módszerek; a toxikus
elemek vizsgálata:
MSZ—1484—3:1998.

Legalább 10 ha-ként 150 cm mélységig feltárt talajszelvény genetikai szintjeibõl vett mintákból kell meghatározni.
Legalább 50 ha-ként, jellemzõ fizikai, vízgazdálkodási, kémiai tulajdonságú talajfoltokban feltárt talajszelvények genetikai szintjeibõl vett
talajmintákból kell meghatározni.
Maximum 5 ha-ként kialakított mintatereken 25 leszúrásból átlagmintát kell képezni 0—25 cm-es talajrétegbõl, melyekbõl a jelzett paraméterek
vizsgálandók. Injektálás esetén 5 ha-ként 25—60 cm-es talajrétegbõl is átlagmintát kell venni.
A fenti módon képzett átlagminták 0—25 cm-es szintjébõl vett talajmintákból kell meghatározni.
Amennyiben a talajvíz 5 m-en belül elérhetõ, 50 ha-ként egy vízmintát, ha a talajvíz 3—1,5 m-en belül elérhetõ, 50 ha-ként két vízmintát kell venni.
A talaj vízgazdálkodási tulajdonságait jellemzõ méréssorozat.
Meghatározásuk elõzetes hatósági egyeztetés alapján mellõzhetõ.
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2. számú melléklet a 208/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
[7. számú melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez]
Minta
Szennyvíz, szennyvíziszap átadás-átvételi bizonylat
A bizonylat sorszáma: ................
1. A szennyvíztisztító mû üzemeltetõjének neve (cége), címe, (székhelye), telefonszáma: ..................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....
2. A szennyvíztisztító mû telephelyének címe, telefonszáma: ...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....
3. A kijuttatással megbízott neve, címe, (székhelye), telefonszáma: ........................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....
4. A szennyvizet, szennyvíziszapot fogadó földhasználó neve, címe, telefonszáma:
....................................................................................................
....................................................................................................
....
5. A kijuttatásra kijelölt termõföld helyrajzi száma, mûvelési ága, területe (ha): ...................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....
....................................................................................................
....................................................................................................
....
....................................................................................................
....................................................................................................
....
....................................................................................................
....................................................................................................
....
6. A felhasznált anyag mennyisége: ..................... m 3 vagy ........................................................................ tonna szárazanyag
....................................................................................................
....................................................................................................
....
....................................................................................................
....................................................................................................
....
....................................................................................................
....................................................................................................
....

Kelt: ...............................................................................................

................................................................
átadó

A bizonylat egy-egy példányát kapja és tíz évig megõrzi:
1. Földhasználó.
2. Szennyvíztisztító mû üzemeltetõje.
3. A kijuttatással megbízott.

................................................................
átvevõ földhasználó
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A Kormány
209/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró
hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési
eljárásról, valamint a szakmai feltételekrõl szóló
220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésének
a)—e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a
Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 1. számú melléklete
helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pécs
Abaliget
Aranyosgadány
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Cserkút
Ellend
Görcsöny
Gyód
Keszü
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfû
Pécsudvard
Pellérd
Pereked
Pogány
Regenye
Romonya
Szemely
Szilágy
Szõke

Az R . 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. számú melléklet
a 209/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
[1. számú melléklet
a 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelethez]
BUDAPEST FÕVÁROS
I. kerület
II. kerület
III. kerület
IV. kerület
V. kerület
VI. kerület
VII. kerület
VIII. kerület

IX. kerület
X. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XIII. kerület
XIV. kerület
XV. kerület
XVI. kerület
XVII. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület
XXIII. kerület

BARANYA

2. §

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Bóly
Babarc
Belvárdgyula
Borjád
Hásságy
Kisbudmér
Liptód
Máriakéménd
Monyoród

MEGYE
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Nagybudmér
Olasz
Pócsa
Szajk
Szederkény
Töttös
Versend

Pécsvárad
Apátvarasd
Erdõsmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Geresdlak
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Maráza
Martonfa
Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Szellõ
Zengõvárkony

Harkány
Komló
Alsómocsolád
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Köblény
Liget
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Mekényes
Nagyhajmás
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tófû
Vékény

Sásd
Ág
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Mezõd
Mindszentgodisa
Oroszló
Palé
Szágy
Tarrós
Tékes
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok

Mohács
Bár
Bezedek
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Feked
Görcsönydoboka
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Majs
Nagynyárád
Palotabozsok
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szebény
Székelyszabar
Szûr
Udvar
Véménd
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Sellye
Besence
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsõszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kórós
Lúzsok
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Páprád
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Szilvás
Szõkéd
Tengeri
Tésenfa
Téseny
Túrony
Újpetre
Vokány

Piskó
Sósvertike
Vajszló
Vejti
Zaláta
Siklós
Adorjás
Alsószentmárton
Áta
Babarcszõlõs
Baksa
Baranyahidvég
Beremend
Bisse
Bogárdmindszent
Bosta
Cún
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egerág
Egyházasharaszti
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Hegyszentmárton
Ipacsfa
Kásád
Kémes
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisherend
Kiskassa
Kisszentmárton
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Magyarmecske
Magyartelek
Márfa
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Ózdfalu
Pécsdevecser
Peterd
Rádfalva
Sámod
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szalánta
Szaporca
Szava
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Szentlõrinc
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Husztót
Kacsóta
Királyegyháza
Kovácsszénája
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Velény
Zók
Szigetvár
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertõ
Dencsháza
Endrõc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
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Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentdénes
Szentegát
Szentlászló
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor

10793
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút

Izsák
Orgovány
Fülöpszállás

Villány
Illocska
Ivánbattyán
Kisjakabfalva
Kislippó
Lapáncsa
Magyarbóly
Márok
Palkonya
Villánykövesd

Jánoshalma
Borota
Kéleshalom
Kalocsa
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Szakmár
Újtelek
Uszód

BÁCS-KISKUN MEGYE
Kecskemét
Ágasegyháza
Ballószög
Fülöpháza
Helvécia
Jakabszállás
Ladánybene
Lakitelek
Nyárlõrinc
Szentkirály
Városföld

Kecel
Császártöltés

Bácsalmás
Bácsborsód
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Tataháza

Kerekegyháza

Bácsbokod
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja

Kiskunfélegyháza
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab

Kunbaracs
Kiskõrös
Akasztó
Csengõd
Kaskantyú
Páhi
Soltszentimre
Tabdi

Baja
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MAGYAR KÖZLÖNY
Gátér
Kunszállás
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár
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Battonya
Dombegyház
Kisdombegyház
Magyardombegyház
Békés

Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Imrehegy
Kelebia
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana

Bélmegyer
Murony
Tarhos
Dévaványa
Ecsegfalva
Elek
Lõkösháza
Füzesgyarmat

Kiskunmajsa
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kömpöc
Móricgát
Szank
Kunszentmiklós

Bucsa
Kertészsziget
Gyomaendrõd
Hunya
Gyula
Kétegyháza

Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Szalkszentmárton
Tass

Mezõberény

Felsõlajos

Mezõhegyes

Csárdaszállás
Kamut
Köröstarcsa

Lajosmizse

Solt
Apostag
Dunaegyháza
Dunatetétlen
Újsolt
Soltvadkert
Bócsa
Tázlár
Szabadszállás
Tiszakécske

Mezõkovácsháza
Almáskamarás
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kunágota
Magyarbánhegyes
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza

Tiszaug
Orosháza
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Pusztaföldvár

BÉKÉS MEGYE
Békéscsaba
Csabaszabadi
Doboz
Kétsoprony
Kondoros
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós

Sarkad
Biharugra
Geszt

2003/141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

10795
Ládbesenyõ
Lak
Nyomár
Perkupa
Szakácsi
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Ziliz

Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezõgyán
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
Szarvas
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Örménykút
Szeghalom
Körösladány
Tótkomlós
Békéssámson
Emõd

Vésztõ

Borsodgeszt
Bükkaranyos
Harsány
Kisgyõr

Körösújfalu
Okány

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MEGYE

Encs
Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Arka
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Csenyéte
Csobád
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Forró
Fulókércs
Garadna
Hernádbûd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Litka
Méra
Novajidrány
Pere
Pusztaradvány
Szalaszend
Szemere

Miskolc
Bükkszentkereszt
Kistokaj
Mályi
Répáshuta
Sajósenye
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
Borsodnádasd
Arló
Borsodszentgyörgy
Járdánháza
Edelény
Abod
Aggtelek
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Égerszög
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Jósvafõ
Komjáti

Felsõzsolca
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Gesztely
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MAGYAR KÖZLÖNY
Hernádkak
Hernádnémeti
Onga
Ónod
Sajólád
Sajópálfala
Sajópetri

Mezõcsát
Ároktõ
Gelej
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Igrici
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján

Gönc
Abaújvár
Fony
Göncruszka
Hejce
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Regéc
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

Mezõkövesd
Bogács
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta

Kazincbarcika
Alsószuha
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Dövény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Kánó
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Ragály
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Trizs
Vadna
Zádorfalva
Zubogy
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Nyékládháza
Ózd
Bánréve
Borsodbóta
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Hét
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sáta
Uppony
Putnok
Dubicsány
Gömörszõlõs
Kelemér
Királd
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Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Semjén
Vágáshuta
Vilyvitány
Zemplénagárd

Sajóvelezd
Serényfalva
Sajószentpéter
Alacska
Kondó
Parasznya
Radostyán
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólászlófalva
Varbó

Szendrõ
Debréte
Felsõtelekes
Galvács
Martonyi
Meszes
Rakaca
Rakacaszend
Szalonna
Szuhogy
Viszló

Sárospatak
Bodrogolaszi
Cigánd
Erdõhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlõ
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod

Szerencs
Abaújszántó
Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Erdõbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos

Sátoraljaújhely
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bózsva
Dámóc
Felsõberecki
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kishuta
Kisrozvágy
Kovácsvágás
Lácacséke
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Pácin
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Szikszó
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Baktakék
Beret
Büttös
Detek
Felsõdobsza
Felsõvadász
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
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MAGYAR KÖZLÖNY
Hernádkércs
Homrogd
Kány
Kázsmárk
Keresztéte
Kiskinizs
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Pamlény
Perecse
Rásonysápberencs
Selyeb
Szászfa
Szentistvánbaksa

Újszentiván
Zsombó
Csongrád
Csanytelek
Felgyõ
Tömörkény
Hódmezõvásárhely
Mártély
Székkutas
Kistelek
Baks
Balástya
Csengele
Dóc
Ópusztaszer
Pusztaszer

Tiszaújváros
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóhidvég
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya

Makó
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

Tokaj
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos

CSONGRÁD

Mindszent
Mórahalom
Ásotthalom
Bordány
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék

MEGYE

Szeged
Algyõ
Deszk
Domaszék
Forráskút
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Tiszasziget
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Szentes
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár

2003/141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás

FEJÉR MEGYE
Székesfehérvár
Aba
Bakonykúti
Csór
Csõsz
Fehérvárcsurgó
Iszkaszentgyörgy
Isztimér
Jenõ
Káloz
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Tác
Úrhida
Zámoly
Bicske
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Enying
Dég
Igar
Lajoskomárom
Lepsény
Mezõkomárom
Mezõszilas
Szabadhidvég
Ercsi
Ráckeresztúr
Gárdony
Baracska
Gyúró
Kajászó
Kápolnásnyék
Martonvásár
Nadap
Pázmánd
Tordas
Velence
Vereb
Zichyújfalu
Mór

Alcsútdoboz
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vál
Vértesacsa
Vértesboglár

Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakõ
Kincsesbánya
Magyaralmás
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
Polgárdi
Füle
Kisláng
Kõszárhegy
Mátyásdomb
Mezõszentgyörgy

Dunaújváros
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Daruszentmiklós
Elõszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim

Sárbogárd
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Nagylók
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Vajta
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MAGYAR KÖZLÖNY
GYÕR-MOSON-SOPRON

MEGYE

Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Dör
Egyed
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kisbabot
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mérges
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

Gyõr
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Felpéc
Fenyõfõ
Gönyû
Gyömöre
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Lébény
Mecsér
Mezõörs
Mosonszentmiklós
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pázmándfalu
Pér
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Táp
Tápszentmiklós
Tényõ
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének
Veszprémvarsány
Csorna
Acsalag
Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bodonhely
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Fertõd
Agyagosszergény
Fertõboz
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Hegykõ
Hidegség
Petõháza
Sarród
Kapuvár
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kisfalud
Mihályi
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Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Mosonmagyaróvár
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog

Tét
Árpás
Csikvánd
Gyarmat
Mórichida
Rábaszentmiklós
Szerecseny

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Debrecen
Hajdúsámson
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Berettyóújfalu
Bakonszeg
Csökmõ
Darvas
Furta
Gáborján
Hencida
Mezõpeterd
Mezõsas
Szentpéterszeg
Váncsod
Vekerd
Zsáka

Pannonhalma
Écs
Gyõrasszonyfa
Ravazd
Tarjánpuszta
Sopron
Ágfalva
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõrákos
Gyalóka
Harka
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
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Biharkeresztes
Ártánd
Bedõ
Berekböszörmény
Bojt
Nagykereki
Told
Derecske
Esztár
Hajdúbagos
Kismarja
Konyár
Mikepércs
Pocsaj
Sáránd
Tépe
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MAGYAR KÖZLÖNY

Hajdúböszörmény
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Vámospércs
Fülöp
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyírmártonfalva
Újléta

Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás

HEVES MEGYE

Hajdúszoboszló
Ebes
Hajdúszovát
Nagyhegyes

Eger
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszentmárton
Demjén
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Felsõtárkány
Hevesaranyos
Kerecsend
Maklár
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Recsk
Sirok
Szarvaskõ
Szilvásvárad
Tarnaszentmária
Verpelét

Kaba
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Újiráz
Létavértes
Álmosd
Bagamér
Hosszúpályi
Kokad
Monostorpályi
Nádudvar
Nyíradony
Polgár
Folyás
Görbeháza
Tiszagyulaháza
Újtikos
Püspökladány
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Nagyrábé
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
Téglás
Bocskaikert
Tiszacsege
Újszentmargita

Füzesabony
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrõ
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
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Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva

Pétervására
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Erdõkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Szajla
Szentdomonkos
Szúcs
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó

Gyöngyös
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

KOMÁROM-ESZTERGOM
Tatabánya
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs

Hatvan
Boldog
Csány
Ecséd
Heréd
Hort
Nagykökényes

Bábolna
Dorog
Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Úny

Heves
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
Lõrinci
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Esztergom
Dömös
Mogyorósbánya
Pilismarót
Tát
Kisbér

Apc
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó

Ácsteszér
Aka
Ászár
Bakonybánk

MEGYE
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Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Császár
Csatka
Ete
Kerékteleki
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely

Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Sóshartyán
Szilaspogony
Vizslás
Zabar
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hugyag
Iliny
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény

Komárom
Ács
Almásfüzitõ
Bana
Csém
Csép
Kisigmánd
Mocsa
Nagyigmánd
Nyergesújfalu
Bajót
Lábatlan
Süttõ
Oroszlány
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlõd
Szákszend
Tata
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Vértestolna

Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Sámsonháza
Szuha

NÓGRÁD MEGYE
Salgótarján
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
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Pásztó
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
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Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
Palotás
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc

Szalmatercs
Szécsényfelfalu
Varsány

PEST MEGYE
Abony
Jászkarajenõ
Kõröstetétlen
Újszilvás
Albertirsa
Aszód
Bag
Domony
Galgagyörk
Galgamácsa
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Püspökhatvan
Vácegres
Váckisújfalu
Verseg

Rétság
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Hont
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Pusztaberki
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

Budakeszi
Budajenõ
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Remeteszõlõs
Telki
Tök
Zsámbék
Budaörs
Biatorbágy
Herceghalom
Törökbálint
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Mikebuda
Tápiószõlõs
Törtel

Szécsény
Endrefalva
Hollókõ
Karancsság
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Ságújfalu

10805

Dabas
Bugyi
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva

10806

MAGYAR KÖZLÖNY
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Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás

Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
Nagykõrös

Dunaharaszti

Kocsér
Nyársapát

Dunavarsány
Taksony
Nagymaros

Dunakeszi

Kismaros
Szokolya
Verõce
Zebegény

Fót
Érd
Diósd
Pusztazámor
Sóskút
Tárnok

Pécel
Isaszeg
Pilisvörösvár

Göd

Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Solymár
Tinnye
Üröm

Gödöllõ
Csömör
Dány
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Szada
Pomáz

Budakalász
Csobánka
Pilisszentkereszt

Gyál
Alsónémedi
Felsõpakony
Ráckeve

Gyömrõ

Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Szigetbecse

Ecser
Maglód
Mende
Sülysáp
Úri
Monor
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Káva
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Vasad

Százhalombatta
Szentendre
Leányfalu
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Szigetmonostor
Tahitótfalu

Nagykáta
Farmos
Kóka
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ

Szigetszentmiklós
Halásztelek
Szigethalom
Szob
Bernecebaráti
Ipolydamásd
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MAGYAR KÖZLÖNY
Ipolytölgyes
Kemence
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Perõcsény
Tésa
Vámosmikola

Tököl
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Tura
Galgahévíz
Vácszentlászló
Valkó
Zsámbok
Vác
Acsa
Csörög
Csõvár
Kisnémedi
Kosd
Õrbottyán
Penc
Püspökszilágy
Rád
Szõd
Szõdliget
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vecsés
Üllõ
Veresegyház
Csomád
Erdõkertes
Visegrád
Dunabogdány
Kisoroszi

SOMOGY MEGYE
Kaposvár
Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa

10807
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva

10808

MAGYAR KÖZLÖNY
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Õrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Zákány
Zákányfalu

Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Balatonboglár
Balatonföldvár
Balatonöszöd
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kõröshegy
Kötcse
Nagycsepely
Pusztaszemes
Szántód
Szólád
Teleki

2003/141. szám

Fonyód
Balatonberény
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Ordacsehi
Tikos

Balatonlelle
Gamás
Látrány
Somogybabod
Somogytúr
Visz

Lengyeltóti
Buzsák
Gyugy
Hács
Kisberény
Öreglak
Pamuk
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök

Barcs
Babócsa
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
Csurgó
Berzence
Csurgónagymarton

Marcali
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
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10809
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics

Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Varászló
Vése
Vörs
Nagyatád
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Szenta
Tarany

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
Nyíregyháza
Apagy
Kálmánháza
Kemecse
Kótaj
Napkor
Nyírbogdány
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Sényõ
Baktalórántháza
Besenyõd
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Ramocsaháza

Nagybajom
Pálmajor
Siófok
Ádánd
Balatonendréd
Balatonszabadi
Nagyberény
Nyim
Ságvár
Siójut
Som
Zamárdi

Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Rápolt
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura

Tab
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Karád
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyacsa
Somogydöröcske

Demecser
Kék
Székely
Dombrád
Tiszakanyár
Újdombrád
Fehérgyarmat
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló

MEGYE

10810

MAGYAR KÖZLÖNY
Csegöld
Darnó
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
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Kékcse
Laskod
Lövõpetri
Mezõladány
Nyírkarász
Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Pátroha
Petneháza
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tornyospálca
Újkenéz

Máriapócs
Kisléta
Nyírgyulaj
Ófehértó
Pócspetri
Mátészalka
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Nagydobos
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rohod
Szamoskér
Szamosszeg
Vaja
Nagyecsed

Ibrány

Fábiánháza
Mérk
Tiborszállás
Vállaj

Balsa
Buj
Gávavencsellõ
Paszab
Tiszabercel
Nagyhalász

Beszterec
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer

Kisvárda
Ajak
Anarcs
Berkesz
Döge
Fényeslitke
Gégény
Gyulaháza
Jéke

Nagykálló
Balkány
Biri
Bököny
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Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya

Geszteréd
Kállósemjén
Szakoly
Nyírbátor
Bátorliget
Encsencs
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Terem

Záhony
Benk
Eperjeske
Gyõröcske
Komoró
Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Zsurk

Rakamaz
Szabolcs
Timár
Tiszanagyfalu

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
Szolnok
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Nagykörû
Rákóczifalva
Szajol
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Vezseny
Zagyvarékas

Tiszalök
Tiszaeszlár
Tiszavasvári
Nagycserkesz
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Újfehértó
Érpatak
Vásárosnamény

10811

Jászapáti
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tákos

Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jászárokszállás
Jászágó
Jászdózsa
Jászberény
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Jászjákóhalma
Jásztelek
Jászfényszaru
Pusztamonostor

MEGYE

10812

MAGYAR KÖZLÖNY

Karcag
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TOLNA MEGYE

Berekfürdõ
Kunmadaras

Szekszárd
Decs
Felsõnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Õcsény
Sióagárd
Szálka
Szedres
Tengelic
Zomba

Kisújszállás
Kenderes
Kunhegyes
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora
Kunszentmárton
Csépa
Cserkeszõlõ
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas

Bátaszék
Alsónána
Alsónyék
Báta
Pörböly
Sárpilis
Várdomb

Martfû
Rákócziújfalu
Bonyhád

Mezõtúr

Aparhant
Bátaapáti
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod

Kétpó
Mesterszállás
Mezõhék
Tiszaföldvár
Cibakháza
Nagyrév
Tiszafüred
Abádszalók
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Törökszentmiklós
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabõ
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Túrkeve
Újszász
Szászberek

Dombóvár
Attala
Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
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Lápafõ
Nak
Szakcs
Várong

VAS MEGYE
Szombathely
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövõ
Ják
Kisunyom
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye

Dunaföldvár
Paks
Bikács
Bölcske
Dunaszentgyörgy
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc
Simontornya
Belecska
Kisszékely
Nagyszékely
Ozora
Pincehely
Tolnanémedi
Tamási
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Hõgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszokoly
Regöly
Szakadát
Szakály
Szárazd
Udvari
Újireg
Varsád
Tolna
Bogyiszló
Fácánkert
Fadd
Gerjen

10813

Celldömölk
Boba
Borgáta
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk

10814

MAGYAR KÖZLÖNY
Pankasz
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szaknyér
Szalafõ
Szarvaskend
Szatta
Szõce
Vasalja
Velemér
Viszák

Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
Csepreg
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Kõszeg
Bük
Tömörd
Tormásliget

Bozsok
Cák
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Kiszsidány
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Velem

Körmend
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Kondorfa
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Magyarszombatfa
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nemesrempehollós
Õrimagyarósd
Õriszentpéter

Répcelak
Csánig
Nick
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Sárvár
Bejcgyertyános
Bõ
Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Iklanberény
Jákfa
Káld
Kenéz
Lócs
Meggyeskovácsi
Megyehid
Mesterháza
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Nagygeresd
Nemesládony
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Zsédeny

Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahidvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes

VESZPRÉM

Alsóörs
Barnag
Felsõörs
Hajmáskér
Hárskút
Hidegkút
Küngös
Lovas
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprémfajsz
Vöröstó
Ajka
Csehbánya
Halimba
Kislõd
Magyarpolány
Öcs
Szõc
Úrkút
Városlõd

Vasvár
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony

MEGYE

Veszprém

Szentgotthárd
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsõszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Vasszentmihály

10815

Balatonalmádi
Balatonfüred
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Monoszló
Óbudavár
Örvényes

10816
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Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár

Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
Balatonfûzfõ
Balatonfõkajár
Balatonkenese
Balatonvilágos
Csajág
Királyszentistván
Litér
Papkeszi
Vilonya
Devecser
Adorjánháza
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Doba
Egeralja
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Vid
Herend
Bánd
Szentgál
Pápa
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
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Sümeg
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefõ
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
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Eplény
Jásd
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár

Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
Tapolca
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Nyirád
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
Várpalota
Berhida
Õsi
Öskü
Pétfürdõ
Tés
Zirc
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar

ZALA MEGYE
Zalaegerszeg
Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gétye
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Pacsa
Padár
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Csömödér
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördõce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
Hévíz
Keszthely
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gyenesdiás
Karmacs
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
Lenti
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
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Letenye
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
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Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
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Zalalövõ
Csöde
Keménfa
Ozmánbük
Salomvár
Vaspör
Zalacséb
Zalaháshágy
Zalaszentgrót

Nagykanizsa
Alsórajk
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Füzvölgy
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefõ
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalasárszeg
Zalaszentbalázs
Zalaújlak
Zalakaros
Balatonmagyaród
Galambok
Garabonc
Nagyrada
Zalakomár
Zalamerenye
Zalaszabar
Zalaszentjakab

Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhid
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tilaj
Türje
Vindornyaszõlõs
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentlászló
Zalavég

2. számú melléklet
a 209/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet
a 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelethez]

BARANYA

MEGYE

1. Birján, Kozármisleny, Lothárd, Pécsudvard, Szemely
2. Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék,
Mánfa, Mecsekpölöske
3. Endrõc, Teklafalu
4. Görcsöny, Ócsárd, R egenye, Szõke
5. Gyód, Keszü
6. Hosszúhetény
7. —
8. Orfû
9. Pellérd
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10. Alsómocsolád, Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Köblény, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás, Szárász,
Tófû
11. Kárász, Szalatnak, Szászvár, Vékény
12. Bakonya, Cserkút, Kõvágószõlõs, Kõvágótõttõs
13. Dencsháza, Szentegát

BÁCS-KISKUN MEGYE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dusnok, Fajsz
Csátalja, Nagybaracska
Foktõ
—
Mélykút
Pirtó
Borota, Csávoly, R ém
Dunapataj

MEGYE

1. Balástya, Dóc, Ópusztaszer, Pusztaszer
2. Csengele
3. Nagymágocs
4. Öttömös, Pusztamérges, R uzsa
5. Sándorfalva,
6. Szatymaz
7. Algyõ
8. Csanádpalota, Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Nagylak, Pitvaros

1. Káloz, Soponya
2. Balinka, Bodajk,
3. Baracska, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas
4. Bodmér, Csákvár
5. Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró
6. Kisapostag, R ácalmás
7. Velence
8. Kulcs
9. Adony
10. Pusztavám
11. Vál, Óbarok, Felcsút
12. Aba, Sárkeresztúr

Csorvás
Kondoros
—
Békésszentandrás

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

CSONGRÁD

FEJÉR MEGYE

BÉKÉS MEGYE
1.
2.
3.
4.
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MEGYE

1. Alsózsolca
2. Bogács
3. Borsodgeszt, Bükkábrány, Csincse, Kács, Mezõkeresztes, Mezõnyárád, Sály, Tibolddaróc, Vatta
4. Bõcs
5. Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Szomolya
6. Csobaj, Prügy, Taktabáj, Taktakenéz, Tiszaladány,
Tiszatardos
7. —
8. Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, R icse
9. Szentistván
10. Alsóberecki, Bodroghalom, Felsõberecki, Karcsa,
Karos, Pácin
11. Cigánd, Tiszacsermely, Tiszakarád
12. Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti
13. Onga
14. Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Kishuta, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza,
Pusztafalu
15. Sajóbábony, Szirmabesenyõ, Sajókeresztúr, Sajóecseg, Sajóvámos, Sajósenye

GYÕR-MOSON-SOPRON

MEGYE

1. —
2. —
3. Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár,
Kimle, Kisbodak, Lipót, Püski
4. Bõsárkány, Maglóca, Tárnokréti
5. Dunaszeg, Dunaszentpál, Gyõrladamér, Gyõrzámoly
6. Ebergõc, Harka, Kópháza, Nagylózs, Pereszteg,
Pinnye, Répceszemere, Röjtökmuzsaj, Sopronkövesd
7. Enese, Ikrény
8. —
9. Felpéc, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének, Nyúl
10. Gyõrszemere
11. Gyõrújbarát
12. Jánossomorja,
13. Petõháza,
14. —
15. Lébény, Mecsér, Mosonszentmiklós
16. Hegyeshalom, Máriakálnok, Mosonszolnok
17. Gönyû
18. R ábapatona, Koroncó
19. Bakonyszentlászló, Fenyõfõ, Sikátor, Veszprémvarsány
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE

1. Álmosd
2. Bihardancsháza, Nagyrábé
3. Bocskaikert
4. Ebes
5. Földes, Sáp, Tetétlen
6. Hajdúbagos, Hosszúpályi, Monostorpályi
7. Hajdúsámson
8. Hortobágy
9. —
10. Nyíracsád
11. Fülöp, Nyírábrány
12. Vekerd, Z sáka, Furta

HEVES MEGYE
1. Aldebrõ, Kál, Nagyút, Tófalu
2. Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél
3. Domoszló, Kisnána, Vécs
4. Egerszalók, Feldebrõ, Tarnaszentmária, Verpelét
5. Felsõtárkány
6. Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján,
Szücsi
7. Halmajugra, Karácsond, Ludas, R ózsaszentmárton
8. Kerecsend, Novaj, Ostoros
9. Kömlõ, Sarud
10. Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár,
Recsk, Sirok, Szajla, Terpes, Bodony
11. Abasár
12. Kisköre, Tiszanána
13. Markaz

KOMÁROM-ESZTERGOM

MEGYE

1. Ács
2. Baj
3. Bábolna, Tárkány
4. Sárisáp
5. Héreg, Tarján
6. Környe
7. Lábatlan
8. Leányvár
9. Pilismarót
10. Tát
11. Vértesszõlõs
12. Dömös
13. Süttõ

NÓGRÁD MEGYE
1. Alsópetény, Felsõpetény, Keszeg, Kisecset, Legénd,
Nógrádsáp, Nõtincs, Õsagárd, Romhány
2. Bánk, Borsosberény, Drégelypalánk, Horpács, Nagyoroszi, Pusztaberki, Szendehely
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3. Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Debercsény, Galgaguta, Herencsény, Magyarnándor, Mohora,
Nógrádkövesd, Szanda, Szécsénke, Terény
4. Dejtár, Érsekvadkert
5. Kazár
6. Mátraterenye, Nemti
7. Etes, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtõ,
Karancsalja

PEST MEGYE
1. Acsa, Galgagyörk, Püspökhatvan
2. —
3. Alsónémedi, Ócsa
4. Apaj
5. Biatorbágy
6. Budakalász
7. Bénye, Gomba, Nyáregyháza, Vasad
8. Csobánka
9. Csömör
10. Diósd
11. Dömsöd
12. Dunavarsány
13. —
14. Farmos, Tápiógyörgye, Tápiószele, Újszilvás
15. Fót
16. Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu
17. —
18. Halásztelek
19. Inárcs
20. Isaszeg
21. Kistarcsa
22. Kosd, Penc, R ád
23. Leányfalu
24. Maglód
25. Mogyoród
26. Nagykovácsi
27. Õrbottyán
28. Páty
29. Péteri
30. Pilis
31. Piliscsaba
32. Pilisszentiván
33. Pócsmegyer, Szigetmonostor
34. Pusztazámor, Tárnok
35. Szigetcsép, Szigetszentmárton
36. Szigethalom
37. Szigetújfalu
38. Solymár
39. Sóskút
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
csény,
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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Tahitótfalu
Taksony
Telki
—
Törökbálint
Törtel
—
Üllõ
Üröm
—
Z ebegény
Bernecebaráti, Kemence, Nagybörzsöny, PerõTésa, Vámosmikola
Dány
Pilisjászfalu
Szõd
Kóka
Nagytarcsa
Pilisborosjenõ
Pilisszentkereszt
Szada
—
Szõdliget
Hernád, Kakucs, Táborfalva, Újhartyán
Tápiószõlõs
Felsõpakony
Makád
Szentmártonkáta
Bugyi
Kerepes
Kiskunlacháza
Sülysáp
Csévharaszt
Csõvár
Kartal
—

SOMOGY MEGYE
1. Balatonszemes
2. Buzsák
3. Csoma, Kercseliget, Nagyberki, Szabadi
4. Gyékényes
5. Hedrehely, Hencse, Kadarkút, Kõkút, Mike, Visnye
6. Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter
7. —
8. —
9. Z amárdi
10. —
11. Kaposmérõ, Kaposújlak
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

MEGYE

1. —
2. Balsa, Gávavencsellõ
3. Barabás, Beregdaróc, Gelénes
4. Nyírlugos
5. Nyírtelek
6. Mérk, Tiborszállás
7. Tiszabezdéd, Tuzsér
8. Bátorliget, Nyírvasvári, Terem
9. Kemecse
10. Kisléta, Nyírbogát

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MEGYE

Berekfürdõ
Besenyszög
Fegyvernek
Kenderes
Cserkeszõlõ
Szajol
Jászladány

TOLNA MEGYE
1. Gyönk, Hõgyész, Varsád
2. Iregszemcse

VAS MEGYE
1. Balogunyom, Csempeszkopács, Gyanógeregye, Ják,
Kisunyom, Nemeskolta, Rábatöttös, Rum, Sorkifalud, Sorokpolány, Szentpéterfa, Tanakajd, Vasszécseny, Zsennye
2. Bozzai, Vép
3. Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Kiszsidány, Kõszegdoroszló, Kõszegpaty, Kõszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem
4. Bucsu, Dozmat, Felsõcsatár, Horvátlövõ, Narda,
Pornóapáti, Sé, Torony, Vaskeresztes
5. Bük, Iklanberény, Lócs, Nagygeresd, Nemesládony,
Sajtoskál
6. Duka, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kissomlyó, Nemeskeresztúr
7. Ispánk, Kisrákos, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Õriszentpéter, Pankasz, Szalafõ, Szatta, Velemér, Viszák
8. —
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VESZPRÉM

MEGYE

1. Aszófõ, Pécsely, Tihany
2. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld
3. Badacsonytomaj, Káptalantóti
4. —
5. Balatonkenese, Küngös
6. —
7. Berhida, Királyszentistván, Litér
8. Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár
9. Csopak, Paloznak
10. Hajmáskér, Sóly
11. Szentgál
12. Balatonakali, Balatonudvari, Monoszló, Z ánka
13. —

ZALA MEGYE
1. Alsópáhok
2. Balatongyörök, Vállus
3. Becsehely, Valkonya
4. Cserszegtomaj, R ezi
5. Gyenesdiás
6. —
7. Felsõpáhok, Nemesbük, Z alaköveskút
8. Vonyarcvashegy
9. Z alakomár
10. Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos,
Nagylengyel, Ormándlak, Petrikeresztúr
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2. §

(1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló
részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb
összege a teljes munkaidõ teljesítése és havibér alkalmazása
esetén 53 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 12 200 forint,
napibér alkalmazása esetén 2440 forint, órabér alkalmazása esetén 305 forint.
(2) Teljesítménybérezés esetén a teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta
teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytõl függõ mozgóbér együttes) kötelezõ legkisebb összege a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén 53 000 forint.
(3) Az (1) bekezdésben említett órabértételt, ha a teljes
munkaidõ napi 8 óránál
a) rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan
növelt mértékben,
b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan
csökkentett mértékben
kell figyelembe venni.
(4) Ha a munkaidõ a teljes munkaidõnél rövidebb (részmunkaidõ), az (1) és (2) bekezdésben említett havi, heti és
napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan
csökkentve, az órabértételt pedig az (1) bekezdésben szereplõ összeggel, illetve annak a (3) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.

3. §
(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit elsõ ízben a 2004. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

A Kormány
210/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér)
megállapításáról
A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. § (1) bekezdésének
b) pontjában, továbbá 144. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány — az Országos Érdekegyeztetõ Tanács egyetértésével — a következõket rendeli el:

(2) E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazottat, a közszolgálati
jogviszonyban állót,
c) személyi alapbéren közalkalmazottak esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló 224/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet.

A miniszterelnök helyett:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és
munkavállalóra.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A Kormány
211/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
132. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §
(1) A szociális igazgatási eljárás során, valamint a szociális szolgáltatásokkal összefüggõ szakmai programokban
szakértõi tevékenység végzésére jogosult szakértõk (a továbbiakban: szakértõ) adatait az Országos Szociálpolitikai
Szakértõi Névjegyzék (a továbbiakban: Névjegyzék) szakterületenkénti tagolásban tartalmazza.
(2) A Névjegyzékbe történõ felvétel az alábbi szakterületekre kérhetõ:
a) idõskorúak szociális ellátása,
b) fogyatékos személyek szociális ellátása,
c) pszichiátriai betegek szociális ellátása,
d) szenvedélybetegek szociális ellátása,
e) hajléktalan személyek szociális ellátása,
f) családsegítéssel összefüggõ feladatok ellátása,
g) szociális igazgatási feladatok ellátása,
h) foglalkoztatási feladatok ellátása,
i) rehabilitációs utógondozással összefüggõ feladatok
ellátása,
j) szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a közösségi ellátásokat, a csoportmunkát,
k) szolgáltatástervezési koncepcióval összefüggõ feladatok ellátása,
l) szociális minõségfejlesztési tanácsadás.
(3) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt szakterület alatt
a) az aktív korú nem foglalkoztatottakkal kapcsolatos,
Szt.-ben szabályozott foglalkoztatási feladatok ellátását,
illetve
b) a megváltozott munkaképességû dolgozók, valamint
a terápiás céllal foglalkoztatott személyek szociális foglalkoztatásának megszervezésével összefüggõ feladatok ellátását
kell érteni.

2. §
(1) A szakértõ a feladatát államigazgatási eljárásban
kirendelés, egyéb esetben megbízás alapján látja el.
(2) Szakértõ igénybevételét jogszabály kötelezõvé teheti.
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(3) Szakértõként nem vehetõ igénybe a szakértõt igénylõ
szerv alkalmazottja, vezetõje és a vezetõ közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont].
(4) A szakértõ nem vehet részt olyan döntésben, melynek tárgyát képezi saját szakértõi tevékenysége, vagy ennek
eredményeként létrejött dokumentum.
(5) A szakértõi tevékenység kiterjedhet
a) az Szt. hatálya alá tartozó szociális ellátásokkal kapcsolatos pályázat értékelésére, a pályázatot elbíráló bizottság érdemi munkájában történõ részvételre, az elbírált
pályázat megvalósításának figyelemmel kísérésére, monitorozására, a pályázatban vállaltak végrehajtásának ellenõrzésére,
b) a szociális szolgáltatásokkal összefüggõ elemzési,
tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, ennek keretében
tanácsadásra, a munkafolyamatok szakmai vizsgálatára,
c) szolgáltatástervezési koncepció elkészítésében,
felülvizsgálatában történõ részvételre,
d) szociálpolitikai koncepció elkészítésében és felülvizsgálatában történõ részvételre,
e) helyi, kistérségi, regionális foglalkoztatási program
elkészítésében történõ részvételre,
f) a szociális szolgáltatások, szociális intézmények
minõségügyi rendszerével, illetve minõségbiztosításával
kapcsolatos feladatok ellátására.
(6) A szakértõt tevékenységéért díjazás illeti meg.
A szakértõi díj szabad megállapodás tárgya.
(7) Szakértõ kötelezõ igénybevétele esetén jogszabály a
(6) bekezdésben foglaltaktól eltérõen rendelkezhet.

3. §
A Névjegyzékbe az a büntetlen elõéletû kérelmezõ vehetõ fel, aki rendelkezik
a) a 4. §-ban meghatározott képzettséggel,
b) az 5. §-ban elõírt szakmai gyakorlattal, és
c) a 6. § szerinti szakmai ajánlással.

4. §
(1) A kérelmezõnek rendelkeznie kell a választott szakterület tekintetében az 1. számú mellékletben elõírt szakképesítéssel és az ahhoz tartozó szakvizsgák egyikével.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szakvizsga alatt a szakirányú tudományos fokozatot is érteni kell.

5. §
(1) A kérelmezõnek a felvétel, illetve a meghosszabbítás
iránti kérelem beadását megelõzõ hét évben legalább öt év
közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyon, munka-
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viszonyon vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon alapuló szakmai gyakorlatot kell igazolnia.

c) a kérelmezõ szakértõi tevékenységre való alkalmasságát igazoló rövid indokolást.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon alapuló szakmai gyakorlat alatt
az egyházi személy, illetve szerzetesrend tagja által végzett
tevékenységet is érteni kell.

(3) Az ajánlás akkor fogadható el, ha a megjelölt szakterülettel kapcsolatban a kérelmezõ szakmai tapasztalatát
hitelt érdemlõen alátámasztja.

(3) A szakmai gyakorlat idõtartamába a 4. § (1) bekezdésében elõírt, 1. számú melléklet szerinti szakképesítés
megszerzését megelõzõ idõszak nem számítható be.
(4) Szakmai gyakorlatként elfogadható
a) a szociális ágazat irányítását végzõ minisztériumban
(a továbbiakban: minisztérium) vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység,
b) az Szt. 57. §-a (1) bekezdésében meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység,
c) helyi önkormányzatnál a fenntartói feladatok ellátásával összefüggésben végzett tevékenység,
d) közigazgatási hivatalnál, illetve települési önkormányzatnál szociális szolgáltatások mûködési engedélyezésével összefüggõ feladatellátás,
e) nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális
szolgáltatással közvetlenül összefüggõ feladat ellátása,
f) felsõfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsõoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység,
g) a foglalkoztatási szakterület választása esetén a munkaügyi ágazat irányítását végzõ minisztériumban, illetve a
felügyelete alá tartozó intézményben, továbbá szociális
foglalkoztatóban vagy célszervezetnél folytatott tevékenység.
(5) A szakmai gyakorlat és a kérelemben megjelölt szakterület között közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia. Közvetlen kapcsolatnak minõsül
a) a fenntartói, igazgatási feladatok, illetve a szociális
szolgáltatás körében felmerülõ feladatok — a választott
szakterület által érintett ellátotti csoporttal összefüggésben történõ — ellátása,
b) a választott szakterületre vonatkozó szakmai, tudományos tevékenység.
(6) A szakmai gyakorlatot az igazolja, aki a kérelmezõt
az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony keretében
alkalmazta.

7. §
(1) A Névjegyzékbe történõ felvétel a 12. § (3) bekezdése szerinti elsõ közzétételtõl számított öt évre szól.
(2) A felvételt a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézethez (a továbbiakban: Intézet) benyújtott 2. számú
melléklet szerinti kérelemmel (a továbbiakban: kérelem)
kell kezdeményezni.
(3) A kérelmet szakterületenként külön-külön kell benyújtani. A kérelmezõ legfeljebb két szakterületre kérheti
a felvételét.
(4) A kérelemhez mellékelni kell
a) részletes szakmai önéletrajzot,
b) a 4. §-ban meghatározott feltételek teljesítését tanúsító okiratok másolatát,
c) az 5. §-ban elõírt szakmai gyakorlat meglétét tanúsító igazolást,
d) a 6. § szerinti szakmai ajánlást,
e) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
f) a bírálati díj befizetésérõl szóló igazolást.
(5)
nak a
olyan
tétele

Nem szükséges erkölcsi bizonyítványt csatolnia ankérelmezõnek, akinek a munkáltatója igazolja, hogy
munkakörben dolgozik, amelyben az alkalmazás fela büntetlen elõélet.

8. §
(1) A kérelem benyújtásakor a kérelmezõ — szakterületenként — bírálati díjat köteles fizetni.
(2) A bírálati díj a kérelem benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb munkabérnek
a) a Névjegyzékbe történõ felvételi kérelem esetén
húsz százaléka,
b) a Névjegyzéken tartás meghosszabbítása iránti kérelem esetén tíz százaléka.

6. §
9. §
(1) A Névjegyzékbe történõ felvétel feltétele a kérelmezõ szakmai tevékenységét értékelõ, szakterületenként
legalább kettõ szakmai ajánlás.

(1) A Névjegyzékbe történõ felvételrõl öttagú bizottság
(a továbbiakban: bizottság) dönt.

(2) A szakmai ajánlásnak tartalmaznia kell
a) a kérelmezõ nevét és lakcímét,
b) tájékoztatást az ajánlást tevõ és a kérelmezõ közötti
szakmai kapcsolat minõségérõl, idõtartamáról,

(2) A bizottság minden évben
a) június 15-éig dönt az április 30-áig,
b) december 15-éig dönt az október 31-éig
benyújtott felvételi kérelemrõl.
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(3) A bizottság tagjait
a) a minisztérium,
b) a szociális ágazatot irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) által felkért
ba) a szociálpolitika területén mûködõ szakmai, szakmai-érdekvédelmi szervezetek,
bb) a szociális munkás és szociálpolitikai szakemberek
képzését szervezõ képzõhelyek
jelölik. Bizottsági tagságra csak olyan személy jelölhetõ,
aki nem szerepel a Névjegyzékben, vagy szakértõi tevékenységét bizottsági tagsága idejére szünetelteti.
(4) A bizottság tagjainak névsorát a jelölés alapján a
miniszter határozza meg, megbízatásuk öt évre szól.
A bizottság tagja nem kérheti felvételét a Névjegyzékbe.

10. §
(1) A bizottság
a) ha a felvételi kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, dönt a kérelmezõ Névjegyzékbe történõ felvételérõl, ellenkezõ esetben a kérelem elutasításáról,
b) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása
esetén dönt a szakértõ Névjegyzékbõl való törlésérõl,
c) ha a Névjegyzéken tartás meghosszabbítása iránti
kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, dönt a Névjegyzéken tartás meghosszabbításáról, ellenkezõ esetben a
kérelem elutasításáról,
d) a szakértõ tevékenységével kapcsolatos panaszt kivizsgálja, és szükség esetén dönt a jogszabályban meghatározott intézkedések megtételérõl.
(2) A bizottság döntését egyszerû szótöbbséggel hozza,
azt köteles írásban megindokolni.
(3) A bizottság döntésének elõkészítésérõl az Intézet
gondoskodik, és a döntésrõl a panaszost, a kérelmezõt,
illetve a szakértõt írásban értesíti.
(4) Amennyiben a panaszos, a kérelmezõ, illetve a szakértõ a bizottság döntésével nem ért egyet, a minisztériumnál a döntés felülvizsgálatát kezdeményezheti.
(5) A bizottság saját mûködésével összefüggésben ügyrendet készít.

11. §
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(1) A Névjegyzéket az Intézet vezeti. A Névjegyzék a
szakértõrõl az alábbi adatokat tartalmazza:
a) név,
b) elérhetõség,
c) szakterület megnevezése,
d) szakmai tevékenység — kérelemben szereplõ —
leírása,
e) munkahely és munkakör megnevezése, a munkahely
címe, telefonszáma,
f) szakértõi igazolvány száma,
g) a szakértõi tevékenység szüneteltetésének, illetve
felfüggesztésének kezdõ idõpontja és idõtartama,
h) szakértõi szakmai mûhely munkájában való részvétel idõpontja.
(2) A szakértõ a Névjegyzékben vezetett adataiban
bekövetkezett változásokat harminc napon belül köteles
bejelenteni az Intézetnek.
(3) A Névjegyzéknek az (1) bekezdés a)— d) pontjaiban
szereplõ adatait az Intézet minden év január és július hónapjában a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.
A közzététel során az újonnan felvett szakértõket is tartalmazó, egységes Névjegyzéket kell megjelentetni.
(4) Az Intézet a szakértõk számára a 3. számú melléklet
szerinti, sorszámmal ellátott igazolványt állítja ki, két szakterületre történõ felvétel esetén mindkét szakterület megjelölésével.

13. §
(1) A szakértõ a Névjegyzéken tartásának meghosszabbítását a 2. számú melléklet szerinti kérelemnek az Intézethez történõ benyújtásával kezdeményezi.
(2) A kérelemhez csatolni kell a három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a 7. § (5) bekezdésében foglalt eset kivételével.
(3) A szakértõ az Intézetnél szakértõi tevékenységének
szüneteltetését kérheti a szüneteltetés kezdõ napjának és
idõtartamának megjelölésével.
(4) A szüneteltetés idejére a szakértõ igazolványát be
kell vonni, és a szakértõ adatainak feltüntetését mellõzni
kell a 12. § (3) bekezdés szerinti közzététel során.

(1) A bizottság tagja a Névjegyzékkel kapcsolatos tevékenységéért tiszteletdíjban részesül.

14. §

(2) Egy bizottsági tag tiszteletdíja az elbírált kérelmek
után befizetett bírálati díj kettõ százaléka, de évente legalább a kötelezõ legkisebb munkabér négyszerese.

(1) Az Intézet a szakértõk szakmai konzultációja,
tapasztalatcseréje, illetve továbbképzése érdekében minden évben szakértõi szakmai mûhelyt szervez.

(3) A bizottság tagja jogosult a bizottsági munkájával
összefüggésben felmerülõ szükséges és igazolt költségei
megtérítésére.

(2) A szakértõ kétévenként legalább egyszer részt vesz a
szakértõi szakmai mûhely munkájában, ellenkezõ esetben
törölni kell a Névjegyzékbõl.
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15. §

(1) A szakértõt törölni kell a Névjegyzékbõl, és a szakértõ igazolványát be kell vonni, ha
a) ezt maga kéri,
b) a Névjegyzékbe vétele, illetve Névjegyzéken tartásának meghosszabbítása idõpontjától számított öt év eltelt,
és
ba) nem kérte a Névjegyzéken tartás meghosszabbítását,
bb) a meghosszabbítás iránti kérelem nem felel meg a
jogszabályi feltételeknek,
c) elhunyt,
d) a szakértõ a 14. §-ban foglalt részvételi kötelezettségének nem tett eleget,
e) a Névjegyzékbe vétel feltételei a kérelem elbírálásakor nem álltak fenn, vagy a kérelem elbírálását követõen
a szakértõt szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen elítélték,
f) a bizottság a szakértõvel szemben benyújtott panasz
kivizsgálása során a Névjegyzékbõl való törlésérõl dönt.
(2) Amennyiben a Névjegyzékbõl történõ törlésre az
(1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor, a szakértõ a törlés
idõpontjától számított öt évig a Névjegyzékbe nem vehetõ
fel.
(3) A szakértõ kérelmére az egyik szakterületét a Névjegyzékbõl törölni kell, és részére — a korábbi igazolvány
bevonása után — új igazolványt kell kiállítani.

16. §
(1) A szakértõ tevékenységével kapcsolatban bejelentett
panaszt megvizsgálja a bizottság. A vizsgálatot a panasz
bejelentésétõl számított hatvan napon belül le kell folytatni, ennek keretében a szakértõt meg kell hallgatni.
(2) A bizottság a panasz kivizsgálása során beszerezheti
a szakértõt igénybe vevõ szerv vagy személy véleményét és
a szakértõ tevékenységével kapcsolatos bármely iratot.
(3) A vizsgálat során a szakértõvel ismertetni kell a
panasz tartalmát, és lehetõséget kell biztosítani számára,
hogy észrevételt tehessen. A szakértõ meghallgatásáról és
a panasszal kapcsolatos észrevételeirõl jegyzõkönyvet kell
készíteni.
(4) Ha a szakértõ meghallgatására tartós akadályoztatása miatt a vizsgálat idõtartama alatt nem kerülhet sor, a
panaszt vele írásban kell közölni, és határidõ megjelölésével fel kell hívni, hogy a panasszal kapcsolatos észrevételeit
írásban tegye meg.
(5) Ha a panasz súlya és jellege indokolttá teszi, a bizottság a panasz kivizsgálásáig a szakértõ tevékenységének
felfüggesztésérõl dönthet.

10827

(6) A bizottság — ha a panaszt a beszerzett bizonyítékok
alapján megalapozottnak találja — a panasz súlyától függõen
a) a szakértõt írásban figyelmezteti,
b) a szakértõi tevékenységet meghatározott idõre felfüggeszti,
c) a szakértõt törli a Névjegyzékbõl.
(7) A szakértõi tevékenység felfüggesztésérõl és a Névjegyzékbõl való törlésrõl az Intézet közleményt jelentet
meg a minisztérium hivatalos lapjában.
(8) A szakértõi tevékenység felfüggesztése esetén a 13. §
(4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket
kell alkalmazni.
(9) Amennyiben a bizottság tudomására jut, hogy a szakértõvel szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok
áll fenn, illetve a 15. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak
teljesülése esetén a körülmények kivizsgálására és a meghozható intézkedésekre a panasszal kapcsolatos eljárási
szabályok az irányadók.

17. §
(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.
(2) A bizottság a 2004. év áprilisában benyújtott felvételi
kérelemrõl 2004. november 30-áig dönt.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a szakértõi mûködéssel összefüggõ egyes kérdéseknek a Szociális és Családügyi Minisztérium ügykörét érintõ
szakterületeken való szabályozásáról szóló 2/1999.
(VII. 6.) SZ CSM rendelet (a továbbiakban: R .), valamint
az azt módosító, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a szakértõi
tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.)
FMM rendelet 9. §-ának (6) bekezdése.
(4) Az a szakértõ, aki az R . 1. §-a (1) bekezdésének
f) pontjában foglalt szakterület tekintetében szakértõi tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik, az 1. §
(2) bekezdésének l) pontjában foglalt szakterület tekintetében bírálati díj befizetése, valamint a 3. § a)— c)) pontjában foglalt feltételek igazolása nélkül jogosult — a 2. számú melléklet szerinti kérelem benyújtásával — az engedély
megadásától számított öt éves idõtartamra a Névjegyzékbe
történõ felvételre.
(5) A (4) bekezdésben foglalt kérelemhez mellékelni
kell a szakértõi tevékenységre jogosító engedély másolatát,
valamint a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a 7. § (5) bekezdésében foglalt eset kivételével.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. számú melléklet a 211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
Képesítési elõírások a szakértõk számára
Szakterület
Idõskorúak
Szakképzettség

RehaSzolgálFogyaHajlék Foglal SzociáPszic- SzenSzociábilitá tatásMinõ tékos
talan Család kozta lis szolhiátriai vedélylis igazciós
terve - ség-fejszemészemé- segítés
tási felgáltatá betegek betegek
gatás
utógon zési
lesztés
lyek
lyek
adatok
sok
dozás
konc.
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Fül-orr gégész szakorvos

—

Sz, O

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Ortopéd szakorvos

—

Sz, O

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Szemész szakorvos

—

Sz, O

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Diplomás ápoló

Sz

Sz

Sz

Sz

—

—

—

—

—

—

—

—

Teológus

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

—

—

—

—

—

—

—

M

Társadalomorvostani szakorvos

Pszichológus

Sz, Psz Sz, Psz Sz, Psz Sz, Psz Sz, Psz Sz, Psz

—

Sz, Psz Sz, Psz Sz, Psz

Konduktor óvodapedagógus

—

Sz, P

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Konduktor tanító

—

Sz, P

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gyógypedagógus

—

Sz, P

Sz

Sz

—

—

—

Sz, P

Sz, P

—

—

—

Jogász

—

—

—

—

—

—

K, J

K, J

—

—

Sz

—

Igazgatásszervezõ

—

—

—

—

—

—

K

K

—

—

Sz

—

Szociális igazgatás-szervezõ

—

—

—

—

—

—

K

K

—

—

Sz

—

Jelmagyarázat:
Sz:

Szociális szakvizsga

J:

Jogi szakvizsga

K:

Közigazgatási szakvizsga

O:

Orvosi szakvizsga

Psz: Klinikai szakpszichológusi szakvizsga
P:

Pedagógusi szakvizsga

M:

Szociális szakvizsga és minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító végzettség
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2. számú melléklet a 211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
Kérelem
az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékbe történõ felvétel, illetve a nyilvántartás meghosszabbítása iránt
A
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Névjegyzékbe felvételemet, nyilvántartásom meghosszabbítását az alábbi szakterületekre kérem:
idõskorúak szociális ellátása,
fogyatékos személyek szociális ellátása,
pszichiátriai betegek szociális ellátása,
szenvedélybetegek szociális ellátása,
hajléktalan személyek szociális ellátása,
családsegítéssel összefüggõ feladatok,
szociális igazgatási feladatok,
foglalkoztatási feladatok,
rehabilitációs utógondozással összefüggõ feladatok,
szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése,
szolgáltatástervezési koncepcióval összefüggõ feladatok,
szociális minõségfejlesztési tanácsadás.

Személyi adatok:
Név: ......................................................................................................................................................................................................
Születési hely és idõ: ...........................................................................................................................................................................
Anyja születési neve: ..........................................................................................................................................................................
Iskolai végzettség és szakképzettség: ...............................................................................................................................................
Szakvizsga megnevezése: ...................................................................................................................................................................
Elérhetõség* (postai cím, telefonszám vagy elektronikus levélcím): ...........................................................................................
Munkahely megnevezése: .................................................................................................................................................................
Munkahely címe: ................................................................................................................................................................................
Munkahely tel./fax: .............................................................................................................................................................................
Jelenlegi munkakör: ..........................................................................................................................................................................
Tudományos fokozat megnevezése: .................................................................................................................................................
Nyilvántartásba vétel idõpontja**: ..................................................................................................................................................
Nyilvántartás törzskönyvi száma**: .................................................................................................................................................
Szakértõi igazolvány száma**: .........................................................................................................................................................
Szakértõi szakmai mûhely munkájában való részvétel idõpontjai**: ..........................................................................................

* A postai cím megadása kötelezõ.
** Csak a Névjegyzéken tartás meghosszabbítása iránti kérelem esetén kell kitölteni.
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Szakmai tevékenység tömör összefoglalása az alábbi szempontok alapján:
— a szakmai tevékenység rövid ismertetése,
— további szakértõi tevékenységek felsorolása,
— publikációk.
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 211/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet 12. §-a (1) bekezdésének a)— d) pontjaiban szereplõ adataimat közzétegyék, és vállalom, hogy a Névjegyzékben nyilvántartott adataimban történt változásokat a változástól számított harminc napon belül bejelentem.
Dátum: ................................................................................
.......................................................................
aláírás

3. számú melléklet a 211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
Szakértõi igazolvány
IGAZOLVÁNY

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény, valamint az Országos Szociálpolitikai Szakérõi Névjegyzékrõl szóló 211/2003.
(XII. 10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján igazoljuk, hogy

...............................................................................................
...............................................................................................
tevékenységi körben az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékben a ................................ törzskönyvi
sorszám alatt szerepel.
Nevezett a meghatározott tevékenységi körben a
szociálpolitikai szakértõi címet használhatja, és
szociálpolitikai szakértõi tevékenységet folytathat.
A szakértõi igazolvány érvényes:
20 ..... év ......................... hó .....-ig.

............................................................................................... Az igazolvány kiállításának dátuma:
.............................................................................................., 20 ..... év ......................... hó ..... nap
aki 19...... év .............. hó ....... napján született,
anyja születési neve:
..............................................................................................,

P. H.
......................................................
aláírás
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A Kormány
212/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Program mûködtetésérõl szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program mûködtetésérõl szóló 95/1999. (VI. 23.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: R .) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
Az R . 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A NIIF Iroda alapítói jogát az informatikai és hírközlési miniszter gyakorolja.’’

2. §
Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

3. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R . 2. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 3. §-ának (1)
és (3) bekezdésében, (4) bekezdése a) pontjában, (6) bekezdésének c) és d) pontjában, (7) és (8) bekezdésében,
4. §-ának (2) bekezdésében és 9. §-ának (4) bekezdésében
az ,,oktatási miniszter’’ szövegrész helyébe az ,,informatikai és hírközlési miniszter’’ szövegrész lép, az R . 2. §-ának
(1) bekezdésében az ,,Oktatási Minisztérium’’ szövegrész
helyébe az ,,Informatikai és Hírközlési Minisztérium’’ szövegrész lép, továbbá az R . 10. §-ának (1) bekezdésében az
,,OM’’ szövegrész helyébe az ,,IHM’’ szövegrész lép;
b) az R . 2. §-ának (2) bekezdése c) pontjában az
,,Egészségügyi Minisztérium’’ szövegrész helyébe az
,,Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium’’ szövegrész lép, az R . 2. §-ának d) pontjában a ,,Közlekedési,
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium’’ szövegrész helyébe az
,,Informatikai és Hírközlési Minisztérium’’ szövegrész lép,
valamint az R . 2. §-ának (2) bekezdése k) pontjában a
,,Környezetvédelmi Minisztérium’’ szövegrész helyébe a
,,Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium’’ szövegrész lép.
4. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) hatályát veszti az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-a
(1) bekezdésének i) pontja;
b) a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet 10/A. § (1) bekezdésének e) pont-
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jában az ,,Oktatási Minisztérium’’ szövegrész helyébe az
,,Informatikai és Hírközlési Minisztérium’’ szövegrész lép.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
213/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
az egyes területfejlesztéssel összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló
2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban Tv.) 57. § (7) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
térség- és település-felzárkóztatási célelõirányzat felhasználásával, a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §-ának e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a területfejlesztési célfeladatok elõirányzat felhasználásával, továbbá a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és
a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. törvény 58. §-ának (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeivel kapcsolatban a Kormány a következõket rendeli el:

1. §
A térség- és település-felzárkóztatási célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: TTFC rendelet) 2. §
(2) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) A regionális fejlesztési tanácsok (a továbbiakban:
R FT) az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
összeg mértékéig pályázati rendszer keretében dönthetnek
a támogatásról úgy, hogy a melléklet szerinti összeg 4%-át
fordíthatják a pályázati rendszer mûködtetésével kapcsolatos kiadásokra. Fejlesztési támogatás nyújtására az éven
túli kötelezettségvállalási lehetõség a Tv. 44. §-ának
(4) bekezdése alapján illeti meg az R FT-ket. Az éven túli
kötelezettségvállalás a mûködtetési költséget nem növeli,
és a mûködtetési költségre az elõzetes kötelezettségvállalás nem terjed ki.’’

2. §
A TTFC rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
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3. §

A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
,,Fejlesztési támogatás nyújtására az éven túli kötelezettségvállalási lehetõség a Tv. 44. §-ának (4) bekezdése
alapján illeti meg a megyei tanácsokat. Az éven túli kötelezettségvállalás a mûködtetési költséget nem növeli, és a
mûködtetési költségre az elõzetes kötelezettségvállalás
nem terjed ki.’’
4. §

2003/141. szám

A Kormány
214/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl
szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 5. §-ára a következõket rendeli el:
1. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
21. §-a.
(3) A rendelet 1—2. §-ában szereplõ rendelkezéseket a
folyamatban levõ azon pályázati ügyekben is alkalmazni
kell, amelyekben a pályázat még nem került elbírálásra.
A miniszterelnök helyett:

Az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete 2.3. pontjának helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,2.3. Izsák Okmányiroda
Izsák
Fülöpszállás
Orgovány’’
2. §

Kiss Péter s. k.,

A R. melléklete 2.12. pontjának helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,2.12. Kiskõrös Okmányiroda
Akasztó
Csengõd
Kaskantyú
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Tabdi’’
3. §

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Melléklet
a 213/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
,,1. számú melléklet
a 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelethez
A 2003. évi térség- és település-felzárkóztatási
célelõirányzatból a regionális fejlesztési tanácsok
részére biztosított támogatási keret

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,

Megnevezés

Adatok
millió
forintban

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

1880,9

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

1357,3

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

2473,2

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács

2087,5

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

820,3

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács

336,8

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács

444,0

Összesen:

9400,0’’

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
215/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelete
a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról
A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stt.) 8. § (6) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
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1. §

A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint a
gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre
azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.
2. §
A rendelet 1. számú melléklete* a módosított és az új
közvetlen statisztikai adatgyûjtéseket, a 2. számú melléklete* a statisztikai célú adatátvételeket tartalmazza.
3. §
A rendelet hatálya alá tartozók 2004. évre — mint tárgyidõszakra — vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét
egységes szerkezetben a 3. számú melléklet* tartalmazza.
4. §
A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az Országos
Statisztikai Adatgyûjtési Programban (a továbbiakban:
OSAP) szereplõ adatgyûjtéseik tekintetében az érintett
szervezetek statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét
2003. december 15-ig honlapjukon közzéteszik.
5. §
A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek az
OSAP végrehajtása érdekében jogosultak a hatósági, ellenõrzési és gazdasági tevékenységgel járó, továbbá a nyilvános és közhitelû nyilvántartások vezetésével összefüggõ
adatgyûjtést végzõ szervtõl a rendelkezésre álló nem
személyes adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon
átvenni. Ezeket a szerveket az OSAP-ban szereplõ adatgyûjtések tekintetében az Stt. 9. § (1) bekezdésben foglalt
feltételekkel adatátadási kötelezettség terheli.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
125/2003. (XII. 10.) FVM
rendelete
a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk végleges kárenyhítõ
támogatásának megállapításáról
Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a 84/2003.
(VII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM r.) 4. §
(5) bekezdésére — a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az FVM r. 4. § (4) bekezdése alapján az illetékes
megyei földmûvelésügyi hivatalok által kiállított igazoláson szereplõ támogatási összeg 25,4 százaléka igényelhetõ
— az FVM r. 4. §-a (6) bekezdése elõírásainak figyelembevételével — 2003. december 11. és december 15-e
között az illetékes adóhatóságtól.
(2) A támogatást az APEH 10032000-01905654 számú
folyósítási számláról kell folyósítani. Az FVM r. 5. § (5) bekezdése alapján visszafizetendõ támogatást, valamint a
jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

2. §
6. §
A 4. számú mellékletben* felsorolt adatgyûjtések megszûnnek, de a 2003. évre vonatkozó adatszolgáltatásokat
még az abban foglalt kérdõíveken kell teljesíteni.
7. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel — 2004. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Az FVM r. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(5) Amennyiben az igénylõ által felvett elõleg nem
haladja meg a korrigálás nélkül számított összeget, úgy az
elõleg és a végleges — a 4. § (6) bekezdés szerint igényelhetõ — támogatás közötti összeget nem kell visszafizetni.
Az az igénylõ, akinek a fagy- és aszálykár összege nem érte
el a 4. § (1) bekezdés szerinti mértéket vagy nem nyújtott
be végleges kárenyhítési támogatási kérelmet, de az (1) bekezdés szerinti elõleget igénybe vette, ha 2004. január 31-ig
visszafizeti azt, akkor a támogatás igénybevétele nem
minõsül jogosulatlannak.’’

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Dr. Németh Imre s. k.,
* A melléklet a Statisztikai Közlönyben jelenik meg.

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
81/2003. (XII. 10.) GKM
rendelete

Hivatal által kiadott, a gazdasági Tevékenységek Egységes
Ágazati Osztályozási Rendszerét tartalmazó jegyzék alapján történik. Az elsõbbségi hozzáférésre jogosító tevékenységeket a rendelet melléklete tartalmazza.

a földgáztárolókhoz, a szállító- és elosztóvezetékekhez
való hozzáférésnél elsõbbséget élvezõ fogyasztókról

(2) Az elsõbbségi ellátásra azok a kommunális fogyasztók jogosultak, amelyek a rendelet mellékletében felsorolt
tevékenységek valamelyikét fõtevékenységként látják el, és
teljesítik az e rendeletben meghatározott feltételeket.

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: GET) 56. §-a (2) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya
a) a háztartási fogyasztókra,
b) a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket végzõ kommunális fogyasztókra,
c) a szállítói engedélyesre,
d) az elosztói engedélyesre,
e) a tárolói engedélyesre,
f) a közüzemi nagykereskedõre,
g) a közüzemi szolgáltatóra,
h) földgázkereskedõre, továbbá
i) az a) és b) pontban meghatározott fogyasztók földgázellátása érdekében a tárolói, a szállítói, illetve az elosztói engedélyes által részükre közvetve a közüzemi nagykereskedõn, a közüzemi szolgáltatón és földgázkereskedõn keresztül vagy közvetlenül biztosított elsõbbségi
hozzáférés szabályaira
terjed ki.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában kommunális fogyasztó a
közigazgatás, a külügyek, a honvédelem, az igazságügy,
a közbiztonság és a tûzvédelem területén, az oktatásban, az
állami, valamint egyházi, egészségügyi és a szociális ellátásban, a szennyvíz- és hulladékkezelésben, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. §-ában az önkormányzatok feladatkörébe tartozó célok
teljesítése érdekében mûködõ fogyasztó, ha megfelel az
e rendeletben meghatározott feltételeknek.

Az elsõbbségi hozzáférésre jogosultság
3. §
(1) A hozzáférési elsõbbségben részesülõ kommunális
fogyasztók körének meghatározása a Központi Statisztikai

(3) A hozzáférési elsõbbséget megállapító eljárásra a GET és
annak végrehajtására kiadott 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet
elõírásai irányadók az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel.
(4) A mellékletben meghatározott tevékenységek valamelyikét fõtevékenységként végzõ kommunális fogyasztókat és a hozzáférési elsõbbségük mértékét — a hozzáférésre jogosultak által bejelentett fogyasztói kapacitásigények
adatai alapján — a szállítói, az elosztói, illetve a tárolói
engedélyes veszi nyilvántartásba. E rendelet vonatkozásában hozzáférésre jogosult:
a) a szállító és a tároló rendszerek esetén: a közüzemi
nagykereskedõ, a földgázkereskedõ és saját fogyasztása
mértékéig a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó,
b) az elosztó rendszerek esetén: a közüzemi szolgáltató,
a földgázkereskedõ és saját fogyasztása mértékéig a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó.
(5) A közüzembõl vételezõ, hozzáférési elsõbbségre
jogosult kommunális fogyasztók esetében a fogyasztóval
— gázellátása érdekében — szerzõdéses kapcsolatban lévõ
közüzemi szolgáltató, illetve közüzemi nagykereskedõ köteles a fogyasztó hozzáférési elsõbbségre vonatkozó egyedi
igényét az elosztói, illetve a szállítói, tárolói engedélyesek,
valamint az egyedi igények — gázátadónként is — összesített adatait az érintett engedélyesek részére továbbítani.
Az összesített adatokat a közüzemi szolgáltató az elosztói,
a közüzemi nagykereskedõ a szállítói és a tárolói engedélyes részére köteles továbbítani.
(6) A kommunális fogyasztók a kapacitásigényük leadásakor elsõbbségi ellátásra való jogosultságukat közvetlenül vagy a velük szerzõdéses kapcsolatban álló engedélyesen keresztül közvetve igazolni kötelesek az érintett szállítói, tárolói, elosztói engedélyesek felé. Az igazolás módja:
a) a szervezetet létrehozó, valamint a feladatát és
hatáskörét tartalmazó jogszabályra való hivatkozás, vagy a
fõtevékenység igazolása 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy hatályos létesítõ okirat, valamint
b) az adott fogyasztási helyen igényelt földgáznak az
elsõbbségi hozzáférésre jogosító tevékenységek céljából
történõ felhasználásának igazolása (pl. minisztériumi vagy
önkormányzati nyilatkozat, az elsõbbségi hozzáférésre
jogosító tevékenység éves árbevétele teljes bevételén belüli
arányának dokumentálása) alapján.
(7) Az eljáró, cégjegyzésre, illetve képviseletre jogosult személyeknek büntetõjogi felelõsségük tudatában nyilatkozniuk
kell a (6) bekezdés szerint benyújtott adatok valódiságáról.
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4. §

Záró rendelkezés

(1) Az elsõbbségi hozzáférés mértéke a mellékletben
meghatározott tevékenységek elvégzéséhez mindenkor
szükséges kapacitás nagysága.

7. §
Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) A gõz-, melegvízellátás tevékenységet ellátó szervezetek csak a háztartási és az e rendeletben meghatározott
kommunális fogyasztók ellátásának mértékéig jogosultak
elsõbbségi hozzáférésre.
(3) Bármely fogyasztó csak a nem megszakítható kapacitáslekötésének mértékéig jogosult elsõbbségi hozzáférésre.

Az elsõbbségi jogosultság érvényesítése

Dr. Csillag István s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
a 81/2003. (XII. 10.) GKM rendelethez
Azoknak a tevékenységeknek a jegyzéke, amelyeket
fõtevékenységként végzõ fogyasztók a földgázszállító
és -elosztó vezetékekhez, valamint a tárolókhoz való
hozzáférés során elsõbbséget élveznek

5. §
(1) A szállítói, az elosztói és a tárolói engedélyesek az
Ü zemi és Kereskedelmi Szabályzatban részletezett kapacitáslekötés során a kapacitásigények elbírálásakor
kötelesek elõnyben részesíteni az e rendeletben meghatározott kommunális fogyasztók kapacitásigényét, ha a
beérkezett kapacitáslekötési kérelmek az adott hálózati
pontra meghaladják az elérhetõ szabad kapacitásokat.
A jelen rendelet szerint elsõbbségi hozzáférésre jogosult
kommunális fogyasztók kapacitáslekötési, illetve közüzemi szerzõdéseiben kell rögzíteni a hozzáférési elsõbbség mértékét is.
(2) Az érintett szállítói, elosztói és tárolói engedélyesek
nyilvántartást vezetnek az elsõbbségi hozzáférésre jogosult
kommunális fogyasztóikról. A nyilvántartás adatait a
Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kérésére rendelkezésére kell bocsátani a Hivatal által kért
módon, részletezettséggel és gyakorisággal.

Az elsõbbségi jogosultság ellenõrzése
6. §
(1) A Hivatal jogosult ellenõrizni a hozzáférési elsõbbségekkel kapcsolatban a fogyasztók által benyújtott adatokat. Kétség esetén az adatokkal kapcsolatosan hitelt érdemlõ igazolást, illetve — amennyiben szükséges — hiánypótlást kérhet.
(2) Az elsõbbségi hozzáférés visszautasításával kapcsolatos, a fogyasztó és a szállítói, elosztói, illetve tárolói
engedélyes közötti vitás esetekben a Hivatal a GET
31. §-ának (7)—(8) bekezdései alapján jogosult eljárni.
(3) Valótlan, hamis adatot szolgáltató, valamint az adatváltozást be nem jelentõ fogyasztó hozzáférési elsõbbségben nem részesülhet.

[A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. §-a
(1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott,
a gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati
Osztályozási Rendszerében (TEÁOR’03) megadott
meghatározás szerint]
40.30 ’03
41.00 ’03
75.11 ’03
75.12 ’03
75.13 ’03
75.14 ’03
75.21 ’03
75.22 ’03
75.23 ’03
75.24 ’03
75.25 ’03
75.30 ’03
80.10 ’03
80.21 ’03
80.22 ’03
80.30 ’03
85.11 ’03
85.12 ’03
85.13 ’03
85.14 ’03
85.20 ’03
85.30 ’03
90.01 ’03
90.02 ’03
90.03 ’03
91.31 ’03
92.53 ’03
93.03 ’03
99.00 ’03

Gõz-, melegvízellátás
Víztermelés, -kezelés, -elosztás
Általános közigazgatás
Társadalmi szolgáltatások igazgatása
Üzleti élet szabályozása
Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
Külügyek
Honvédelem
Igazságügy
Közbiztonság, közrend
Tûzvédelem
Kötelezõ társadalombiztosítás
Alapfokú oktatás
Általános középfokú oktatás
Szakmai középfokú oktatás
Felsõoktatás
Fekvõbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Fogorvosi szakellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Állat-egészségügyi ellátás
Szociális ellátás
Szennyvíz gyûjtése, kezelése
Hulladékgyûjtés, -kezelés
Szennyezõdésmentesítés
Egyházi tevékenység
Növény- és állatkert mûködtetése
Temetkezés
Területen kívüli szervezet
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címû 4. és ,,Rádióberendezések’’ címû 5. szakaszában felsorolt berendezések az e rendelet hatálybalépésétõl számított
két éven belül még forgalomba hozhatók és az Európai Közösségek tagállamaiban lajstromozott hajóra felszerelhetõk.’’

a tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége
feltételeirõl és tanúsításáról szóló
11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról

3. §

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

Az R . 7. §-ának (1) bekezdése bevezetõ részének helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,7. § (1) A megfelelõség tanúsítását az elismert, illetve
kijelölt szervezet a B) mellékletben meghatározott modulokban foglalt részletes elõírások szerint a következõ eljárások alapján végzi:’’

1. §
4. §
(1) A tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.)
KöViM rendelet (a továbbiakban: R .) 1. §-ának d) pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
,,d) nemzetközi egyezmények:
da) a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Londonban,
1974. november hó 1. napján kelt 1974. évi ,,Életbiztonság
a tengeren’’ tárgyú nemzetközi egyezmény (,,SOLAS
1974/1978.’’),
db) a 2003. évi LXV. törvénnyel kihirdetett, a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény
(,,LL ’66’’),
dc) a 2002. évi XXXIV. törvénnyel kihirdetett, a
tengeren való összeütközések megelõzésére vonatkozó
nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezmény
(,,COLREG ’72’’),
dd) a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról
történõ szennyezés megelõzésérõl szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény (,,MARPOL 1973/1978.’’);’’
(2) Az R . 1. §-ának g) pontjában foglalt rendelkezés
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
,,g) elismert, illetve kijelölt szervezet: az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek elismerésérõl, kijelölésérõl és felhatalmazásáról
szóló külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelõ, az Európai Bizottság által elismert, illetve
— amennyiben annak tevékenysége osztályozásra nem
kötelezett belvízi hajóra, továbbá úszómunkagépre, valamint kedvtelési célú vízijármûre korlátozódik — a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)
által kijelölt megfelelõséget vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító
szervezet;’’
2. §
Az R . 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Az A) melléklet A.1 részének ,,Megnevezés’’ oszlopában foglalt olyan berendezések, amelyeknek a gyártására
e rendelet hatálybalépését megelõzõen hatályos típusjóváhagyási eljárás követelményei szerint került sor, valamint
az A) melléklet A.1 részének ,,Navigációs berendezések’’

Az R. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
,,12/A. § Az Európai Parlament és az Európai Bizottság
2099/2002/EK rendeletével létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történõ szennyezés megelõzésével foglalkozó szakbizottság (Committee on Safe Seas
and the Prevention of Pollution from Ships — COSS)
magyar tagját a miniszter jelöli ki.’’

5. §
Az R . 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,14. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a Megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az 1. § d) pontjában felsorolt egyezményekkel együtt a Tanácsnak a tengerészeti felszerelésekrõl szóló, a Bizottság 98/85/EK,
2001/53/EK és 2002/75/EK irányelvével, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2002/84/EK irányelvével módosított 96/98/EK irányelvével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.’’
6. §
Az R. A) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
7. §
Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést
kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba,
egyidejûleg az R . 1. §-ának i) pontjában, a 4. §-ának (1) bekezdésében, a 8. §-ának (2) bekezdésében, a 9. §-ának
(1) bekezdésében és a 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a B) mellékletben a ,,kijelölt szervezet’’ kifejezés helyébe az ,,elismert szervezet’’ kifejezés lép.
Dr. Csillag István s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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Melléklet a 82/2003. (XII. 10.) GKM rendelethez
[A) melléklet a 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelethez]
A.1. RÉSZ — FELSZERELÉSEK,
AMELYEKRE RÉSZLETES NEMZETKÖZI VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNYEK VONATKOZNAK
Az A.1 részre vonatkozó megjegyzések
— a megadott vizsgálati követelményeken túlmenõen számos olyan elõírást, amelynek teljesülését a B) melléklet megfelelõség tanúsítási moduljaiban hivatkozott
típusvizsgálati (típusengedélyezési) eljárások során ellenõrizni kell, nemzetközi egyezményekben, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO)
vonatkozó határozataiban és körözvényeiben tettek közzé.

A táblázat 6. oszlopát érintõen:
— amennyiben a H modul megjelölésre került, a H modul mellett terv vizsgálati bizonyítvány is szükséges.
1. Életmentõ felszerelések

MAGYAR KÖZLÖNY

A táblázat 5. oszlopát érintõen:
— ahol IMO határozatra utalás van, csak a határozatok mellékletében elõírt vizsgálati módszerek alkalmazandók, a határozatban elõírt rendelkezéseket nem kell figyelembe
venni;
— a vizsgálati követelmények pontos azonosíthatósága érdekében a vizsgálatról készült dokumentumban és a típus-megfelelõségi bizonyítványban fel kell tüntetni az
alkalmazott követelményeket, illetve annak az 5. oszlopban hivatkozott megjelölését;
— ahol ,, ;’’-vel elválasztva több vizsgálati eljárásra is hivatkozás történik, a vizsgálati eljárások mindegyike kielégíti az IMO teljesítmény követelményeit. A megadott
vizsgálati eljárások bármelyikének alkalmazása esetén kellõ módon megállapítható a vizsgált felszerelés nemzetközi elõírások szerinti megfelelõsége.

Az 1. szakaszra alkalmazandó megjegyzések: Mentõeszközök
3. és 4. oszlop: Ahol ezeket az oszlopokat két szintre osztották egy bizonyos termékmegnevezésre, ott a felsõ szint a 2002. július 1-je elõtti HSC kód szerint épített hajókra
vonatkozik, az alsó szint a 2002. július 1-jén vagy az utáni a HSC kód szerint üzemeltetett hajókra vonatkozik.

Sorszám

Megnevezés

1

A.1/1.1

2

Mentõgyûrûk

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges
3

III/4 szabály, X/3 szabály

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

Megfelelõség-értékelési modulok

4

5

B+C

B+E

X

X

B+F

G

H

6

X
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III/7.1 és III/34 szabály, IMO IMO MSC.81 (70) határozata
MSC.48 (66) határozat, IMO
MSC.36 (63) határozat, 8.1.3,
8.3 (1994 HSC kód)

B+D

1

A.1/1.2

A.1/1.4

2

3

Vizsgálati elõírások

4

5

III/4 szabály, X/3 szabály

III/7.1 és III/34 szabály, IMO
MSC.48 (66) határozat, IMO
MSC.97 (73) határozat 8.1, 8.3
(2000 HSC kód)

Életmentõ felszerelések hely- III/4 szabály, X/3 szabály
zetjelzõ lámpái
a) túlélési jármûvek és felkutató mentõcsónakok részére
b) mentõgyûrûkre
c) mentõmellényekre

III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1,
III/32.1, III/32.2 és III/34 szabály, IMO MSC.48 (66) határozat, IMO MSC.97 (73), 8.1,
8.3 és 8.10 (2000 HSC kód)
határozat IMO MSC/Circ. 885

III/4 szabály, X/3 szabály

III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1,
III/32.1, III/32.2 és III/34 szabály, IMO MSC.97 (73) határozat, 8.1, 8.3, 8.10 (2000 HSC
kód), IMO MSC/Circ. 885

Mentõgyûrû önkioldó füstjel- III/4 szabály, X/3 szabály
zõi

Mentõmellények

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

IMO MSC.81 (70) határozat,
kivéve az akkumulátorokra vonatkozó EN 394 (1993) szerinti követelményeket, melyek
csak a mentõmellények lámpáira vonatkoznak

III/7.1.3, és III/34 szabály, IMO MSC.81 (70) határozat
IMO MSC.48 (66), IMO
MSC.36 (63) 8.1, 8.3 határozat
(1994 HSC kód)
III/7.1.3, és III/34 szabály,
IMO MSC.48 (66) határozat,
IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 határozat (1994 HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/7.2, és III/34 szabály, IMO
MSC.48 (66), IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.3 határozat (1994
HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/7.2, és III/34 szabály, IMO
MSC.48 (66), IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.3 határozat (2000
HSC kód)

IMO MSC.81 (70) határozat,
kivéve az EN 394 (1993) szerint meghatározott, az akkumulátora vonatkozó követelményeket, melyek csak a mentõmellények lámpáira vonatkoznak

B+E

B+F

G

H

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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III/4 szabály, X/3 szabály

B+D

MAGYAR KÖZLÖNY

A.1/1.3

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

10838

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

A.1/1.5

Megnevezés

2

3

Vízbemerülési ruházat és az III/4 szabály, X/3 szabály
idõjárás viszontagságai ellen
védelmet nyújtó ruházat
— szigetelt vagy nem szigetelt
III/4 szabály, X/3 szabály

A.1/1.6

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

4

5

B+C

III/7.3, III/22.4, III/32.3 és IMO MSC.81 (70) határozat
III/34 szabály, IMO MSC.48
(66) határozat, IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.3 határozat (1994
HSC kód)

B+D

B+E

B+F

X

X

X

X

X

X

X

X

6

III/7.3, III/22.4, III/32.3 és IMO MSC.81 (70) határozat
III/34 szabály, IMO MSC.48
(66) határozat, IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.3 határozat (1994
HSC kód)
III/7.3, III/22.4, III/32.3 és
III/34 szabály, IMO MSC.48
(66) határozat, IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.3 határozat (2000
HSC kód)

III/4 szabály

III/7.3, III/22.4, III/32.3 és IMO MSC.81 (70) határozat
III/34 szabály, IMO MSC.48
(66) határozat

X

III/6.3 és III/34 szabály, IMO IMO MSC.81 (70) határozat
MSC.48 (66) határozat, IMO
MSC.36 (63) 8.1, 8.2 határozat
(1994 HSC kód)

X

X

Kihûlés elleni védõeszköz

A.1/1.8

Ejtõernyõs világítórakéta (pi- III/4 szabály, X/3 szabály
rotechnika)

H

III/7.3, III/22.4, III/32.3 és
III/34 szabály, IMO MSC.48
(66) határozat, IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.3 határozat (2000
HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

A.1/1.7

G

III/4 szabály, X/3 szabály

III/6.3 és III/34 szabály, IMO
MSC.48 (66) határozat, IMO
MSC.97 (73) 8.1, 8.2 határozat
(2000 HSC kód)

A.1/1.9

Kézi jelzõfény (pirotechnika)

III/4 szabály

III/34 szabály, IMO MSC.48 IMO MSC.81 (70) határozat
(66) határozat

X

X

A.1/1.10

Úszó füstjelzõk (pirotechnika) III/4 szabály

III/34 szabály, IMO MSC.48 IMO MSC.81 (70) határozat
(66) határozat

X

X

MAGYAR KÖZLÖNY

Mentõmellényként való hasz- III/4 szabály, X/3 szabály
nálatra jóváhagyott vízbemerülési ruházat és védõruházat

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

10839

1

A.1/1.11

A.1/1.12

A.1/1.14

2

3

Kötélkilövõ készülékek (piro- III/4 szabály, X/3 szabály
technika)

Felfújható mentõtutajok

Vizsgálati elõírások

4

5

B+C

III/18 és III/34 szabály, IMO IMO MSC.81 (70) határozat
MSC.48 (66) határozat, IMO
MSC.36 (63) 8.1, 8.8 határozat
(1994 HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/18 és III/34 szabály, IMO
MSC.48 (66) határozat, IMO
MSC.97 (73) 8.1, 8.8 határozat
(2000 HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/21.1, III/31.1 és III/34 sza- IMO MSC.81 (70) határozat
bály, IMO MSC.48 (66) határozat, IMO MSC/Circ. 811,
IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5,
8.6, 8.7 és 8.10 határozat (1994
HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/21.1, III/31.1 és III/34 szabály, IMO MSC.48 (66), IMO
MSC/Circ. 811, IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10
határozat (2000 HSC kód)

Merev szerkezetû mentõtuta- III/4 szabály, X/3 szabály
jok

Önbeálló mentõtutajok

Megfelelõség-értékelési modulok

III/21.1, III/31.1.1.2 és III/34 IMO MSC.81 (70) határozat
szabály, IMO MSC.48 (66) határozat, IMO MSC/Circ. 811,
IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5,
8.6, 8.7 és 8.10 határozat (1994
HSC kód)
III/21.1, III/31.1.1.2 és III/34
szabály, IMO MSC.48 (66),
IMO MSC/Circ. 811, IMO
MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7
és 8.10 határozat (2000 HSC
kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/26.2.4 és III/34 rendeket, IMO MSC.81 (70) határozat
IMO MSC.48 (66) határozat,
IMO (Circ. 809(1), IMO
MSC/Circ. 811, IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10
határozat (1994 HSC kód)

B+E

B+F

G

H

6

X

X

X

X

X
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III/4 szabály, X/3 szabály

B+D

MAGYAR KÖZLÖNY

A.1/1.13

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

10840

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

Megnevezés

1

2

3

III/4 szabály, X/3 szabály

A.1/1.15

Zárt átfordítható mentõtutajok III/4 szabály, X/3 szabály

A.1/1.16

Felúszást elõsegítõ szerelvé- III/4 szabály, X/3 szabály
nyek mentõtutajokhoz (hidrosztatikus kioldókészülékek)

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

4

5

B+C

B+D

B+E

B+F

G

6

III/26.2.4 és III/34 szabály,
IMO MSC.48 (66) határozat,
IMO MSC/Circ. 809(1), IMO
MSC/Circ. 811, IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10
határozat (2000 HSC kód)
III/26.2.4 és III/34 szabály, IMO MSC.81 (70) határozat
IMO MSC.48 (66) határozat,
IMO MSC/Circ. 809(1), IMO
MSC/Circ. 811, IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10
határozat (1994 HSC kód)

X

III/26.2.4 és III/34 szabály,
IMO MSC.48 (66) határozat,
IMO MSC/Circ. 809(1), IMO
MSC/Circ. 811, IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 és 8.10
határozat (2000 HSC kód)
III/13.4.2, III/26.2.2 és III/34 IMO MSC.81 (70) határozat
szabály, IMO MSC.48 (66) határozat, IMO MSC/Circ. 811,
IMO MSC.36 (63) 8.1 és 8.6
határozat (1994 HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/13.4.2, III/26.2.2 és III/34
szabály, IMO MSC.48 (66),
IMO MSC/Circ811, IMO
MSC.97 (73) 8.1, és 8.6 határozat (2000 HSC kód)

H

MAGYAR KÖZLÖNY

III/4 szabály, X/3 szabály

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

X

X

X

Mentõcsónak

III/4 szabály, X/3 szabály

III/21.1,
III/31.1.1.1, IMO MSC.81 (70) határozat
III/31.1.2.1,
III/31.1.6,
III/37.1.7 és III/34 szabály,
IMO MSC.48 (66) határozat

X

X

A.1/1.18

Merev szerkezetû felkutató III/4 szabály, X/3 szabály
csónakok

III/21.2, III/31.2 és III/34 sza- IMO MSC.81 (70) határozat
bály, IMO MSC.48 (66) határozat, IMO MSC.36 (63) 8.1,
és 8.10 határozat (1994 HSC
kód)

X

X

10841

A.1/1.17

1

A.1/1.19

2

Felfújható mentõcsónakok

3

4

5

B+C

III/21.2, III/31.2 és III/34 szabály, IMO MSC.48 (66) határozat, IMO MSC.97 (73) 8.1,
és 8.10 határozat (2000 HSC
kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/21.2, III/31.2 és III/34 sza- IMO MSC.81 (70) határozat
bály, IMO MSC.48 (66) határozat, IMO MSC.36 (63) 8.1,
8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 határozat
(1994 HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/21.2, III/31.2 és III/34 szabály, IMO MSC.48 (66) határozat, IMO MSC.97 (73) 8.1,
8.5, 8.6, 8.7 és 8.10 határozat
(2000 HSC kód)

Gyorsjáratú felkutató mentõ- III/4 szabály, X/3 szabály
csónak

Gravitációs rendszerû és csör- III/4 szabály, X/3 szabály
lõvel felszerelt vízrebocsátó
berendezések (mentõcsónak
daruk)
III/4 szabály, X/3 szabály

Felúszást elõsegítõ vízrebo- Lásd az A.2 részben
csátó berendezések túlélési jármûvek számára

III/26.3 és III/34 szabály, IMO IMO MSC.81 (70) határozat
MSC.48 (66) határozat, IMO
MSC.36 (63) 8.1, határozat
(1994 HSC kód), IMO
MSC/Circ. 809(1)

B+D

B+E

B+F

G

6

X

X

X

X

III/26.3 és III/34 szabály, IMO
MSC.48 (66) határozat, IMO
MSC.97 (73) 8.1 határozat
(2000 HSC kód), IMO
MSC/Circ. 809(1)
III/23, III/33 és III/34 szabály, IMO MSC.81 (70) határozat
IMO MSC.48 (66) határozat,
IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5,
8.6, és 8.7 határozat (1994
HSC kód)
III/23, III/33 és III/34 szabály,
IMO MSC.48 (66), IMO
MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, és
8.7 határozat (2000 HSC kód)

H

X

X

X

X
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A.1/1.22

Vizsgálati elõírások

III/4 szabály, X/3 szabály

III/4 szabály, X/3 szabály

A.1/1.21

Megfelelõség-értékelési modulok

MAGYAR KÖZLÖNY

A.1/1.20

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

10842

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

A.1/1.23

Megnevezés

2

3

Gravitációs mûködtetésû víz- III/4 szabály, X/3 szabály
rebocsátó berendezések mentõcsónakok számára
III/4 szabály, X/3 szabály

A.1/1.24

Mentõtutaj vízrebocsátó be- III/4 szabály, X/3 szabály
rendezés

A.1/1.25

Gyorsjáratú felkutató csónak III/4 szabály, X/3 szabály
vízrebocsátó berendezése

III/4 szabály, X/3 szabály

A.1/1.26

Gravitációs berendezéssel víz- III/4 szabály, X/3 szabály
rebocsátott
a) mentõcsónakhoz és felkutató mentõcsónakhoz, illetve
b) mentõtutajhoz tartozó kioldó berendezés
III/4 szabály, X/3 szabály

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

4

5

B+C

B+D

B+E

B+F

G

6

III/33 és III/34 szabály, IMO IMO MSC.81 (70) határozat
MSC.48 (66), IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.5, és 8.7 határozat
(1994 HSC kód)

X

H

III/33 és III/34 szabály, IMO
MSC.48 (66), IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.5, és 8.7 határozat
(2000 HSC kód)
III/34 szabály, IMO MSC.48 IMO MSC.81 (70) határozat
(66) határozat, IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.5, 8.6 és 8.7 határozat (1994 HSC kód)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

III/34 szabály, IMO MSC.48
(66), IMO MSC.97 (73) 8.1,
8.5, 8.6 és 8.7 határozat (2000
HSC kód)
III/26.3.2 és III/34 szabály, IMO MSC.81 (70) határozat
IMO MSC.48 (66) határozat,
IMO MSC.36 (63) 8.1, határozat (1994 HSC kód), IMO
MSC/Circ. 809(1)
III/26.3.2 és III/34 szabály,
IMO MSC.48 (66), IMO
MSC.97 (73) 8.1 határozat
(2000 HSC kód), IMO
MSC/Circ809(1)
III/34 szabály, IMO MSC.48 IMO MSC.81 (70) határozat
(66) határozat, IMO MSC.36
(63) 8.1, és 8.5 határozat (1994
HSC kód)

10843

III/34 szabály, IMO MSC.48
(66) határozat, IMO MSC.97
(73) 8.1 és 8.5 határozat (2000
HSC kód)

X

MAGYAR KÖZLÖNY

III/4 szabály, X/3 szabály

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

A.1/1.27

A.1/1.28

Megnevezés

2

3

Tengeri evakuációs rendszerek III/4 szabály, X/3 szabály

Felkutató eszközök

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

4

5

B+C

III/15, III/26.2.1, III/34 sza- IMO MSC.81 (70) határozat
bály, IMO MSC.48 (66) határozat, IMO MSC.36 (63) 8.1,
8.7 és 8.10 határozat (1994
HSC kód)
III/15, III/26.2.1, III/34 szabály, IMO MSC.48 (66), IMO
MSC.97 (73) 8.1, 8.7 és 8.10
határozat (2000 HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/26.4 és III/34 szabály, IMO IMO MSC.81 (70) határozat,
MSC.48 (66) határozat, IMO MSC/Circ. 810
IMO
MSC/Circ.
810(2)
MSC.36 (63) 8.1, 8.5 és 8.10
határozat (1994 HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/26.4 és III/34 szabály, IMO
MSC.48 (66) határozat, IMO
IMO
MSC/Circ.
810(2),
MSC.97 (73) 8.1, 8.5 és 8.10
határozat (2000 HSC kód)

Beszálló hágcsók

Lásd A.2/1.4

A.1/1.30

Fényvisszaverõ anyagok

III/4 szabály

A.1/1.31

Mentõ jármû duplex rendszerû Lásd A.1/5.17 és A.1/5.18
VHF rádiótelefon készüléke

A.1/1.32

9 GHz-es SAR-adókészülék Lásd A.1/4.18
(SART)

A.1/1.33

Radarreflektor mentõcsónak- III/4 szabály, X/3 szabály
hoz és felkutató mentõcsónakhoz

A.1/1.34

Tájoló mentõcsónakhoz és fel- Lásd az A.1/4.23
kutató mentõjármûhöz

A.1/1.35

Hordozható tûzoltó-készülék Lásd A.1/3.38
mentõcsónakhoz és felkutató
mentõcsónakhoz

A.1/1.36

Hajtómotor mentõcsónakhoz III/4 szabály
és felkutató mentõcsónakhoz

B+F

G

H

6

X

X

X

III/34 szabály, IMO MSC.48 IMO A.658 (16) határozat,
(66) határozat
2. melléklet

X

X

X

III/34 szabály, IMO MSC.48 IMO A.384 (X) határozat,
(66) határozat
EN/ISO 8729 (1998)
IMO A.384 (X) határozat, ISO
8729 (1997)

X

X

X

III/34 szabály, IMO MSC.48 IMO MSC.81 (70) határozat
(66) határozat

X

X

X

X
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A.1/1.29

B+E

MAGYAR KÖZLÖNY

III/4 szabály, X/3 szabály

B+D

10844

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

4

5

3

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

B+D

B+E

B+F

III/34 szabály, IMO MSC.48 IMO MSC.81 (70) határozat
(66) határozat

X

X

X

A.1/1.38

Fényszórók mentõcsónakhoz III/4 szabály, X/3 szabály
és felkutató mentõcsónakhoz

III/34 szabály, IMO MSC.48 IMO MSC.81 (70) határozat
(66) határozat

X

X

X

A.1/1.39

Nyitott átfordítható mentõtuta- III/4 szabály, X/3 szabály
jok

IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 IMO MSC.36 (63) határozat
és 8.10 határozat (1994 HSC 10. melléklet (1994 HSC kód)
kód)

X

III/4 szabály, X/3 szabály

IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.7 IMO MSC.97 (73) határozat
és 8.10 határozat (2000 HSC 11. melléklet (2000 HSC kód)
kód)
X

X

V/23 szabály

(1)
(2)

V/17 szabály f), IMO A.889 ISO 799 (1986)
(21)
határozat,
IMO
MSC/Circ. 773

X

MAGYAR KÖZLÖNY

Felkutató mentõcsónak hajtó III/4 szabály
motorja, farmotor

Mechanikus révkalauz beszál- V/17 b) szabály
ló szerkezet

H

6

A.1/1.37

A.1/1.40
ex
A.1/4.17

G

V/23.6 szabály, IMO A.889
(21)
határozat,
IMO
MSC/Circ. 773

Az MSC 809 Circ. csak akkor alkalmazható, ha a felszerelést ro-ro személyhajóra szerelik.
Az MSC 810 Circ. csak akkor alkalmazható, ha a felszerelést ro-ro személyhajóra szerelik.

2. Tengerszennyezés megelõzése

Sorszám

1

Megnevezés

2

A MARPOL ’73/78
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A MARPOL ’73/78 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

B+D

B+E

B+F

H

6

A.1/2.1

Olajszûrõ berendezés (a kiha- 16 (4) és (5) szabály I. mellék- 16 (1) és (2) szabály I. mellék- IMO határozat MEPC.60 (33)
józott víz 15 mg/dm3-t meg lete
lete
nem haladó olajtartalmának eléréséhez)

X

X

X

A.1/2.2

Olaj/víz határfelület érzékelõk 15 (3) (b) szabály I. melléklete 15 (3) (b) szabály I. melléklete IMO határozat MEPC.5 (XIII)

X

X

X

A.1/2.3

Olajtartalom-mérõmûszerek

X

X

X

16 (4) és (5) szabály I. mellék- 16 (1) és (2) szabály I. mellék- IMO határozat MEPC.60 (33)
lete
lete

G

10845

Megnevezés

1

2

A MARPOL ’73/78 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

Olajos vízbõl olaj leválasztására szolgáló berendezések (a kihajózott víz 15 mg/dm3-t meg
nem haladó olajtartalmának eléréséhez)

A.1/2.5

Olajkibocsátást figyelõ és el- 15 (3) szabály I. melléklete
lenõrzõ rendszer olajszállító
tartályhajók számára

A.1/2.6
A.1/2.7

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

6

15 (3) (a) szabály I. melléklete IMO határozat A.586 (14)

X

X

X

Szennyvízkezelõ berendezé- 8 (1) (b) szabály IV. melléklete 8 (1) (b) szabály IV. melléklet IMO határozat MEPC.2 (IV)
sek

X

X

X

X

Hajók szemétégetõi

X

X

X

X

16 (2) (a) szabály VI. mellék- 16 (2) (a) szabály VI. mellék- IMO határozat MEPC.76 (40)
lete
lete

3. Tûzvédelem
A 3. szakaszra alkalmazandó megjegyzések: Tûzvédelem
3. és 4. oszlop:
Ahol ezeket az oszlopokat két szintre osztották egy bizonyos termék megnevezésére, ott a felsõ szint a 2002. július 1-je elõtt épített hajók
esetében alkalmazandó szabályokra vonatkozik, az alsó szintet a 2002. július 1-jén vagy azután épített hajók esetében kell alkalmazni, de
alkalmazható a 2002. július 1-je elõtt épített hajókra is.
5. oszlop:

Sorszám

1

MAGYAR KÖZLÖNY

A.1/2.4

Megfelelõség-értékelési modulok

10846

Sorszám

A MARPOL ’73/78
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

Az 5. oszlopban több tétel esetében egynél több vizsgálati elõírás szerepel. A vizsgáló hatóság biztosítja, hogy a tételre alkalmazható vizsgálati
elõírás megfeleljen a nemzetközi egyezményben foglalt követelményeknek.

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

Fedélzetek elsõdleges burkola- II-2/34.8, II-2/49.3 szabály
tai

A.1/3.2

Hordozható tûzoltó készülé- II-2/6.1 szabály, X/3 szabály
kek

II-2/4.4.4, II-2/6.3 szabály

II-2/34,8, II-2/49.3 szabály

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

6

X

II-2/4.4.4, II-2/6.3 szabály

IMO határozat MSC.61 (67) 1.
melléklet 2. és 6. része, 2. melléklet, IMO MSC/Circ.1004

II-2/6 szabály, IMO határozat
A.602 (15), IMO MSC.36 (63)
7.7.7 és 7.8.4.1.3 határozat
(1994 HSC kód)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3
(1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996)
+AC (1997), 3-6 (1995) +A1:
(1999)

X

X

X

2003/141. szám

A.1/3.1

Megfelelõség-értékelési modulok

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+C

B+D

Tûzoltó öltözék: védõruha II-2/17.1.1.1 szabály, X/3 sza- II-2/17.1.1.1 szabály, IMO EN 469 (1995), EN 531 (1995)
(tûzközeli öltözék)
bály
MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 hatá- + A1 (1998), EN 1486 (1996),
rozat (1994 HSC kód), IMO ISO 15538 (2001)
MSC/Circ.847

A.1/3.4

Tûzoltó öltözék: csizmák

II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 3.2.1.1.2 fejezet (FSS
kód)
A.1/3.5

Tûzoltó öltözék: kesztyûk

II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 3.2.1.1.1 fejezete (FSS
kód)
A.1/3.6

Tûzoltó öltözék: sisak

X

II-2/10.10.1 szabály, IMO
MSC.97
(73)
határozat
7.10.3.1.2 (2000 HSC kód),
MSC.98
(73)
határozat
3.2.1.1.2 fejezete (FSS kód)

II-2/17.1.1.2 szabály, X/3 sza- II-2/17.1.1.2 szabály, IMO EN 659 (1996)
bály
MSC.36
(63)
határozat
7.10.3.1.2 (1994 HSC kód),
IMO MSC/Circ.847

H

X

II-2/10.10.1 szabály, IMO
MSC.97
(73)
határozat
7.10.3.1.1 (2000 HSC kód),
IMO MSC.98 (73) határozat
3.2.1.1.1 fejezet (FSS kód)

II-2/17.1.1.2 szabály, X/3 sza- II-2/17.1.1.2 szabály, IMO EN 344 (1992) +AC (1993) +
bály
MSC.36
(63)
határozat A1 (1997), EN 344-2 (1996),
7.10.3.1.2 (1994 HSC kód)
EN 345 (1992) + A1 (1997),
EN 345-2 (1996) 2. osztály,
IEC 60903 (1993)

G

MAGYAR KÖZLÖNY

II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 3.2.1.1.1 fejezete (FSS
kód)

B+F
6

II-2/10.3.1 szabály, X/3 sza- II-2/10.3 szabály, IMO A.602
bály, IMO MSC.98 (73) hatá- (15) határozat, IMO MSC.97
rozat 4.1.2 fejezete (FSS kód) (73) határozat 7.7.4, 7.8.4.1.3
7.17.3.7 (2000 HSC kód), IMO
MSC.98 (73) határozat 4.1.2,
4.2.1 fejezete (FSS kód)
A.1/3.3

B+E
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

X

II-2/10.10.1 szabály, IMO
MSC.97
(73)
határozat
7.10.3.1.2 (2000 HSC kód),
MSC.98
(73)
határozat
3.2.1.1.1 fejezet (FSS kód)
X

10847

II-2/17.1.1.3 szabály, X/3 sza- II-2/17.1.1.3 szabály, IMO EN 443 (1997)
bály
MSC.36
(63)
határozat
7.10.3.1.3 (1994 HSC kód)

1

A.1/3.7

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 3.2.1.1.3 fejezete (FSS
kód)

II-2/10.10.1 szabály, IMO
MSC.97
(73)
határozat
7.10.3.1.3 (2000 HSC kód),
MSC.98
(73)
határozat
3.2.1.1.3 fejezet (FSS kód)

2

B+E

B+F

G

X

X

X

X

MAGYAR KÖZLÖNY

II-2/7.5.3.2
szabály,
II2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II2/10.6.1.2, II-2/10.6.2 szabály,
IMO MSC.98 (73) határozat
8.1 fejezete (FSS kód)

2003/141. szám

A gépterek vízpermettel oltó Lásd A2/3.11
beépített tûzoltórendszereinek
szórófejei

H

6

megjegyzés

Permetezõrendszerek részegy- II-2/36.1.2 szabály, II-2/36.2 II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41- IMO A.800 (19) határozat
ségei lakóterekben, szolgálati szabály, II-2/41-2.5 szabály, 2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2 szahelyeken és vezérlõ állomáso- II-2/52.2 szabály
bály
kon, melyek egyenértékûek a
SOLAS 1974/1978 II-2/12
szabályában említettekkel
II-2/7.5.3.2
szabály,
II2/7.5.5.2 szabály, II-2/10.6.1.1
szabály, II-2/10.6.1.2 szabály,
II-2/10.6.2 szabály, IMO
MSC.98 (73) határozat 8.1 fejezete (FSS kód)

A.1/3.10

B+D

II-2/10.10.1
szabály,
II2/19.3.6.2 szabály, IMO
MSC,97
(73)
határozat
7.10.3.2.2 (2000 HSC kód),
IMO MSC.98 (73) határozat
3.2.1.2, 3.2.1.3 fejezete (FSS
kód)

Légpótlásos
légzõkészülék II-2/17.1.2 szabály, X/3 sza- II-2/17.1.2.1 szabály, IMO EN 138 (1994)
MSC.36
(63)
határozat
füstfogó sisakkal vagy füstfo- bály
7.10.3.2.1, (1994 HSC kód)
gó maszkkal(1)
(2)

A.1/3.9

B+C

Sûrített levegõvel mûködõ II-2/17.1.2 szabály, X/3 sza- II-2/17.1.2.2 szabály, II- EN 137 (1993), EN 136 (1998)
bály
2/17.2, II-2/54.2.6.2 szabály,
önálló légzõkészülék(1)
IMO MSC.36 (63) határozat
7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994
HSC kód)
II-2/10.10.1 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 3.2.1, 3.2.1.2 fejezete
(FSS kód)

A.1/3.8

Megfelelõség-értékelési modulok

10848

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

A.1/3.11

Megnevezés

Vizsgálati elõírások

4

5

B+E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IMO A.753 (18) határozat,
IMO A.754 (18) határozat,
IMO MSC.61 (67) határozat,
1. melléklet, 3. része

X

X

X

Olaj vagy üzemolaj szállítására használt nem acélból készült
csövek anyaga:
a)) csövek és illesztések
b) szelepek
c) csõszerelvények

II-2/15.2.8, II-2/18.2.2 sza- II-2/15.2.8, II-2/18.2.2 sza- IMO A.753 (18) határozat,
bály, X/3 szabály
bály, IMO MSC.36 (63) hatá- ISO 15540 (1999), ISO 15541
rozat 7.5.4, (1994 HSC kód)
(1999)

X

X

X

Tûzvédelmi ajtók

II-2/30.2, II-2/31.1.1 és II-2/47 II-2/30.2, II-2/31.1.1 és II-2/47 IMO A.754 (18) határozat,
szabály
szabály
IMO MSC.61 (67) határozat 1.
melléklet, 3. része, IMO
MSC/Circ. 916, IMO MSC)
Circ. 1004

X

X

X

2

3

,,A’’ és ,,B’’ osztályú válaszfa- II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 szabály
lak, tûzállóság
a) ,,A’’ osztályú válaszfalak
b) ,,B’’ osztályú válaszfalak

Olajszállító tartályhajókon a
tûz raktérbe jutásának megakadályozására szolgáló berendezések (csak gyorsmûködtetésû
szelepek)

II-259.1.5, II-/59.1.9.4,
2/59.2 szabály

Nem éghetõ anyagok

II-2/3.1 szabály, X/3 szabály

II-2/4.5.3.3,
II-2/4.5.6.1,
szabály

B+C

II-2/3.3.5,
II-2/3.4.4,
2/16.11 szabály

II- IMO A.754 (18) határozat, IMO
MSC.61 (67) határozat 1. melléklet 3. része és 2. melléklet
(FTP kód) . IMO MSC/Circ.
916, IMO MSC/Circ. 1004,
II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 szabály
IMO MSC/Circ. 1005

II- II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II- IMO MSC/Circ.667,
2/59.2 szabály
MSC/Circ 1009

II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.3.3,
II-2/16.3.2.2.3 II-2/4.5.6.1,
szabály

B+F
6

A.1/3.15

A.1/3.16

,,A’’ vagy ,,B’’ osztályú vá- II-2/1 8.2.1 szabály
laszfalon átvezetett nem acél- II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 szabály
ból készült csövek anyaga

H

II-2/4.5.3.4.1.4,
II-2/16.3.2.2.3

II-2/3.1 szabály, IMO MSC.36 IMO A.799 (19) határozat, IMO
(63) határozat 7.2.4 (1994 MSC.61 (67) határozat 1. melHSC kód)
léklet, 1. része és 2. melléklete

II-2/3.33 szabály, X/3 szabály II-2/3.33
szabály,
IMO
MSC.97 (73) határozat 7.2.3
(2000 HSC kód)
A.1/3.14

G

II-2/1 8.2.1 szabály
II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 szabály

MAGYAR KÖZLÖNY

A.1/3.13

Megfelelõség-értékelési modulok
B+D

II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 szabály
A.1/3.12

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6 II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6
szabály, X/3 szabály
szabály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.5.4 (2000 HSC kód)

II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1,
II-2/9.4.2 szabály
II-2/9.4.2 szabály

10849

1

A.1/3.17

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+D

B+E

X

X

X

IMO A.653 (16) határozat,
IMO MSC.61 (67) határozat,
1. melléklet, 2. és 5. része, és
2. melléklet, ISO 1716 (1973)(5),
IMO MSC/Circ. 1008-al módosított IMO MSC/Circ. 916, IMO
MSC/Circ. 1004

X

X

X

Kárpitok, függönyök és más II-2/3.23.2 szabály, X/3 sza- II-2/3.23.2 szabály, IMO IMO MSC.61 (67) határozat,
függesztett textilanyag és film- bály
MSC.36
(63)
határozat 1. melléklet, 7. része
bevonatok
7.4.3.3.3 (1994 HSC kód)

X

X

X

X

X

X

2

B+C

Tûzvédelmi ajtók vezérlõ II-2/30.4.15 szabály, X/3 sza- II-2/30.4.15 szabály, IMO IMO MSC.61 (67) határozat 1.
rendszerének részegységei(3) bály
MSC.36 (63) határozat 7.9.3.3 melléklet, 4. része
(1994 HSC kód)

B+F

G

H

10850

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

6

II-2/9.4.1.1.4.15 szabály, X/3 II-2/9.4.1.1.4.15 szabály, IMO
szabály
MSC.97 (73) határozat 7.9.3.3
(2000 HSC kód)
A.1/3.18

II-2/3.8, II-2/3.23.4,
II-2/3.23.5, II-2/16.1.1,
II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2,
II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2,
II-2/50.3.1, II-2/34.7 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
7.4.3.4, 7.4.3.5 és 7.4.3.6
(1994 HSC kód)

II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 II-2/3.29, II-2/3.40.4,
szabály, X/3 szabály
II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1,
II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1,
II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 szabály,
IMO MSC.97 (73) határozat
7.4.3.4, 7.4.3.5 és7.4.3.6 (2000
HSC kód)
A.1/3.19

MAGYAR KÖZLÖNY

Felületi anyagok és padlóbur- II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7,
kolatok alacsony lángterjedési II-2/49.1, II-2/49.2 szabály,
X/3 szabály
jellemzõkkel(4):
a) díszítõ burkolatok
b) festett rendszerek
c) padlóburkolatok
d) csõszigetelések burkolatai

II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 sza- II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 szabály, X/3 szabály
bály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.4.3.3.3 (2000 HSC
kód)
A.1/3.20

Kárpitozott bútorok

II-2/3.23.6 szabály, X/3 sza- II-2/3.23.6, II-2/34.6 szabály,
bály
IMO MSC.36 (63) határozat
7.4.3.3.4 (1994 HSC kód)
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II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2 sza- II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, IIbály, X/3 szabály
2/5.3.3 szabály, IMO MSC.97
(73) határozat 7.4.3.3.4 (2000
HSC kód)

Megnevezés

1

A.1/3.21

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

Ágynemûk

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

B+D

B+E

X

X

X

X

X

X

II-2/33 szabály, MSC/Circ.847 IMO A.754 (18) határozat,
IMO MSC.61 (67) határozat 1.
II-2/9.4.1.3
szabály, melléklet 3. része, ISO 614
(1989), ISO 1095 (1989), ISO
MSC/Circ.847
1751 (1993), ISO 3254 (1989),
ISO 3903 (1993), ISO 3904
(1994), IMO MSC/Circ 1004

X

X

X

II-2/18.1.1 szabály

IMO A.754 (18) határozat,
IMO MSC.61 (67) határozat 1.
melléklet 3. része

X

X

X

IMO A.754 (18) határozat,
IMO MSC.61 (67) határozat 1.
melléklet 3. része

X

X

X

II-2/3.23.7, II-2/26.2 szabály, II-2/3.23.7, II-2/26.2 szabály, IMO A.688 (17) határozat,
X/3 szabály
IMO MSC.36 (63) határozat IMO MSC.61 (67) határozat 1.
7.4.3.3.5 (1994 HSC kód)
melléklet 9. része

B+F
6

G

H

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 sza- II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 szabály, X/3 szabály
bály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.4.3.3.5 (2000 HSC
kód)
Tûzcsappantyúk

II-2/16.11.1 szabály

II-2/16, II-2/32, II-2/48 sza- IMO A.754 (18) határozat,
bály
IMO MSC.61 (67) határozat 1.
melléklet 3. része

A.1/3.23

Tûz terjedését gátló csatorna Lásd A.1/3.26
átvezetések ,,A’’ osztályú válaszfalon

II-2/9.7.1.2 szabály

II-2/9.7.1.1 szabály

A.1/3.24

,,A’’ osztályú válaszfalak Lásd A.1/3.26
elektromos kábelátvezetései

A.1/3.25

Körablakok és négyszögletes II-2/33 szabály
hajóablakok
II-2/9.4.1.3 szabály

A.1/3.26

A.1/3.27

Átvezetések ,,A’’ osztályú vá- II-2/18.1.1 szabály
laszfalon
II-2/9.3.1 szabály
a) elektromos kábel átvezetések
b) csövek, csatornák alagutak,
átvezetése
Átvezetések ,,B’’ osztályú vá- II-2/18.1.2 szabály
laszfalon
II-2/9.3.2 szabály
a) elektromos kábelek átvezetései
b) csövek, csatornák, alagutak
stb. átvezetései, szabály

II-2/9.3.1 szabály

II-2/18.1.2
II-2/9.3.2 szabály

MAGYAR KÖZLÖNY

A.1/3.22

10851

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+C

B+D

B+E

B+F

2

Vízpermet rendszerek (a szórófejekre és az automatikus
permetezés és jelzés módszereire korlátozva, pl. áramláskapcsolók, vészjelzõ táblák)

II-2/12.3, II-2/36.1.2,
II-2/36.2, II-2/41-2.5 és
II-2/52.2 szabály

II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2 EN 12259-1 (1999), EN
II-2/41-2.5 és II-2/52.2 szabály 12259-2 (1999), EN 12259-3
(2000), EN 12259-4 (2000),
EN 12259-5, ISO 6182-1
II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1,
II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1,
II-2/10.6.2 szabály, IMO II-2/10.6.2 szabály, IMO (1993), ISO 6189-2 (1993),
MSC.98 (73) határozat 8.1 fe- MSC.98 (73) határozat 8.1 fe- ISO 6182-3 (1993), ISO 6182jezete, 8.2.5.2.3 fejezete (FSS jezet, 8.2.5.2.3 fejezet (FSS 4 (1993), ISO 6182-5 (1995)
kód)
kód)

X

X

X

A.1/3.29

Tûzoltó tömlõk

II-2/4.7.1 szabály, X/3 szabály II-2/4.7.1 szabály, MSC.36 EN 671-2 (2001), EN ISO
(63) határozat 7.7.8.5 (1994 15540 (2001), EN ISO 15541
HSC kód)
(2001), ISO 15540 (1999), ISO
15541 (1999)

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II-2/10.2.3.1.1 szabály, X/3 II-2/10.2.3.1.1 szabály, IMO
szabály
MSC.97 (73) határozat 7.7.5.5
(2000 HSC kód)
A.1/3.30

Oxigén-analizáló és gázérzé- VI/3.1 szabály
kelõ berendezések

II-2/59.5, II-2/59.4.4.1,
EN 50104 (1999) Oxigén, EN
II-2/62.17, II-2/59.5 szabály, 50054 (1991), EN 50057
VI/3.1 szabály, MSC/Circ.774 (1999) Gyúlékony gázok
(Rögzített beépítések)
II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1,
II-2/4.5.7.2.2 szabály, IMO
MSC.98
(73)
határozat
15.2.4.2 fejezet (FSS kód)

A.1/3.31

Beépített permetezõrendsze- X/3 szabály
rek részegységei gyorsjáratú
hajókon

IMO MSC.36 (63) határozat IMO MSC.44 (65) határozat,
7.13.1 (1994 HSC kód), IMO A.800 (19) határozat
MSC/Circ.912

H
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1

A.1/3.28

G

10852

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

X

IMO MSC.97 (73) határozat
7.13.1 (2000 HSC kód),
MSC/Circ.912
A.1/3.32

IMO MSC.36 (63) határozat IMO MSC.40 (64) határozat,
7.2.2 (1994 HSC kód)
IMO MSC.907 (71) határozat

A.1/3.33. Nehezen gyulladó anyagok bú- X/3 szabály
torokra gyorsjáratú hajókon

IMO MSC.36 (63) határozat IMO MSC.40 (64) határozat,
7.2.2 (1994 HSC kód)
IMO MSC.90 (71) határozat

IMO MSC.97 (73) határozat
7.2.2 (2000 HSC kód)

IMO MSC.97 (73) határozat
7.2.2 (2000 HSC kód)

2003/141. szám

Nehezen gyulladó anyagok X/3 szabály
(bútorok kivételével) gyorsjáratú hajókon

1

A.1/3.34

Megnevezés

2

3

Tûzálló válaszfalak gyorsjára- X/3 szabály
tú hajókon

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

4

5

B+C

B+D

B+E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3
(1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996)
+ AC (1997), 3-6 (1995) + A1
(1999)

X

X

X

IMO MSC/Circ. 668, IMO
MSC/Circ.728

X

X

X

IMO A.752 (18) határozat
vagy ISO 15370 (2001)

X

X

X

IMO MSC.36 (63) határozat IMO MSC.45 (65) határozat
7.2.1 (1994 HSC kód)

B+F

G

6

H
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

IMO MSC.97 (73) határozat
7.2.1 (2000 HSC kód)
A.1/3.35

Tûzvédelmi ajtók gyorsjáratú X/3 szabály
hajókon

IMO MSC.36 (63) határozat IMO MSC.45 (65) határozat
7.2.1, 7.4.2.6 (1994 HSC kód)
IMO MSC.97 (73) határozat
7.2.1, 7.4.2.6 (2000 HSC kód)

A.1/3.36

Tûzcsappantyúk
hajókon

gyorsjáratú X/3 szabály

IMO MSC.36 (63) határozat IMO MSC.45 (65) határozat
7.6.4 (1994 HSC kód)

A.1/3.37

A.1/3.38
ex
A.1/1.35

Átvezetések gyorsjáratú hajók X/3 szabály
tûzálló válaszfalain
a) elektromos kábel átvezetések
b) csõ, csatorna, alagút stb. átvezetései

IMO MSC.36 (63) határozat IMO MSC.45 (65) határozat
7.4.2.6 (1994 HSC kód)

Hordozható tûzoltó felszerelés III/4 szabály, X/3 szabály
mentõcsónak és felkutató mentõcsónak részére

III/34 szabály, IMO MSC.48
(66) határozat, IMO A.602 (15)
határozat, IMO MSC.36 (63) határozat 8.1.2 (1994 HSC kód)

MAGYAR KÖZLÖNY

IMO MSC.97 (73) határozat
7.6.4 (2000 HSC kód)

IMO MSC.97 (73) határozat
7.4.2.6 (2000 HSC kód)

III/34 szabály, IMO MSC.97
(73) határozat 8.1.2 (2000
HSC kód)
A.1/3.39

A.1/3.40

A halonnal oltó rendszerek ele- II-2/10.1, II-2/63.1.3 szabály
meinek alternatív berendezései
gépterekben és szivattyúterek- II-2/10.4.1.1.3,
II-2/10.9.1
ben — egyenértékû vízzel-oltó szabály
tûzoltórendszer részegységei

II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1,
II-2/10.9.3 szabály, IMO
MSC.98 (73) határozat 7.2.2
fejezet (FSS kód)
II-2/28.1.10, II-2/28.1.11,
II-2/41-2.4.7 szabály
II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2
szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 11. fejezet (FSS kód)

X

10853

Alacsonyan elhelyezett világí- II-2/28.1.10, II-2/28.1.11,
tási rendszerek (csak a rész- II-2/41-2.4.7 szabály
egységek) (Új tétel)
II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2
szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 11. fejezet (FSS kód)

II-2/10.1, II-2/63.1.3 szabály

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+C

B+D

B+E

B+F

G

6

Menekülési légzõ készülékek (6)
EN 400 (1993), EN 401
veszélyhelyzetben (EEBD)
II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II- II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II- (1993), EN 402 (1993), EN
(Új tétel)
2/13.4.3 szabály
2/13.4.3
szabály,
IMO 1146 (1997), EN 1061 (1996)
MSC.98 (73) határozat 3.2.2.
fejezet (FSS kód), IMO
MSC/Circ. 849

X

X

X

A.1/3.42

Semleges gázzal
rendszerek részei
(Új tétel)

IMO IMO MSC/Circs.1009, 677,
485, 450/rev.1, 387, 353 és
282, IMO A.567 (14) határozat
IMO és Korr.1

X

X

X

X

A.1/3.43

ISO 15371 (2000), ISO 6182-1
Olajsütõ berendezés tûzoltó- (7)
(1993)
rendszerének részei (automatikus vagy kézi típusú)
II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4 sza- II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5
(Új tétel)
bály, X/3 szabály
szabály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.7.6 (2000 HSC kód)

X

X

X

X

A.1/3.44

Tûzoltó öltözék — biztosító- II-2/17.2 szabály, X/3 szabály II-2/17.2
szabály,
IMO IMO MSC.98 (73) 3.2.1.3 fejekötél
MSC.36
(63)
határozat zet (FSS kód)(8)
(Új tétel)
7.10.3.3 (1994 HSC kód)

X

X

X

X

X

X

II-2/4.5.5 szabály

II-2/62
szabály,
MSC/Circ. 847

II-2/4.5.5
szabály,
MSC.98 (73) határozat 15 fejezet (FSS kód), IMO MSC/Circ.
847

II-2/10.1 szabály, X/3 szabály II-2/10.1
szabály,
IMO
MSC.97
(73)
határozat
7.10.3.3 (2000 HSC kód), IMO
MSC.98 (73) határozat 3.2.1.3
fejezete (FSS kód)
A.1/3.45

Egyenértékû, beépített, gázzal II-2/7.1.1, II-2/63 szabály, X/3 II-2/7.1.1, II-2/63 szabály, IMO MSC/Circ.848
oltó tûzoltó rendszerek részei szabály
IMO MSC.36 (63) határozat
gépterek és rakomány szi7.7.4 (1994 HSC kód)
vattyúterek részére
(Új tétel)
II-2/10.4.1.1.1.,
II-2/10.9.1
szabály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.7.3.1 (2000 HSC
kód), IMO MSC.98 (73) határozat 5.2.5 fejezet (FSS kód)

2003/141. szám

II-2/10.4.1.1.1,
II-2/10.9.1
szabály, X/3 szabály, IMO
MSC.98 (73) határozat 5.2.5
fejezet (FSS kód)
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A.1/3.41

mûködõ II-2/62.1 szabály

H

10854

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

4

5

B+D

B+E

X

X

X

IMO MSC/Circ.670

X

X

X

X

A.1/3.48

IMO MSC/Circ.913
Vízzel oltó, beépített helyi (10)
tûzoltó rendszerek részeinek II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6 sza- II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6 szaalkalmazása ,,A’’ kategóriájú bály, X/3 szabály
bály, IMO MSC.97 (73) hatágépterekben
rozat 7.7.3.2.1 (2000 HSC
(Új tétel)
kód)

X

X

X

X

A.1/3.49

Vízpermettel oltó, beépített II-2/37.1.3, II-2/54.2.9 sza- II-2/37.1.3, II-2/38.2.2,
IMO A.123 (V) határozat (Elõtûzoltó rendszerek szórófejei bály, X/3 szabály
II-2/38-1.2, II-2/38-1/3,
adás), IMO MSC/Circ 914
különleges kategóriájú terek,
II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2,
ro-ro rakomány- terek, ro-ro
II-2/54.2.9 szabály, IMO
terek és jármûterek részére
MSC.36 (63) határozat 7.8.2
(Új tétel)
(1994 HSC kód)

X

X

X

X

X

X

1

A.1/3.46

A.1/3.47

2

3

Egyenértékû, beépített, gázzal II-2/7.1.1 szabály, X/3 szabály
oltó tûzoltó rendszerek részei
gépterek részére (aeroszolos
rendszer)
II-2/10.4.1.1.1 szabály, X/3
(Új tétel)
szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 5.2.5 fejezet (FSS kód)

II-2/7.1.1
szabály,
IMO IMO MSC/Circ.1007
MSC.36 (63) határozat 7.7.4
(1994 HSC kód)

Koncentrátum beépített, nagy tá- II-2/9 szabály
gulású habbal oltó tûzoltó rend- II-2/10.4.1.1.2 szabály
szerek részére gépterekben és rakomány szivattyú terekben.(9)
(Új tétel)

II-2/9 szabály

(2)
(3)

G

6

H

II-2/10.4.1.1.1 szabály, IMO
MSC.97 (73) határozat 7.7.3.1
(2000 HSC kód), IMO
MSC.98 (73) határozat 5.2.5
fejezet (FSS kód)
II-2/10.4.1.1.2 szabály, IMO
MSC.98 (73) határozat 6.2.2
fejezet (FSS kód)

II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9,
II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2,
II-.2/20.6.1.3,
II-2/20.6.1.4
szabály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.8.2 (2000 HSC kód),
IMO MSC.98 (73) határozat
7. fejezet (FSS kód)
II-2/54.2.6.1 szabály
II-2/19.3.6.1 szabály

EN 368 (1992), EN 369
(1993), EN 463 (1994), EN
943-2 (2001)

Olyan baleseteknél, ahol veszélyes áruk vannak jelen, túlnyomásos maszkot kell használni.
Nem tartalmazza a II-2 szabályok új fejezete [IMO MSC.99 (73) határozat] vagy FSS kód [IMO MSC.98 (73) határozat].
Ahol a ,,rendszer részei’’ kifejezés szerepel a 2. oszlopban, az jelenthet egyetlen részt, részek egy csoportját vagy az egész rendszert, amit vizsgálni kell a nemzetközi követelmények teljesülése céljából.
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(1)

Vegyi hatásoknak ellenálló vé- II-2/54.2.6.1 szabály
dõöltözet (Új tétel)
II-2/19.3.6.1 szabály

B+F

MAGYAR KÖZLÖNY

II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II2/20.6.1.2 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 7 fejezet (FSS kód)

A.1/3.50

B+C

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A II-2/34.3, 34.7, 49.1 és 49.2 szabályokban említett felületek értelemszerûen a 3. és 4. oszlopban a válaszfalak, fedélzetek, padlóburkolatok, falborítások és mennyezetek felületeit jelentik. Az e szabályokban
leírt követelmények nem alkalmazhatók mûanyag csövekre, elektromos kábelekre és bútorokra (MSC/Circ. 965-ben említve).
Ahol egy bizonyos maximális fûtõértékkel kell rendelkeznie a felületi anyagnak, ott ezt az ISO 1761 szerint kell mérni.
(6)
A 2002. július 1-je elõtt épített hajóknak a II-2/1.2.2 és II-2/13.4.3 szabályoknak kell megfelelniük, [IMO MSC.99 (73) határozat] legkésõbb a 2002. július 1-jét követõ elsõ szemlén.
(7)
A 2002. július 1-je elõtt épített hajóknak a II-2/1.2.2.3 és II-2/10.6.4 szabályoknak [IMO MSC.99 (73)] csak az új berendezések tekintetében kell megfelelniük.
(8)
Ez az elõírás csak a 2002. július 1-jén vagy az után épített hajókra alkalmazható.
(9)
A gépterekben és a rakomány-szivattyúterekben alkalmazott beépített, nagy tágulású habbal oltó tûzoltórendszert a jóváhagyott koncentrátummal kell vizsgálni a közigazgatás igényeinek megfelelõen.
(10)
A 2002. július 1-je elõtt épített 2000 bruttó ûrtartalmú, vagy azt meghaladó személyhajóknak, kivéve a gyorsjáratú személyhajókat, a II-2/1.2.2.4 és II-/10.5.6 szabályoknak kell megfelelniük [IMO MSC.99 (73)
határozat] legkésõbb 2005. október 1-jével kezdõdõen.
(5)

10856

(4)

4. Navigációs felszerelések
A 4. szakaszra alkalmazandó megjegyzések: Navigáció
3. és 4. oszlop:

4. oszlop:
5. oszlop:

Sorszám

1

A.1/4.1

Megnevezés

2

Mágneses tájoló

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

V/12. (r) szabály

V/18.1 szabály

A.1/4.2

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

V/12 (b) szabály, IMO A.382 EN ISO 449 (1999), EN ISO
(X) határozat, IMO A.694 (17) 694 (2001), ISO 1069 (1973),
határozat
ISO 2269 (1992), EN 60945
V/19.2.1.1 szabály, IMO (1997)
A.382 (X) határozat, IMO ISO 449 (1997), ISO 694
(2000), ISO 1069 (1973) ISO
A.694 (17) határozat
2269 (1992), IEC 60945
(1996)

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.3.5 szabály, IMO 97
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (73) határozat 13.2.5 (2000
(2000 HSC kód)
HSC kód), IMO MSC.86 (70)
határozat, 2. melléklete, IMO
A.694 (17) határozat

EN ISO 11606 (2001), EN
60945 (1997), EN 61162;
ISO 11606 (2000) IEC 60945
(1996), IEC 61162

B+E

B+F

G

6

X

X

X

X

X

X

X

X

H
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Rádiós mágneses iránytartó V/12. (r) szabály, X/3 szabály, V/12 (b) szabály, IMO
készülék (régebben elektro- IMO MSC.36 (63) határozat MSC.36 (63) határozat 13.2.5,
13.13.1 (1994 HSC kód)
(1994 HSC kód) IMO MSC.86
mágneses tájoló)
(70) határozat, 2. melléklete,
IMO A.694 (17) határozat

B+D

MAGYAR KÖZLÖNY

Ahol ezek az oszlopok két szintre osztottak egy bizonyos termék megnevezése céljából, ott a felsõ szint a 2002. július 1-je elõtt épített hajókra
alkalmazandó szabályokra vonatkozik, az alsó szint a 2002. július 1-jén, vagy azután épített hajókra alkalmazandó (de alkalmazható a 2002.
július 1-je elõtt épített hajókra is).
Az idézett ITU javaslatok azok, melyekre a nemzetközi egyezményekben és az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben hivatkoznak.
Ahol hivatkoznak az EN/IEC 61 162-re, ott a vonatkozó termék vizsgálati elõírást igazolni kell, hogy meghatározható legyen az EN/IEC
61 162 alkalmazandó része.

1

A.1/4.3

Megnevezés

2

Pörgettyûs tájoló

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

4

5

3

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

B+D

B+E

X

EN ISO 9875 (1997), EN
60945 (1997), EN 61162;
ISO 9875 (2000), IEC 60945
(1996), IEC 61162

EN 61023 (1999), EN 60945
(1997), EN 61162;
IEC 61023 (1999), IEC 60945
(1996), IEC 61162

V/12. (r) szabály

V/12 (d) szabály, IMO A.424 EN ISO 8728 (1998), EN
(XI) határozat, IMO A.694 60945 (1997), EN 61162
(17) határozat
ISO 8728 (1997), IEC 60945
(1996), IEC 61162

V/18.1 szabály

V/19.2.5.1 szabály, IMO
A.424 (XI) határozat, IMO
A.694 (17) határozat

Radarberendezés

A.1/4.5

Automatikus radaros helyzet- Lásd A.1/4.34
kiértékelõ (plottoló) készülék
(ARPA)

A.1/4.6

Ultrahangos mélységmérõ be- V/12. (r) szabály, X/3 szabály, V/12 (k) szabály, IMO
rendezés
IMO MSC.36 (63) határozat MSC.36 (63) határozat 13.4,
13.13.1 (1994 HSC kód)
(1994 HSC kód), az IMO
MSC74 (69) 4. mellékletével
módosított IMO A.224 (VII)
határozat, IMO A.694 (17) határozat

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Lásd A.1/4.34, A.1/4.35 és A.1/4.36

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.3.1 szabály, IMO 97
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (73) határozat 13.4.1 (2000
(2000 HSC kód)
HSC kód), az IMO MSC74
(69) 4. mellékletével módosított IMO A.224 (VII) határozat, IMO A.694 (17) határozat
A.1/4.7

H

Sebesség- és távolságmérõ be- V/12. (r) szabály, X/3 szabály, V/12 (l) szabály, az IMO
rendezés (SDME)
IMO MSC.36 (63) határozat MSC.96 (72)-vel módosított
13.13.1 (1994 HSC kód)
IMO A.824 (19) határozat,
IMO MSC.36 (63) határozat
13.3 (1994 HSC kód), IMO
A.694 (17) határozat

10857

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.3.4 szabály, az IMO
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 MSC.96 (72)-vel módosított
(2000 HSC kód)
IMO A.824 (19) határozat,
IMO 97 (73) határozat 13.3
(2000 HSC kód), IMO A.694
(17) határozat

MAGYAR KÖZLÖNY

A.1/4.4

B+F

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

Megnevezés

1

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

A.1/4.8

Kormánykitérés, fordulatszám A tétel három részre osztva. Lásd A.1/4.20-21-22
és állásszög jelzõberendezés

A.1/4.9

Fordulásjelzõ

V/12. (r) szabály, X/3 szabály, V/12. (n) szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat MSC.36 (63) határozat
13.13.1 (1994 HSC kód)
(1994 HSC kód), IMO
(13) határozat, IMO
(17) határozat

IMO
13.7.1
A.526
A.694

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

B+D

B+E

B+F

G

6

X

X

X

X

Rádiós iránymérõ

—

A.1/4.11

Loran-C berendezés

V/12. (r) szabály, X/3 szabály, V/12. (p) szabály, IMO
IMO MSC.36 (63) határozat MSC.36 (63) határozat 13.6
13.13.1 (1994 HSC kód)
(1994 HSC kód), IMO A.694
(17) határozat, IMO A.818
(19) határozat

EN 61075 (1993), EN 60945
(1997) EN 61162;
IEC 61075 (1991), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

EN 61075 (1993), EN 60945
(1997) EN 61162;
IEC 61075 (1991), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

EN 61108-1 (1996), EN 60945
(1997) EN 61162;
IEC 61108-1 (1994), IEC
60945 (1996), IEC 61162

X

X

X

X

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.1.6 szabály, IMO 97
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (73) határozat 13.6 (2000 HSC
(2000 HSC kód)
kód), IMO A.694 (17) határozat, IMO A.818 (19) határozat
A.1/4.12

Chayka berendezés

V/12. (r) szabály, X/3 szabály, V/12. (p) szabály, IMO
IMO MSC.36 (63) határozat MSC.36 (63) határozat 13.6
13.13.1 (1994 HSC kód)
(1994 HSC kód), IMO A.694
(17) határozat, IMO A.818
(19) határozat

MAGYAR KÖZLÖNY

IMO A.526 (13) határozat, EN
60945 (1997), EN 61162;
IMO A.526 (13) határozat,
IEC 60945 (1996), IEC 61162

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.9.1 szabály, IMO 97
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (73) határozat 13.7.1 (2000
(2000 HSC kód)
HSC kód), IMO A.526 (13) határozat, IMO A.694 (17) határozat
A.1/4.10

H
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.1.6 szabály, IMO 97
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (73) határozat 13.6 (2000 HSC
(2000 HSC kód)
kód), IMO A.694 (17) határozat, IMO A.818 (19) határozat
Decca navigátor berendezés

—

A.1/4.14

GPS berendezés

V/12. (r) szabály, X/3 szabály, V/12. (p) szabály, IMO
IMO MSC.36 (63) határozat MSC.36 (63) határozat 13.6
13.13.1 (1994 HSC kód)
(1994 HSC kód), IMO A.694
(17) határozat, IMO A.819
(19) határozat

2003/141. szám

A.1/4.13

1

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

B+D

B+E

B+F

G

6

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.1.6 szabály, IMO 97
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (73) határozat 13.6 (2000 HSC
(2000 HSC kód)
kód), IMO A.694 (17) határozat, IMO A.819 (19) határozat
A.1/4.15

GLONASS berendezés

V/12. (r) szabály, X/3 szabály, V/12. (p) szabály, IMO
IMO MSC.36 (63) határozat MSC.36 (63) határozat 13.6
13.13.1 (1994 HSC kód)
(1994 HSC kód), IMO A.694
(17) határozat, IMO MSC.53
(66) határozat

X

X

X

X

V/19.2.8.2 szabály, az IMO
MSC.64 (67) 3. mellékletével
módosított IMO A.342 (IX)
határozat, IMO A.694 (17) határozat

EN/ISO 11674 (2001), EN
60945 (1997), EN 61162;
ISO 11674 (2000), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

EN 61097-1 (1993), EN 60945
(1997);
IEC 61097-1 (1992), IEC
60945 (1996)

X

X

X

X

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.1.6 szabály, IMO 97
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (73) határozat 13.6 (2000 HSC
kód), IMO A.694 (17) határo(2000 HSC kód)
zat, IMO MSC.53 (66) határozat
A.1/4.16

Iránytartó rendszer (HCS) (ko- V/18.1 szabály
rábban auto-pilot)

A.1/4.17

Mechanikus révkalauz beeme- Lásd A.1/1.40
lõ berendezés

A.1/4.18

9 GHz SAR adókészülék III/4 szabály, IV/14 szabály,
(SART)
X/3 szabály, IMO MSC.36
(63) határozat 13.13.1 (1994
HSC kód)

III/6.2.2 szabály, IV/7.1.3 szabály, IMO MSC. 36 (63) határozat 8.2.1.2 (1994 HSC kód),
IMO A.530 (13) határozat,
IMO A.802 (19) határozat,
IMO A.694 (17) határozat,
ITU-R M.628-3 (11/93)

III/4 szabály, IV/14 szabály,
X/3 szabály, IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (2000 HSC
kód)

III/6.2.2 szabály, IV/7.1.3 szabály, IMO MSC.97 (73) határozat 14.7.1.3, (2000 HSC
kód), IMO A.530 (13) határozat, IMO A.802 (19) határozat,
IMO A.694 (17) határozat,
ITU-R M.628-3 (11/93)

Radarberendezés gyorsjáratú Lásd A.1/4.37
hajókhoz

10859

A.1/4.19

MAGYAR KÖZLÖNY

EN 61108-2 (1998), EN 60945
(1997) EN 61162;
IEC 61108-2 (1998), IEC
60945 (1996), IEC 61162

H
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

A.1/4.20

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

Kormány kitérésjelzõ

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

V/12. (r) szabály, X/3 szabály, V/12. (m) szabály, IMO EN 60945 (1997);
IMO MSC.36 (63) határozat MSC.36 (63) határozat 13.7.2 IEC 60945 (1996)
13.13.1 (1994 HSC kód)
(1994 HSC kód), IMO A.694
(17) határozat

B+D

B+E

B+F

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H

10860

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

6

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.5.4 szabály, IMO 97
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (73) határozat 13.7.2 (2000
(2000 HSC kód)
HSC kód), IMO A.694 (17) határozat
A.1/4.21

A.1/4.23

Állásszög jelzõ

V/12. (r) szabály

V/12. (m) szabály, IMO A.694 EN 60945 (1997);
(17) határozat
IEC 60945 (1996)

V/18.1 szabály

V/19.2.5.4 szabály,
A.694 (17) határozat

V/12. (r) szabály

V/12. (m) szabály, IMO A.694 EN 60945 (1997);
(17) határozat
IEC 60945 (1996)

V/18.1 szabály

V/19.2.5.4 szabály,
A.694 (17) határozat

IMO

IMO

Tájoló mentõcsónakhoz és fel- III/4 szabály, X/3 szabály, III/34 szabály, IMO MSC.36
kutató mentõcsónakhoz
IMO MSC.36 (63) határozat (63) határozat 8.1 (1994 HSC
13.13.1 (1994 HSC kód)
kód), IMO MSC.48 (66) határozat 4.4.8.5, 5.1.2.2.3
III/4 szabály, X/3 szabály, III/34 szabály, IMO 97 (73) haIMO 97 (73) határozat 8.1.6 és tározat 8.1.2 (2000 HSC kód),
13.17.1 (2000 HSC kód)
IMO MSC.48 (66) határozat
4.4.8.5, 5.1.2.2.3
Automatikus radaros helyzet- Lásd A.1/4.37
kiértékelõ (plottoló) (ARPA)
gyorsjáratú hajókhoz

A.1/4.25

Automatikus követõ berende- Lásd A.1/4.35
zés (ATA)

A.1/4.26

Automatikus követõ berende- Lásd A.1/4.38
zés (ATA) gyorsjáratú hajókhoz

A.1/4.27

Elektronikus helymeghatározó Lásd A.1/4.36
(EPA)

2003/141. szám

A.1/4.24

EN 613 (2001), ISO 10316
(1990)
ISO 613 (2000), ISO 10316
(1990)

MAGYAR KÖZLÖNY

A.1/4.22

Hajócsavar fordulatszámjelzõ

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

3

4

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások
B+C

B+D

B+E

5

B+F

G

6

Integrált parancsnoki híd rend- V/18.7 szabály, X/3 szabály, V/19.6 szabály, IMO 97 (73)
szer
IMO 97 (73) határozat 13.17.4 határozat 15.4.3 (2000 HSC
(Új tétel)
(2000 HSC kód)
kód), IMO MSC.64 (67) határozat 1. melléklete, IMO A.694
(17) határozat

EN 61209 (1999), EN 60945
(1997), EN 61162;
IEC 61209 (1999), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

A.1/4.29

Menetíró berendezés (VDR)
(Új tétel)

V/18.1 szabály, V/20.2 szabály, X/3 szabály, IMO 97 (73)
határozat 13.17.1 (2000 HSC
kód)

V/20 szabály, IMO A.861 (20)
határozat, IMO MSC.97 (73)
határozat 13.16 (2000 HSC
kód), IMO A.694 (17) határozat

EN 61996 (2001), EN 60945
(1997), EN 61162;
IEC 61996 (2000), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

A.1/4.30

Elektronikus térképkijelzõ és V/18.1 szabály, X/3 szabály,
információs rendszer (ECDIS) IMO 97 (73) határozat 13.17.1
adatbiztosítással, illetve rasz- (2000 HSC kód)
teres térkép kijelzõ rendszerrel
(RCDS)
(Új tétel)

V/19.2.1.4 szabály, V/19.2.1.5
szabály, IMO 97 (73) 13.8 határozat (2000 HSC kód), az
IMO MSC.64 (67) határozat
5. mellékletével és az IMO
MSC.86 (70) határozat 4. mellékletével módosított IMO
A.817 (19) határozat, IMO
A.694 (17) határozat

EN 61174 (2002), EN 60945
(1997), EN 61162;
IEC 61174 (2002), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

A.1/4.31

Pörgettyûs tájoló gyorsjáratú X/3 szabály, IMO MSC.36 IMO MSC.36 (63) határozat
hajókhoz
(63) határozat 13.13.1 (1994 13.2.6 (1994 HSC kód), IMO
(Új tétel)
HSC kód)
A.821 (19) határozat, IMO
A.694 (17) határozat

ISO 16328 (2001), EN 60945
(1997), EN 61162;
ISO 16328 (2001), IEC 60945
(1996), IEC 61162;

X

X

X

X

EN 61993-2 (2002), EN 60945
(1997), EN 61162;
IEC 61993-2 (2002), IEC
60945 (1996), IEC 61162;

X

X

X

X

MAGYAR KÖZLÖNY

A.1/4.28

H
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

X/3 szabály, IMO 97 (73) ha- IMO 97 (73) határozat 13.2.6
tározat 13.17.1 (2000 HSC (2000 HSC kód), IMO A.821
kód)
(19) határozat, IMO A.694
(17) határozat
A.1/4.32

Univerzális automatikus azo- V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.4
szabály,
IMO
nosító rendszer (AIS)
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 MSC.74 (69) határozat 3. mel(Új tétel)
(2000 HSC kód)
léklete, IMO 97 (73) határozat
13.15 (2000 HSC kód), IMO
A.694 (17) határozat, ITU R.
M. 1371-1 (10/00)(1)

10861

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

3

4

A.1/4.33

Útellenõrzõ rendszer
(Új tétel)

V/18.7 szabály, X/3 szabály, V/19.2.8.2 szabály, IMO
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.97 (73) határozat 13.12
13.17.4 (2000 HSC kód)
(2000 HSC kód), IMO
MSC.74 (69) határozat 2. melléklete, IMO A.694 (17) határozat

A.1/4.34

Automatikus radaros helyzet- V/12 (r) szabály
kiértékelõ (plottoló) készülék
(ARPA)

A.1/4.35

Radarberendezés automatikus V/12 (r) szabály
követõvel (ATA)

Vizsgálati elõírások
B+C

B+D

B+E

B+F

G

IEC 62065 (2002), EN 60945
(1997), EN 61162;
IEC 62065 (2002), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

EN 60936-1 (2000), EN
60872-1 (1998), EN 60945
(1997), EN 61162;
IEC 60936-1 (1999), IEC
60872-1 (1998), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

EN 60936-1 (2000), EN
60872-2 (1998), EN 60945
(1997), EN 61162;
IEC 60936-1 (1999), IEC
60872-2 (1998), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

5

6

V/19.2.3.2 szabály, V/19.2.7.1
szabály, V/19.2.8.1 szabály,
IMO A.278 (VIII) határozat, az
IMO MSC.64 (67) határozata
4. mellékletével módosított
IMO A.477 (XII) határozat,
IMO A.823 (19) határozat,
IMO A.694 (17) határozat,
ITU-R M.628-3 (11/93), ITUR M.1177-2 (05/00)

2003/141. szám

V/12 (g) szabály, V/12 (h) szabály, V/12 (i) szabály, IMO
A.278 (VIII) határozat, az IMO
MSC.64 (67) határozata 4.
mellékletével módosított IMO
A.477 (XII) határozat, IMO
A.694 (17) határozat, ITU-R
M.628-3 (11/93), ITU-R
M.1177-2 (05/00)

H

MAGYAR KÖZLÖNY

V/18.1 szabály

V/12 (g) szabály, V/12 (h) szabály, V/12 (j) szabály, IMO
A.278 (VIII) határozat, az IMO
MSC.64 (67) határozat 4. mellékletével módosított IMO
A.477 (XII) határozat, IMO
A.823 (19) határozat, IMO
A.694 (17) határozat, ITU-R
M.628-3 (11/93), ITU-R
M.1177-2 (05/00)

Megfelelõség-értékelési modulok

10862

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

Megnevezés

2

3

V/18.1 szabály

A.1/4.36

Radarberendezés elektronikus V/12 (r) szabály
helymeghatározóval (EPA)

A.1/4.37

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

4

5

B+C

B+D

B+E

B+F

G

6

V/19.2.3.2 szabály, V/19.2.7.1
szabály, V/19.2.5.5 szabály,
IMO A.278 (VIII) határozat,
IMO A.477 (XII) határozat az
IMO MSC.64 (67) határozat 4.
mellékletével módosítva, IMO
A.694 (17) határozat, ITU-R
M.628-3 (11/93), ITU-R
M.1177-2 (05/00)
V/12 (g) szabály, V/12 (h) szabály, V/12 (i) szabály, IMO
A.278 (VIII) határozat, az IMO
MSC.64 (67) határozata 4.
mellékletével módosított IMO
A.477 (XII) határozat, IMO
A.694 (17) határozat, ITU-R
M.628-3 (11/93), ITU-R
M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN
60872-3 (1999), EN 60945
(1997), EN 61162;
IEC 60936-1 (1999), IEC
60872-3 (1999), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

EN 60936-2 (1999), EN
60872-1 (1998), EN 61162,
EN 60945 (1997);
IEC 60936-2 (1998), IEC
60872-1 IEC 61162, EN 60945
(1997)

X

X

X

X

V/19.2.3.2 szabály, V/19.2.3.3
szabály, V/19.2.7.1 szabály,
IMO A.278 (VIII) határozat, az
IMO MSC.64 (67) határozata
4. mellékletével módosított
IMO A.477 (XII) határozat,
IMO A.694 (17) határozat,
ITU-R M.628-3 (11/93), ITUR M.1177-2 (05/00)

Automatikus radaros helyzet- X/3 szabály, IMO MSC.36 IMO MSC.36 (63) határozat
kiértékelõ (plottoló) készülék (63) határozat 13.13.1 (1994 13.5 (1994 HSC kód), IMO
(ARPA) gyorsjáratú hajókhoz HSC kód)
A.820 (19) határozat, IMO
A.823 (19) határozat, IMO
A.694 (17) határozat, ITU-R
M.628-3 (11/93), ITU-R
M.1177-2 (05/00)

H

MAGYAR KÖZLÖNY

V/18.1 szabály

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

10863

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

10864

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

6

X/3 szabály, IMO 97 (73) ha- IMO MSC.97 (73) határozat
tározat 13.17.1 (2000 HSC 13.5 (2000 HSC kód), IMO
kód)
A.820 (19) határozat, IMO
A.823 (19) határozat, IMO
A.694 (17) határozat, ITU-R
M.628-3 (11/93), ITU-R
M.1177-2 (05/00)
A.1/4.38

EN 60936-2 (1999), EN
60872-2 (1998), EN 61162,
EN 60945 (1997);
IEC 60936-2 (1998), IEC
60872-2 (1998), IEC 61162,
EN 60945 (1997)

X

X

X

X

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.1.7 szabály, IMO 97 IMO A.384 (X) határozat, EN
IMO 97 (73) határozat 13.17.1 (73) határozat 13.13
60945 (1997), ISO 8729
(2000 HSC kód)
(1998); IMO A.384 (X) határozat, IEC 60945 (1996), ISO
8729 (1997)

X

X

X

X

X/3 szabály, IMO 97 (73) ha- IMO MSC.97 (73) határozat
tározat 13.17.1 (2000 HSC 13.5 (2000 HSC kód), IMO
kód)
A.820 (19) határozat, IMO
MSC.64 (67) határozat 4. melléklete, IMO A.694 (17) határozat, ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)
A.1/4.39

(1)

Radar reflektor
(Új tétel)

MAGYAR KÖZLÖNY

Radarberendezés automatikus X/3 szabály, IMO MSC.36 IMO MSC.36 (63) határozat
követõvel (ATA) gyorsjáratú (63) határozat 13.13.1 (1994 13.5 (1994 HSC kód), IMO
A.820 (19) határozat, IMO
hajókhoz
HSC kód)
MSC.64 (67) határozat 4. melléklete, IMO A.694 (17) határozat, ITU-R M.628-3 (11/93),
ITU-R M.1177-2 (05/00)

ITUR.M.1371-1 A 3. melléklet csak az IMO MSC.74 (69) határozat követelményeinek megfelelõen alkalmazható.

2003/141. szám

5. szakaszra alkalmazandó megjegyzések: Rádióberendezések
4. oszlop:
5. oszlop:

A nemzetközi egyezményekben és az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben az ITU ajánlásokra szerepel hivatkozás.
Amennyiben az IMO MSC/862 követelményei és több tétel vizsgálati elõírásai közötti összeférhetetlenség esetén, az IMO MSC/Circ. 862
követelményeit kell alkalmazni.
EN/IEC 61 162-re történõ hivatkozás esetén, a vonatkozó tétel vizsgálati elõírásait igazolni kell annak érdekében, hogy meghatározható legyen
az EN/IEC 61 162 alkalmazandó része.

5. oszlop:

Sorszám

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges
3

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

2003/141. szám

5. Rádióberendezések

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások
B+C

B+D

B+E

B+F

G

5

DCS és rádiótelefon adó/vevõ IV/14 szabály, X/3 szabály,
üzemmódra alkalmas VHF rá- IMO MSC.36 (63) határozat
dió
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/7.1.1 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.6.1.1 (1994 HSC kód), IMO
97 (73) határozat 14.7.1.1
(2000 HSC kód), IMO A.385
(X) határozat, IMO A.524 (13)
határozat, az IMO MSC.68
(68) határozata 1. mellékletével módosított IMO A.803 (19)
határozat, IMO A.694 (17) határozat,
ITU
R.M.489-2
(10/95),
ITU-R.M.493-10
(05/00),
ITU-R.M.541-8
(10/97), ITU-R. M.689-2
(11/93), IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 162-1 (2000-12), EN
301 925 (V1.1.1) EN 300 338
(V1.2.1 1999.04) EN 300 828
(V1.1.1
1998-03),
IMO
MSC/Circ 862, EN 61162;
IEC 61097-3 (1994), IEC
61097-7 (1996), IEC 60945
(1996), IMO MSC/Circ. 862,
IEC 61162

X

X

6

X

X

A.1/5.2

VHF DCS õrszolgálati vevõ- IV/14 szabály, X/3 szabály,
készülék
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/7.1.2 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.6.1.2 (1994 HSC kód), IMO
97 (73) határozat 14.7.1.2
(2000 HSC kód), IMO A.803
(19) határozat, IMO MSC.68
(68) határozat 1. melléklete,
IMO A.694 (17) határozat,
ITU R.M.489-2 (10/95), ITUR.M.493-10 (05/00), ITUR.M.541-8 (10/97)

EN 300 338 (V1.2.1 1999-04),
EN 301 033 (V1.1.1. 1998-08),
EN 300 828 (V1.1.1. 1998-03),
EN 60945 (1997);
IEC 61097-3 (1994), IEC
61097-8 (1998), IEC 60945
(1996) .

X

X

X

X

MAGYAR KÖZLÖNY

4

A.1/5.1

H

10865

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások
B+C

B+D

B+E

B+F

G

4

5

NAVTEX vevõkészülék

IV/14 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/7.1.4 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.6.1.4 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97
(73)
határozat
14.7.1.4 (2000 HSC kód), IMO
A.525 (13) határozat, IMO
A.694 (17) határozat, ITUR.M.540-2 (06/90), ITU-R.M.
625-3 (10/95)

EN 300 065 V1.1.3 (2001-5),
EN 301 011 V1.1.1 (1998-09);
IEC 61097-6 (1995), IEC
60945 (1996)

X

X

6

X

X

A.1/5.4

EGC vevõkészülék

IV/14 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/7.1.5 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.6.1.5 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97
(73)
határozat
14.7.1.5 (2000 HSC kód), IMO
A.570 (14) határozat, IMO
A.664 (16) határozat, IMO
A.694 (17) határozat

ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +
A1 (1997-11), EN 300 829
V1.1.1 (1998-03);
IEC 61097-4 (1994), IEC
60945 (1996)

X

X

X

X

A.1/5.5

Nagyfrekvenciás tengerészeti
biztonsági információs (MSI)
készülék (HF NBDP vevõkészülék)

IV/14 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/7.1.5 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.6.1.5 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97
(73)
határozat
14.7.1.5 (2000 HSC kód), IMO
A.699 (17) határozat, IMO
A.700 (17) határozat, IMO
A.806 (19) határozat, IMO
A.694 (17) határozat, ITU-R
M.491-1 (07/86), ITU-R
M.492-6 (10/95), ITU-R
M.540-2 (06/90), ITU-R
M.625-3 (10/95), ITU-R
M.688 (06/90)

ETS 300 067 Ed.1 (1992-09)
+A1 (1998-09), EN 60945
(1997), EN 61162;
ETS 300 067 Ed.1 (1992-09)
+A1 (1998-09), IEC 60945
(1996), IEC 61162

X

X

X

X

MAGYAR KÖZLÖNY

3

A.1/5.3

H

10866

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

2003/141. szám

1

Megnevezés

2

3

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások
B+C

B+D

B+E

B+F

G

5

406 MHz (COSPAS-SARSAT) IV/14 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/7.1.6 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.6.1.6 (1994 HSC kód),
IMO MSC.97 (73) határozat
14.7.1.6 (2000 HSC kód), IMO
A.662 (16) határozat, IMO
A.696 (17) határozat az IMO
MSC.56 (66) határozattal és az
IMO MSC.120 (74) határozattal módosított IMO A.810 (19)
határozat, IMO A.694 (17) határozat,
ITU-R
M633-2
(05/00), ITU-R M.690-1
(10/95), IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 066 V 1.3.1 (200101), EN 60945 (1997),
MSC/Circ. 862(1);
IEC 61097-2 (1994), IEC
60945 (1996), MSC/Circ. 862

X

X

X

X

A.1/5.7

Hosszúhullámú EPIRB
(INMARSAT)

IV/7.1.6 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.6.1.6 (1994 HSC kód),
IMO MSC.97 (73) határozat
14.7.1.6 (2000 HSC kód), IMO
A.662 (16) határozat, IMO
A.812 (19) határozat, IMO
A.694 (17) határozat, ITU-R
M.632-3 (02/97), ITU-R
M.690-1
(10/95),
IMO
MSC/Circ. 862

ETS 300 372 Ed.1 (1996-05),
EN 60945 (1997), MSC/Circ.
862(1);
IEC
61097-5
(1997),
MSC/Circ. 862

X

X

X

X

A.1/5.8

2182 kHz-es õrszolgálati ve- —
võkészülék

A.1/5.9

Kéthangú vészjelzõ generátor

IV/14 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

6

MAGYAR KÖZLÖNY

4

A.1/5.6

H
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

—
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1

Megnevezés

2

3

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások
B+C

B+D

B+E

B+F

G

IV/9.1.1 szabály, IV/10.1.2
szabály, X/3 szabály, IMO
MSC.36
(63)
határozat
14.8.1.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97
(73)
határozat
14.9.1.1 (2000 HSC kód), az
IMO MSC.68 (68) határozata
2. mellékletével módosított
IMO A.804 (19) határozat,
IMO A.694 (17) határozat,
ITU-R M 493-10 (05/00),
ITU-R M 541-8 (10/97)

EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),
ETS 300 373 ed.1 (1995-08) +
A1 (1997-08), EN 60945
(1997), MSC/Circ. 862, EN
61162;
IEC 61097-3 (1994), IRC
61097-9 (1997), IEC 60945
(1996), MSC/Circ. 862, IEC
61162

X

X

X

X

A.1/5.11

Középfrekvenciás DSC õr- IV/14 szabály, X/3 szabály,
szolgálati vevõkészülék
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/9.1.2 szabály, IV/10.1.3
szabály, X/3 szabály, IMO
MSC.36
(63)
határozat
14.8.1.2 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97
(73)
határozat
14.9.1.2 (2000 HSC kód), az
IMO MSC.68 (68) határozata
2. mellékletével módosított
IMO A.804 (19) határozat,
IMO A.694 (17) határozat,
ITU-R M 493-10 (05/00),
ITU-R M 541-8 (10/97), ITU
R.M.1173 (10/95)

EN 301 033 V1.1.1 (1998-08),
EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),
EN 60945 (1997), IEC
61097-3 (1994), IEC 61097-8
(1998), IEC 60945 (1996)

X

X

X

X

A.1/5.12

Inmarsat-B SES

IV/10.1.1 szabály, X/3 sza- IEC
61097-10
(1999),
bály, IMO MSC.36 (63) hatá- MSC/Circ. 862, IEC 60945
rozat 14.9.1.1 (1994 HSC (1996)
kód), IMO MSC.97 (73) határozat 14.10.1.1 (2000 HSC
kód), IMO A.570 (14) határozat, IMO A.808 (19) határozat,
IMO A.694 (17) határozat,
IMO MSC/Circ. 862

X

X

X

X

IV/14 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

6
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5

DSC és rádiótelefon üzem- IV/14 szabály, X/3 szabály,
módban használható közép- IMO MSC.36 (63) határozat
frekvenciás rádiókészülék
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

MAGYAR KÖZLÖNY

4

A.1/5.10

H
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások
B+C

B+D

B+E

B+F

G

4

5

Inmarsat-C SES

IV/14 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/10.1.1 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.36 (63) határozat 14.9.1.1 (1994 HSC
kód), IMO MSC.97 (73) határozat 14.10.1.1 (2000 HSC
kód), IMO A.570 (14) határozat, IMO A.664(3) határozat, az
IMO MSC.68 (68) határozata
4. mellékletével módosított
IMO A.807 (19) határozat,
IMO A.694 (17) határozat,
IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 460 ed.1 (1996-05) +
A1 (1997-11), EN 300 829
V1.1.1 (1998-03), EN 61162,
MSC/Circ. 862;
IEC 61097-4 (1994), IEC
60945 (1996), IEC 61162,
MSC/Circ. 862

X

X

6

X

X

A.1/5.14

DSC, NBDP és rádiótelefon
üzemmódban használható közép/nagyfrekvenciás adóvevõ
rádiókészülék

IV/14 szabály, X/3 szabály,
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/10.2.1 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.36 (63) határozat 14.9.2.1 (1994 HSC
kód), IMO MSC.97 (73) határozat 14.10.2.1 (2000 HSC
kód), az IMO MSC.68 (68) határozat 3. mellékletével módosítva IMO A.806 (19) határozat, IMO A.694 (17) határozat,
ITU-R M.476-5 (10/95),
ITU-R M.491-1 (07/86), ITUR M.492-6 (10/95), ITU-R
M.493-10 (05/00), ITU-R
M.541-8
(10/97),
ITUR.M.625-3 (10/95), ITUR.M.1173 (10/95), IMO
MSC/Circ. 862

ETS 300 373 ed.1 (1995-08)
+A1 (1997-08), EN 300 338
V1.2.1
(1999-04),
ETS
300 067 Ed.1 (1990-11) +A1
(1993-10), EN 60945 (1997),
EN 61162, MSC/Circ. 862;
IEC 61097-3 (1994), IEC
61097-9 (1997), IEC 61097-11
(2000), IEC 60945 (1996), IEC
61162, MSC/Circ. 862

X

X

X

X

MAGYAR KÖZLÖNY

3

A.1/5.13

H
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges
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1

Megnevezés

Vizsgálati elõírások
B+C

B+D

B+E

B+F

G

EN 301 033 V1.1.1 (1998-08),
ETS 300 338 V.1.2.1 (199904), EN 60945 (1997);
IEC 61097-3 (1994), IEC
61097-8 (1998), IEC 60945
(1996)

X

X

X

X

A.1/5.16

Légiforgalmi adó-vevõ VHF IV/14 szabály, X/3 szabály,
rádiótelefon készülék
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

IV/7.5 szabály, IMO 97 (73)
határozat 14.7.2 (2000 HSC
kód), IMO MSC.80 (70) határozat 1. és 2. melléklete, IMO
A.694 (17) határozat, ICAO
Egyezmény 10. melléklete,
Rádió szabályek

EN 301 688 V1.1.1 (2000-07),
EN 60945 (1997);
EN 301 688 V1.1.1 (2000-07),
IEC 60945 (1996)

X

X

X

X

A.1/5.17

Hordozható adó-vevõ VHF rá- III/4 szabály, X/3 szabály,
diótelefon készülék mentõjár- IMO MSC.36 (63) határozat
mûvekhez
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
és 8.1.6 (2000 HSC kód)

III/6.2.1
szabály,
IMO
MSC.36 (63) határozat 8.2.1.1
(1994 HSC kód), IMO 97 (73)
határozat 8.2.1.1 (2000 HSC
kód), IMO A.809 (19) határozat 1. melléklete, IMO A.694
(17) határozat, ITU-R.M.489-2
(10/95),
ITU-R.M.542-1
(07/82)

ETS 300 225 Ed 3 (1998-01),
EN 300 828 V1.1.1. (1998-03),
EN 60945 (1997);
IEC 61097-12 (1996), IEC
60945 (1996)

X

X

X

X

A.1/5.18

Beépített adó-vevõ VHF rádió- III/4 szabály, X/3 szabály,
telefon készülék mentõhajók- IMO MSC.36 (63) határozat
hoz
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
és 8.1.6 (2000 HSC kód)

III/6.2.1
szabály,
IMO
MSC.36 (63) határozat 8.2.1.1
(1994 HSC kód), IMO 97 (73)
határozat 8.2.1.1 (2000 HSC
kód), IMO A.809 (19) határozat 2. melléklete, IMO A.694
(17) határozat, ITU-R.M.489-2
(10/95)

EN 301 466 (2000-11), EN
60945 (1997);
EN 301 466 (2000-11), IEC
60945 (1997)

X

X

X

X

(3)
(4)

Az IMO MSC/Circ. 862 csak az esetleges távmûködtetõ készülékre alkalmazható, az EPIRB-re magára nem.
Az IMO és ITU határozatokkal összhangban, a kéthangú vészjelzõ generátor és a H3E jeladó követelményei már nem alkalmazhatók a vizsgálati elõírások esetében.
Csak akkor alkalmazható, ha az Inmarsat CSES rendelkezik EGC funkcióval.
Az IMO és ITU határozatokkal összhangban, a kéthangú vészjelzõ generátor és a H3E jeladó követelményei nem alkalmazhatók a vizsgálati elõírások esetében.

6
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5

IV/10.2.2 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.36 (63) határozat 14.9.2.2 (1994 HSC
kód), IMO MSC.97 (73) határozat 14.10.2.2 (2000 HSC
kód), az IMO MSC.68 (68) határozata 3. mellékletével módosított IMO A.806 (19) határozat, IMO A.694 (17) határozat, ITU-R M.493-10 (05/00),
ITU-R.M.541-8 (10/97)

H

MAGYAR KÖZLÖNY

4

DSC közép/nagyfrekvenciás IV/14 szabály, X/3 szabály,
õrszolgálati vevõkészülék
IMO MSC.36 (63) határozat
14.13.1 (1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.17.1
(2000 HSC kód)

(2)

3

Megfelelõség-értékelési modulok

A.1/5.15

(1)

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

10870

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A megjegyzések az egész A.2 részre vonatkoznak.
5. oszlop:

Ahol a vizsgálati elõírások egy csomagját jelzik egy tételre vonatkozóan, az vagy nem teljes, vagy olyan elõírásokat tartalmaz, melyeket még
nem fogadtak el.

2003/141. szám

A.2 RÉSZ — FELSZERELÉSEK,
AMELYEKHEZ NINCS RÉSZLETES NEMZETKÖZI VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNY

1. Mentõeszközök

Sorszám

1

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

Megfelelõség-értékelési modulok

Radar reflektor mentõtutajok- III/4 szabály, III/34 szabály, IMO MSC 48 (66) határozat
hoz
X/3 szabály

A.2/1.2

Merülõ öltözék anyagai

A.2./1.3
ex
A.1/1.22

Felúsztató vízrebocsátó felsze- III/34 szabály
relések mentõhajókhoz

IMO MSC 48 (66) határozat

A.2./1.3
(Új tétel)

Hangosbemondó és általános III/6 (5) szabály
vészjelzõ rendszer

LSA kód 7.2, IMO A.830 (18)
határozat, MSC/Circ. 808,
IMO MSC.97 (73) határozat
4.2.2 (2000 HSC kód)

A.2/1.4
ex
A.1/1.29

Beszálló hágcsók

III/4 szabály, X/3 szabály

III/34 szabály, IMO MSC 48 ISO 799-1980
(66) határozat, IMO MSC.36
(63) 8.1 (1994 HSC kód)

III/4 szabály, X/3 szabály

III/34 szabály, IMO MSC 48
(66) határozat, IMO MSC. 97
(73) 8.1 (2000 HSC kód)

III/4 szabály, III/34 szabály

IMO MSC 48 (66) határozat

B+D

B+E

B+F

G

H

6

MAGYAR KÖZLÖNY

A.2/1.1

B+C

10871

10872

2. Tengerszennyezés megelõzése

Sorszám

Megnevezés

1

2

A MARPOL ’73/78
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges
3

A MARPOL ’73/78 vonatkozó,
módosított szabályai
az IMO határozatai, illetve
körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

4

5

B+C

A.2/2.1
(Új tétel)

NOx figyelõ és regisztráló ké- 2. határozat VI. melléklete 1.
szülékek hajókon
fejezete 1.3.9 szabály, 2. határozat 2. fejezete 2.1.2.5 szabály
és 2. határozat 6.1 fejezete

A.2/2.2
(Új tétel)

Kipufogógázt tisztító rendsze- 13.3 (b) (i) szabály VI. mellék- 13.3 (b) (i) szabály VI. mellék- Az IMO által fejlesztendõ
rek hajón
lete és 14.4 (b) szabály
lete és 14.4 (b) szabály

A.2/2.3
(Új tétel)

A hajókon kibocsátott NOx 13.3 (b) (ii) szabály VI. mel- 13.3 (b) (ii) szabály VI. mel- Az IMO által fejlesztendõ
csökkentésének egyenértékû léklete
léklete
módszerei

A.2/2.4
(Új tétel)

Más technológiai módszerek 14.4 (c) szabály VI. melléklete VI. melléklet 14.4 (c) szabály
az SOx kibocsátás korlátozására

B+D

B+E

B+F

G

H

6

2. határozat VI. melléklete 1. Az IMO által fejlesztendõ
fejezete 1.3.9 szabály, 2. határozat 2. fejezete 2.1.2.5 szabály
és 2. határozat 6.1 fejezete

3. Tûz elleni védelem

Sorszám

1

A.2/3.1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

MAGYAR KÖZLÖNY

Az IMO által fejlesztendõ

6

Nem hordozható és nem szál- II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, EN 1866 (1998), ISO 11601
lítható tûzoltó készülékek
II-2/7.3.1 szabály, X/3 szabály II-2/7.3.1
szabály,
IMO (1999)
MSC.36
(63)
határozat
7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994
HSC kód)
II-2/10.5.1.2.2,
II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1
szabály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3
(2000 HSC kód), IMO
MSC.98 (73) határozat 4.1.2
fejezete (FSS kód)
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II-2/10.5.1.2.2,
II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1
szabály, X/3 szabály, IMO
MSC.98 (73) határozat 4.1.2
fejezet (FSS kód)

Megnevezés

1

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

A.2/3.2

Vízpermettel oltó beépített tûz- Lásd A.1/3.49
oltó rendszerek szórófejei különleges kategóriájú terekben

A.2./3.3

Generátor gépcsoportok hi- II-1/44.2 szabály, X/3 szabály II-1/44.2
szabály,
IMO
degindítása (indító berendezéMSC.36 (63) határozat 12.4
sek)
(1994 HSC kód)

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

B+D

B+E

B+F
6

G

H
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

II-1/44.2
szabály,
IMO
MSC.97 (73) határozat 12.4
(2000 HSC kód)
A.2./3.4

II-2/10.2.3.3.4 szabály, X/3 II-2/10.2.3.3.4 szabály, IMO
szabály
MSC.97 (73) határozat 7.7.5.6
(2000 HSC kód)
A.2/3.5

A.2/3.6

Beépített tûzérzékelõ és tûzriasztó rendszer részegységei
vezérlõ állomások, lakóterek,
gépterek és felügyelet nélküli
gépterek részére

II-2/12, II-2/14.1 szabály, X/3 II-2/13, II-2/14.1 szabály, IMO EN 54-2 (1997) +AC (1999)
szabály
MSC.36 (63) határozat 7.7.1 EN 54-4 (1997) +AC (1999)
(1994 HSC kód)

Füstérzékelõk

II-2/13.3.2 szabály, X/3 sza- II-2/13.3.2 szabály, IMO EN 54-7 (2000), pr EN 54-12,
bály
MSC.36 (63) határozat 7.7.1 pr EN 54-15
(1994 HSC kód)

II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1
szabály, X/3 szabály, IMO
MSC.98 (73) határozat 9. fejezete (FSS kód)

II-2/7.2.2, II-2/7.4 szabály,
X/3 szabály, IMO MSC.98
(73) határozat 9.2.3.1.2 fejezet
(FSS kód)
A.2/3.7

Hõérzékelõk

II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1
szabály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.7.1 (2000 HSC kód),
IMO MSC.98 (73) határozat 9.
fejezete (FSS kód)

MAGYAR KÖZLÖNY

Kettõsrendeltetésû szórófejek II-2/4.8.4 szabály, II-2/41- II-2/4.8.4 szabály, II-2/41(permet/sugár típus)
2.1.5 szabály, X/3 szabály
2.1.5 szabály, IMO MSC.36
(63) határozat 7.7.8.6 (1994
HSC kód)

II-2/7.2.2, II-2/7.4 szabály,
IMO MSC.97 (73) határozat
7.7.1 (2000 HSC kód), IMO
MSC.98 (73) határozat 9.
2.3.1.2 fejezete (FSS kód)

II-2/13.3 szabály, X/3 szabály II-2/13.3.3 szabály, IMO EN 54-5 (2000), EN 54-6
MSC.36 (63) határozat 7.7.1 (1982) + A1 (1998), pr 54-15
(1994 HSC kód)

10873

1

A.2/3.8

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

II-2/7.2.2, II-2/7.4 szabály,
X/3 szabály, IMO MSC.98
(73) határozat 9.2.3.1.3 fejezete (FSS kód)

II-2/7.2.2, II-2/7.4 szabály,
IMO MSC.97 (73) határozat
7.7.1 (2000 HSC kód), IMO
MSC.98
(73)
határozat
9.2.3.1.3 fejezete (FSS kód)

2

Elektromos biztonsági lámpa

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

10874

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

6

II-2/17.1.1.4 szabály, X/3 sza- II-2/17.1.1.4 szabály, IMO IEC 79 Kiadvány
bály
MSC.36
(63)
határozat
7.10.3.1.4 (1994 HSC kód)
II-2/10, szabály, IMO MSC.97
(73) határozat 7.10.3.1.4 (2000
HSC kód), IMO MSC.98 (73)
határozat 3.2.1.1.4 fejezet
(FSS kód)

A.2/3.9

Vegyi hatásnak ellenálló védõ- Lásd A.1/3.50
öltözék

A.2/3.10

Alacsonyan elhelyezkedõ vilá- Lásd A.1/3.40
gítási rendszerek

A.2/3.11
ex
A.1/3.10

Vízpermettel oltó beépített tûz- II-2/10.1 szabály, X/3 szabály II-2/10.1
szabály,
IMO
oltó rendszerek szórófejei gépMSC.36 (63) határozat 7.7.4
terekben
(1994 HSC kód)
II-2/10.4
szabály,
IMO II-2/10.4
szabály,
IMO
MSC.98 (73) határozat 7. feje- MSC.98 (73) határozat 7. fejezete (FSS kód) A 2000 HSC zete (FSS kód)
kód nem tartalmazza

A.2/3.12

Gázzal oltó egyenértékû beépí- Lásd A.1/3.45
tett tûzoltó rendszerek gépterekben és rakodó szivattyúterekben

A.2/3.13

Vezetékes sûrített levegõs lég- II-2/17.1.2 szabály, X/3 sza- II-2/17.1.2 szabály, IMO EN 139 (1994) +AC (1995)
zõkészülék
bály
MSC.36
(63)
határozat + A1 (1999)
7.10.3.2.1 (1994 HSC kód)

2003/141. szám

II-2/10.10.1 szabály, X/3 sza- II-2/10.10.1 szabály, IMO
bály, IMO MSC.98 (73) hatá- MSC.97
(73)
határozat
rozat 3. fejezete (FSS kód)
7.10.3.2.1 (2000 HSC kód),
IMO MSC.98 (73) határozat 3.
fejezete (FSS kód)

MAGYAR KÖZLÖNY

II-2/10.10 szabály, X/3 szabály, IMO MSC.98 (73) határozat 3.2.1.1.4 fejezete (FSS
kód)

1

A.2/3.14

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+C

Tûzoltó tömlõk (csévélhetõ tí- II-2/4.7.1 szabály, X/3 szabály II-2/4.7.1
szabály,
IMO EN 671-1 (1994) + AC (1995)
pus)
MSC.36 (63) határozat 7.7.8.5
(1994 HSC kód)

B+D

B+E

B+F
6

G

H
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Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2 II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2
szabály, X/3 szabály
szabály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.7.5.5 (2000 HSC kód)
A.2/3.15

A.2/3.17

A.2/3.18

Lángérzékelõk

II-2/7.6,
II-2/19.3.3,
II2/20.4.2
szabály,
IMO
MSC.98 (73) határozat 10. fejezete (FSS kód)

II-2/7.6,
II-2/19.3.3,
II2/20.4.2
szabály,
IMO
MSC.98 (73) határozat 10. fejezete (FSS kód)

II-2/132 szabály, X/3 szabály

II-2/13 szabály, IMO MSC.36 Pr EN 54-10
(63) határozat 7.7.1 (1994
HSC kód)

II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály,
X/3 szabály, IMO MSC.98
(73) határozat 9.2.3.1.1. fejezete (FSS kód)

II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály,
IMO MSC.97 (73) határozat
7.7.1, 7.7.1.5 (2000 HSC kód),
IMO MSC.98 (73) határozat
9.2.3.1.1. fejezete (FSS kód)

Kézi mûködtetésû tûzjelzõ ál- II-2/13 szabály, X/3 szabály
lomások

Riasztó berendezések

II-2/13-1 szabály

II-2/13 szabály, IMO MSC.36 Pr EN 54-11
(63) határozat 7.7.1 (1994
HSC kód)

II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály,
X/3 szabály, IMO MSC.98
(73) határozat 9.2.1.1 fejezete
(FSS kód)

II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály,
IMO MSC.97 (73) határozat
7.7.1 (2000 HSC kód), IMO
MSC.98 (73) határozat 9.2.1.1
fejezete (FSS kód)

II-2/13 szabály, X/3 szabály

II-2/13 szabály, IMO MSC.36 Pr EN 54-3 (2001)
(63) határozat 7.7.1 (1994
HSC kód)

10875

II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály, II-2/7.1, II-2/7.2.2 szabály,
X/3 szabály, IMO MSC.98 IMO MSC.97 (73) határozat
(73) határozat 9.2.5 fejezete 7.7.1 (2000 HSC kód), IMO
(FSS kód)
MSC.98 (73) határozat 9.2.5
fejezet (FSS kód)

MAGYAR KÖZLÖNY

A.2/3.16

Mintavevõ füstérzékelõ rend- II-2/13-1 szabály
szerek részei

1

A.2/3.19

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

Kárpitozott bútorok

A.2/3.21
(Új tétel)

Festékraktárak és gyúlékony II-2/18.7 szabály
folyadékokat tároló raktárak
tûzoltó rendszerének részei
II-2/10.6.3 szabály

II-2/18.7 szabály

B+E

B+F

G

H

6

Helikopter fedélzeti tûzoltó II-2/18.8.2.3 szabály
rendszerének részei

A.2/3.24
(Új tétel)

Hordozható haboltó készülék

II-2/18.8.2.3 szabály

II-2/18.1.2 szabály

II-2/18.1.2 szabály

II-2/6.4 szabály, X/3 szabály

II-2/6.4 szabály, IMO MSC.36
(63) határozat 7.8.4.1.2 (1994
HSC kód)

X/3 szabály

IMO MSC.97 (73) határozat
7.8.4.1.2 (2000 HSC kód),
IMO MSC.98 (73) határozat
4.1.2 fejezet (FSS kód)

II-2/3.5 szabály

II-2/3.5 szabály

II-2/3.10 szabály

II-2/3.10 szabály

Gáz halmazállapotú háztartási II-2/51 szabály
célú üzemanyag rendszerek
(részegységek)
II-2/4.3 szabály

IMO A.799 (19) határozat,
IMO A.653 (16) határozat,
IMO MSC.61 (67) határozat 1.
melléklete 1., 2. és 5. része,
illetve 2. melléklete, ISO 1716
(1973)

II-2/51 szabály
II-2/4.3 szabály
II-2/5.2,
II-2/7.1.1.1,
II- Pr EN.12094, 1-20 részek
2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1,
II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1 szabály, IMO MSC.36 (63) határozat 7.7.6.2, 7.15 (1994 HSC
kód)

2003/141. szám

Gázzal oltó tûzoltó beépített II-2/5.2 szabály, X/3 szabály
rendszerek (CO2) részei

IMO A.855 (20) határozat

MAGYAR KÖZLÖNY

A.2/3.23
(Új tétel)

C osztályú válaszfalak

IMO MSC/Circ. 847

II-2/10.6.3 szabály

Konyha elszívó-csatorna be- II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 sza- II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 szaépített tûzoltó rendszerének ré- bály
bály
szei
II-2/9.7.5 szabály
II-2/9.7.5 szabály

A.2/3.27
(Új tétel)

B+D

Lásd A.1/3.20

A.2/3.22
(Új tétel)

A.2/3.26
(Új tétel)

B+C

Vízzel oltó, helyi rendeltetésû, Lásd A.1/3.48
beépített, tûzoltó rendszerek
részei ,,A’’ kategóriájú gépterekben

A.2/3.20

A.2/3.25
(Új tétel)

Megfelelõség-értékelési modulok

10876

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+C

II-2/10.4.1.1.1 szabály, X/3 II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1,
szabály
II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1,
II-2/10.7.1.3,
II-2/10.9.1.1
szabály, IMO MSC.97 (73) határozat 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1
(2000 HSC kód)
A.2/3.28
(Új tétel)

Közepes tágulású, habbal oltó II-2/61.4 szabály
tûzoltó rendszerek részei —
tartályhajók beépített fedélzeti
haboltói
II-2/10.8.1 szabály

Alacsony tágulású, habbal ol- II-2/8, II-2/61.4 szabály
tó, beépített tûzoltó rendszerek
részei gépterekben és tartályhajók fedélzetének védelmére
II-2/10.8.1 szabály

A.2/3.30
(Új tétel)

II-2/10.8.1 szabály, IMO
MSC.98 (73) határozat 6.2.3
fejezete, 14. fejezete (FSS kód)

Oltóhab beépített tûzoltó rend- IMO MSC.4 (48) határozat 11. IMO MSC.4 (48) határozat 11.
szerekhez vegyi anyagot szál- fejezete 11.3 bekezdése (IBC fejezete 11.3 bekezdése (IBC
lító tartályhajókon
kód)
kód)

B+F
6

G

H

IMO MSC/Circ 798

II-2/10.8.1 szabály, IMO
MSC.98 (73) határozat 14. fejezet (FSS kód)
II-2/8, II-2/61.4 szabály

B+E

IMO MSC/Circ 582 és Korr. 1

MAGYAR KÖZLÖNY

A.2/3.29
(Új tétel)

II-2/61.4 szabály

B+D

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

10877

10878

4. Navigációs felszerelések
Megjegyzések az A.2 melléklet navigációs felszerelésekrõl szóló 4. szakaszához.
3. és 4. oszlop:

A SOLAS V. fejezetére vonatkozó hivatkozások alatt az MSC 73 által módosított SOLAS 1974-et kell érteni, amely 2002. július 1-jén lépett
hatályba.
A nemzetközi egyezményekben és az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben szereplõ hivatkozások az ITU ajánlásaira vonatkoznak.

4. oszlop:

Sorszám

1

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

Pörgettyûs tájoló gyorsjáratú Lásd A.1/4.31
hajókhoz

A.2./4.2

Iránytartó rendszer gyorsjáratú X/3 szabály, IMO MSC.97 IMO MSC.97 (73) határozat
hajókhoz (korábban autopilot) (73) határozat 13.17.1 (2000 13.12 (2000 HSC kód), IMO
HSC kód)
A.822 (19) határozat, IMO
A.694 (17) határozat

Jövõbeni ISO 16329, EN
60945 (1997), EN 61162;
Jövõbeni ISO 16329, IEC
60945 (1996), IEC 61162

A.2./4.3

THD Rádiós iránytartó beren- V/18.1 szabály, X/3 szabály,
dezés (GNSS módszer) (ko- IMO MSC.97 (73) határozat
rábban elektromágneses tá- 13.17.1 (2000 HSC kód)
joló)

Jövõbeni ISO 22090-X, EN
60945 (1997), EN 61162;
Jövõbeni ISO 22090-X, IEC
60945 (1996), IEC 61162

A.2/4.4

Nappali jelzõlámpa

A.2/4.5

Fényszóró gyorsjáratú hajóhoz X/3 szabály, IMO MSC.97 IMO MSC.97 (73) határozat EN 60945 (1997), EN 61162;
(73) határozat 13.17.1 (2000 13.9 (2000 HSC kód), IMO IEC 60945 (1996), IEC 61162
HSC kód)
A.694 (17) határozat

A.2/4.6

Éjjellátó felszerelés gyorsjára- X/3 szabály, IMO MSC.97 IMO MSC.97 (73) határozat
tú hajókhoz
(73) határozat 13.17.1 (2000 13.10 (2000 HSC kód), IMO
HSC kód)
MSC.94 (72) határozat, IMO
A.694 (17) határozat

A.2/4.7

Útellenõrzõ rendszer

A.2/4.8

Elektronikus térkép kijelzõ és Lásd A.1/4.30
információs rendszer (ECDIS)

V/19.2.5.1 szabály, IMO
MSC.97 (73) határozat 13.2.5
(2000 HSC kód), IMO A.382
(X) határozat, IMO MSC.116
(73) határozat, IMO A.694
(17) határozat

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.2.2 szabály, IMO EN 60945 (1997), IEC 60945
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.95 (72) határozat, IMO (1996)
13.17.1 (2000 HSC kód)
MSC.97 (73) határozat 13.9
(2000 HSC kód), IMO A.694
(17) határozat

B+F

G

H

6

Jövõbeni EN ISO 16273, EN
60945 (1997), EN 61162;
Jövõbeni ISO 16273, IEC
60945 (1996), IEC 61162

2003/141. szám

Lásd A.1/4.33

B+E

MAGYAR KÖZLÖNY

A.2/4.1

B+D

Megnevezés

1

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

A.2/4.10

Raszteres térképkijelzõ rend- Lásd A.1/4.30
szer (RCDS)

A.2/4.11

Kombinált
felszerelés

GPS/GLONASS V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.1.6 szabály, IMO
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.97 (73) határozat 13.6
(2000 HSC kód), IMO
13.17.1 (2000 HSC kód)
MSC.74 (69) határozat 1. melléklete, IMO A.694 (17) határozat

Jövõbeni EN 61108-3, EN
60945 (1997), EN 61162;
Jövõbeni IEC 61108-3, IEC
60945 (1996), IEC 61162

A.2/4.12

DPGS, DGLONASS felszere- V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.1.6 szabály, IMO
lés
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.97 (73) határozat 13.6
13.17.1 (2000 HSC kód)
(2000 HSC kód), IMO MSC 64
(67) határozat 2. melléklete,
IMO MSC.36 (63) határozat
7.7.1 (1994 HSC kód), IMO
A.694 (17) határozat

Jövõbeni EN 61108-4, EN
60945 (1997), EN 61162;
Jövõbeni IEC 61108-4, IEC
60945 (1996), IEC 61162

A.2/4.13

Pörgettyûs tájoló gyorsjáratú Lásd A.1/4.31
hajókhoz

A.2/4.14

Menetíró berendezés (VDR)

Lásd A.1/4.29

A.2/4.15

Integrált navigációs rendszer

V/18.7 szabály, X/3 szabály, V/19.6 szabály, IMO MSC.86 Jövõbeni EN 61924, EN 60945
IMO MSC.97 (73) határozat (70) határozat 3. melléklete, (1997), EN 61162;
13.17.4 (2000 HSC kód)
IMO A.694 (17) határozat
Jövõbeni IEC 61924, IEC
60945 (1996), IEC 61162

A.2/4.16

Integrált parancsnoki hídrend- Lásd A.1/4.28
szer

A.2/4.17

Radar célfokozó

V/18.7 szabály, X/3 szabály, ITU-R M 1176-(10/95), IMO EN 60945 (1997);
IMO MSC.97 (73) határozat A.694 (17) határozat
IEC 60945 (1996)
13.17.4 (2000 HSC kód)

A.2/4.18

Fóniás vételi rendszer

V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.1.8 szabály, IMO EN 60945 (1997), EN 61162;
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.97 (73) határozat 13.14 IEC 60945 (1996), IEC 61162
13.17.1 (2000 HSC kód)
(2000 HSC kód), IMO
MSC.86 (70) határozat 1. melléklete, IMO A.694 (17) határozat

B+F
6

G

H

10879

Elektronikus térkép kijelzõ és Lásd A.1/4.30
információs rendszer (ECDIS)
adatbiztosítással

B+E

MAGYAR KÖZLÖNY

A.2/4.9

B+D

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

1

Megnevezés

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

3

4

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások
B+C
5

A.2/4.19

Mágneses tájoló gyorsjáratú X/3 szabály, IMO MSC.97 IMO MSC.97 (73) határozat
hajókhoz
(73) határozat 13.1.2 (2000 13.2 (2000 HSC kód), IMO
HSC kód)
A.382 (X) határozat, IMO
A.694 (17) határozat

A.2/4.20

Útellenõrzõ rendszer gyorsjá- X/3 szabály, IMO MSC.97 IMO MSC.97 (73) határozat EN 60945 (1997), EN 61162;
ratú hajókhoz
(73) határozat 13.17.4 (2000 13.12 (2000 HSC kód), IMO IEC 60945 (1996), IEC 61162
HSC kód)
A.694 (17) határozat

A.2/4.21

Térképezési létesítmények ha- V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.3.2 szabály, IMO
jóradarhoz
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.97 (73) határozat 13.2
(2000 HSC kód), az IMO
13.17.1 (2000 HSC kód)
MSC.64 (67) 5. mellékletével
módosított IMO A.817 (19)
határozat, az IMO MSC.64
(67) 4. mellékletével módosított IMO A.477 (XII) határozat, IMO A.694 (17) határozat

Jövõbeni EN 60936-3 (2001),
EN 60945 (1997), EN 61162;
Jövõbeni IEC 60936-3 (2001),
IEC 60945 (1996), IEC 61162

A.2/4.22

THD rádiós iránytartó beren- V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.3.5 szabály, IMO
dezés (pörgettyûs módszer)
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.97 (73) határozat 13.2
13.1.2 (2000 HSC kód)
(2000 HSC kód), IMO
MSC.116 (73) határozat, IMO
A.694 (17) határozat

Jövõbeni ISO 22090-1, EN
60945 (1997), EN 61162;
Jövõbeni ISO 22090-1, IEC
60945 (1996), IEC 61162

A.2/4.23

THD rádiós iránytartó beren- V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.3.5 szabály, IMO
dezés (mágneses módszer)
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.97 (73) határozat 13.2
13.1.2 (2000 HSC kód)
(2000 HSC kód), IMO
MSC.86 (70) határozat 2. melléklete, IMO MSC.116 (73)
határozat, IMO A.694 (17) határozat

Jövõbeni ISO 22090-2, EN
60945 (1997), EN 61162;
Jövõbeni ISO 22090-2, IEC
60945 (1996), IEC 61162

A.2/4.24

Tolóerõ kijelzõ

B+E

B+F

G

H

6

ISO 449 (1997), ISO 694
(2000), ISO 1069 (1973), ISO
2269 (1992), EN 60945 (1997)
ISO 449 (1997), ISO 694
(2000), ISO 1069 (1973), ISO
2269 (1992), IEC 60945
(1996)

MAGYAR KÖZLÖNY
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V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.5.4 szabály, IMO
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.97 (73) határozat 13.7.2
13.1.2 (2000 HSC kód)
(2000 HSC kód), IMO A.694
(17) határozat

B+D

10880

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

Megnevezés

1

A.2/4.25

2

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Megfelelõség-értékelési modulok
Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

6

Oldalirányú tolóerõ, állásszög V/18.1 szabály, X/3 szabály, V/19.2.5.4 szabály, IMO
és üzemmód kijelzõ
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.36 (63) határozat 13.11.2
13.1.2 (2000 HSC kód)
(1994 HSC kód), IMO
MSC.97 (73) határozat 13.11.2
(2000 HSC kód), IMO A.694
(17) határozat

2003/141. szám

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

5. Rádióberendezések
Megjegyzések az A.2 rész rádióberendezésekrõl szóló 5. szakaszához.

Sorszám

A nemzetközi egyezményekben és az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben szereplõ hivatkozások az ITU ajánlásaira vonatkoznak.

Megnevezés

1

A.2/5.1

A.2./5.2

A.2./5.3

A.2/5.4

2

VHF EPIRB

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

B+C

EN 60945 (1997);
IEC 60945 (1996)

B+D

B+E

B+F
6

G

H

Jövõbeni EN 61097-14, EN
60945 (1997);
Jövõbeni IEC 61097-14, IEC
60945 (1996)
Jövõbeni EN 61097-13, EN
60945 (1996), IMO MSC/Circ.
862

EN 60945 (1997);
IEC 60945 (1996)

10881

IV/14 szabály, X/3 szabály, IV/8.3 szabály, IMO MSC.97
IMO MSC.97 (73) határozat (73) határozat 14.8.3 (2000
HSC kód), IMO A.662 (16) ha13.1.2 (2000 HSC kód)
tározat, IMO A.805 (19) határozat, IMO A.694 (17) határozat, ITU-R M.489-2 (10/95),
ITU-R M. 693 (06/90)
Rádióhoz tartalék energiafor- IV/14 szabály, X/3 szabály, IV/13.2 szabály, IMO MSC.97
rás
IMO MSC.97 (73) határozat (73) határozat 14.13 (2000
HSC kód), COMSAR Circ.16,
13.1.2 (2000 HSC kód)
IMO A.694 (17) határozat
Inmarsat-F SES
IV/14 szabály, X/3 szabály, IV/10.1.1
szabály,
IMO
IMO MSC.97 (73) határozat MSC.97 (73) határozat 14.10.1
(2000 HSC kód), IMO A.570
13.1.2 (2000 HSC kód)
(14) határozat, IMO A.808
(19) határozat, IMO A.694
(17)
határozat,
IMO
MSC/Circ. 862
Vészjelzõ panel
IV/14 szabály, X/3 szabály, IV/6.4 szabály, IMO MSC.97
IMO MSC.97 (73) határozat (73) határozat 14.6.4 (2000
13.1.2 (2000 HSC kód)
HSC kód), IMO A.694 (17) határozat, IMO MSC/Circ. 862

Megfelelõség-értékelési modulok

MAGYAR KÖZLÖNY

4. oszlop:

1

A.2/5.5

Megnevezés

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

3

4

5

2

Vészjelzõ vagy riasztó panel

Megfelelõség-értékelési modulok
B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

10882

Sorszám

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

6

IV/14 szabály, X/3 szabály, IV/6.6 szabály, IMO MSC.97 EN 60945 (1997);
IMO MSC.97 (73) határozat (73) határozat 14.6.6 (2000 IEC 60945 (1996)
13.1.2 (2000 HSC kód)
HSC kód), IMO A.694 (17) határozat, IMO MSC/Circ. 862

6. A COLREG ’72 szerint megkövetelt felszerelések

Sorszám

A COLREG ’72
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

2

3

A COLREG ’72 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

Megfelelõség-értékelési modulok

4

5

B+C

A.2/6.1

Navigációs fények

I/14 melléklet

I/14 melléklet, IMO A.694 EN 60945 (1997), COLREG ’72
(17) határozat
I. melléklete (Teljesítmény);
IEC 60945 (1996), COLREG
’72 I. melléklete (Teljesítmény)

A.2./6.2

Hangjelzõ berendezések

III/3 melléklet

III/3 melléklet, IMO A.694 EN 60945 (1997), Sípjelek —
COLREG ’72 III/1 melléklete
(17) határozat
(Teljesítmény), Csengõjelek
vagy gongok — COLREG ’72
III/2 melléklete (Teljesítmény)
IEC 60945 (1996), Sípjelek —
COLREG ’72 III/1 melléklete
(Teljesítmény), Csengõjelek
vagy gongok — COLREG ’72
III/2 melléklete (Teljesítmény)

B+D

B+E

B+F

G

H
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1

Megnevezés

7. Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági felszerelései

1

A.2/7.1

Megnevezés

2

Rakodó berendezés

A SOLAS 1974/1978
módosított szabályai,
amennyiben ,,típusjóváhagyás’’
szükséges

A SOLAS 1974/1978 vonatkozó,
módosított szabályai,
illetve az IMO határozatai
és körlevelei

Vizsgálati elõírások

Megfelelõség-értékelési modulok

3

4

5

B+C

XII/11 szabály, 1997. évi XII/11 szabály, 1997. évi IACS 48. javaslata a rakodó
SOLAS Konferencia 5. határo- SOLAS Konferencia 5. határo- berendezésekrõl
zat
zat
(SOLAS/CONF.4/7),,

B+D

B+E

B+F

G

H

6
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
19/2003. (XII. 10.) KvVM
rendelete
a hulladékok égetésének mûszaki követelményeirõl,
mûködési feltételeirõl és a hulladékégetés technológiai
kibocsátási határértékeirõl szóló
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (2) bekezdésének ab) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A hulladékok égetésének mûszaki követelményeirõl,
mûködési feltételeirõl és a hulladékégetés technológiai
kibocsátási határértékeirõl szóló 3/2002. (II. 22.) KöM
rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[17. § (3) Meglévõ égetõ-, együttégetõ mûvek esetében, a
levegõtisztaság-védelmi elõírások tekintetében 2004. december 31-ig a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és az azok alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 11/1991. (V. 16.) KTM rendelet
(a továbbiakban: R.) elõírásait]
a) az e rendelet 4. számú mellékletének 2. pontjához
tartozó együttégetõ mûvek esetén az R . 1. § (3) és 2. §
(1) bekezdései helyett az e rendelet 4. számú mellékletének 1. és 2. pontjában elõírtakat a 6. § (10) bekezdése
figyelembevételével, állati hulladékból készült húsliszt,
csontliszt elégetésénél a 4. számú melléklet 1. és 2. pontjában elõírtakkal, továbbá
b) az e rendelet 4. számú mellékletének 3. pontjához
tartozó együttégetõ mûvek esetén az R . 1. § (3) és 2. §
(1) bekezdései helyett az e rendelet 4. számú mellékletének 1. és 3. pontjában elõírtakat a 6. § (11)—(13) bekezdéseinek figyelembevételével, állati hulladékból készült húsliszt, csontliszt elégetésénél a 4. számú melléklet 1. és
3. pontjában elõírtakkal, továbbá
c) az a) és b) pont alá tartozó esetekben a mérések
gyakorisága vonatkozásában az R . 3. § (2) bekezdését az e
rendelet 10. § (5) bekezdésében foglaltakkal együtt’’
(kell alkalmazni.)

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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A nemzeti kulturális örökség
miniszterének
18/2003. (XII. 10.) NKÖM
rendelete
a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket
megilletõ kulturális kedvezményekrõl
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 29. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a külügyminiszterrel
egyetértésben — a következõket rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az állami fenntartású
muzeális intézményekre és nyilvános könyvtárakra, valamint a Szátv. hatálya alá tartozó személyekre.

2. §
(1) Az állami fenntartású muzeális intézmények esetében a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R .) 2. §-a (1) bekezdésének a)— d) pontjaiban, (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének a), b)
és d) pontjaiban foglalt látogatói kedvezmények megilletik
a Szátv. hatálya alá tartozó személyeket is.
(2) Az R . 2. §-ának (1) bekezdésében foglalt látogatói
kedvezmény illeti meg — az állami fenntartású muzeális
intézmények esetében — a Szátv. 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott államokban mûködõ könyvtári, levéltári, muzeális és közmûvelõdési intézményekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a Szátv. hatálya alá
tartozó személyeket is.

3. §
(1) A könyvtárhasználókat megilletõ egyes kedvezményekrõl szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R endelet) 1., 3. és 4. §-aiban szabályozott kedvezmények illetik meg a Szátv. hatálya alá tartozó személyeket.
(2) A R endelet 4. §-ának alkalmazása során megadott
kedvezmények — az állami fenntartású nyilvános könyvtárak esetén — azonos feltételek mellett megilletik a Szátv.
hatálya alá tartozó személyeket is.

4. §
A Szátv. hatálya alá tartozó — könyvtári, levéltári,
muzeális és közmûvelõdési intézményekben dolgozó —
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személyeknek a kulturális kedvezményekre való jogosultságát a ,,Magyar igazolvány’’, illetve a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’ (a továbbiakban együtt: ,,Magyar igazolvány’’) és az e rendelet alapján kiadott igazolás együttesen
igazolja.

5. §
(1) Az igazolással járó kedvezményt az a Szátv. hatálya
alá tartozó személy veheti igénybe, aki
a) rendelkezik ,,Magyar igazolvánnyal’’, továbbá
b) hitelt érdemlõen okirattal — különösen a munkáltató errõl szóló igazolásával — igazolta, hogy könyvtárral,
muzeális intézménnyel, levéltárral vagy közmûvelõdési
intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll és
ezt az okiratot a lakóhelye szerinti államban mûködõ
magyar diplomáciai és konzuli képviseletnek (a továbbiakban: külképviselet) bemutatja.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okirat
bemutatásáról a külképviselet a kérelmezõ részére igazolást állít ki, amely tartalmazza a bemutatott okirat számát,
tárgyát, kiállítójának megnevezését, az okirat keltét és az
okiratban szereplõ személy nevét.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott külképviseleti
igazolás érvényességi ideje megegyezik a ,,Magyar igazolvány’’ érvényességi idejével.

6. §
A 4. §-ban meghatározott kulturális kedvezmények biztosításának az a feltétele, hogy a jogosult a ,,Magyar igazolvány’’ mellett a kedvezményt biztosító intézmény számára
bemutassa az 5. § (2) bekezdése szerint kiállított külképviseleti igazolást.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép
hatályba, hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a
szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megilletõ
kulturális kedvezményekrõl szóló 14/2002. (IV. 26.)
NKÖM rendelet (a továbbiakban: r.)
(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az r. szerint kiadott igazolás alapján kedvezményekre jogot szerzõ
személyeket e rendelet 1—4. §-ai szerint illetik meg a kedvezmények.

III. rész

Dr. Hiller István s. k.,

HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1119/2003. (XII. 10.) Korm.
határozata
a kormányzati képviselet ellátásáról a Magyar
Köztársaság és az Apostoli Szentszék között az
1997. június 20-án aláírt Megállapodás áttekintésére
A Magyar Köztársaság Kormánya az Apostoli Szentszékkel 1997. június 20-án aláírt Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának áttekintésére kormányzati részrõl
delegációt jelöl ki, amelynek feladat- és hatáskörét, mûködését, vezetését és összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az
Apostoli Szentszékkel 1997. június 20-án aláírt Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának áttekintésére létrejövõ bizottságba az Apostoli Szentszék által kijelölt képviselõkbõl álló delegáltak mellé kormányzati képviselõket
delegál, és felhatalmazza delegáltjait a bizottság megalakítására, valamint tárgyalások folytatására.
2. A kormányzat képviselõit a miniszterelnök bízza
meg az egészségügyi szociális és családügyi miniszter, a
külügyminiszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere,
az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter egy-egy javaslata alapján. A kormányzati képviselõk delegációját az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára vezeti. A kormányzati delegáltak megbízásáról a Kormány diplomáciai úton
hivatalosan tájékoztatja az Apostoli Szentszéket.
Felelõs:

az érintett miniszterek
az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára
Határidõ: folyamatos
3. A kormányzati delegáció a bizottság mûködésérõl
tájékoztatja a Kormányt, és a bizottság munkája lezárását
követõen, szükség esetén intézkedési javaslatot kezdeményezhet.
Felelõs:

a nemzeti kulturális örökség minisztere
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Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára
Határidõ: folyamatos
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4. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter szükség
esetén — más miniszterrel, országos hatáskörû szerv vezetõjével egyeztetve — további tagokat bízhat meg ad-hoc
jelleggel a kormánydelegációban való részvételre.
Felelõs: a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: folyamatos
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A Kormány
1121/2003. (XII. 10.) Korm.
határozata
a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
1120/2003. (XII. 10.) Korm.
határozata
egyes, az egyházi kulturális örökség értékeinek
rekonstrukciója és egyéb beruházások elõirányzat
felosztásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

1. elfogadta a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítványnak a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát;
2. felhatalmazza az egészségügyi, szociális és családügyi
minisztert, hogy az 1. pontban nevesített Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításának ügyében az Alapító
nevében az illetékes bíróságnál eljárjon;
Felelõs: egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3. felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert,
hogy a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát a nyilvántartásba vételrõl szóló bírósági határozat
jogerõre emelkedését követõen a Magyar Közlönyben tegye közzé.
Felelõs:

1. Az ,,egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások’’ 2000. évi központi költségvetési jogcím-csoport felosztásáról szóló 2108/2000.
(V. 19.) Korm. határozat mellékletének VI/3. pontjában a
,,Székesfehérvár — egyházközösségi ház építése’’ szövegrész helyébe a ,,Székesfehérvár — egyházközösségi ház
felújítása’’ szövegrész lép.

Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vételt követõen
azonnal
4. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

2. Az ,,egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások’’ támogatására elõirányzott
2001. évi központi költségvetési jogcím-csoport felosztásáról rendelkezõ 1054/2001. (VI. 15.) Korm. határozat
VI/2. pontjában a ,,R ác u. 14.’’ szövegrész helyébe a
,,R ác u. 17.’’ szövegrész lép.
3. A Kormány felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ minisztert, hogy az egyház részére a módosított, de
továbbra is irányadónak tekintett finanszírozási szerzõdésekben írja elõ új elszámolási határidõként 2004. december
31-ét.
Felelõs: a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: azonnal
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter
közlemé nye
a Kimberley Folyamat Tanúsítási Rendszer részes
feleirõl
A nyers gyémánt külkereskedelmérõl szóló 61/2003.
(IV. 25.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kimberley Folyamat Tanúsítási Rendszer
— e közlemény közzétételének napjától hatályos — részes
feleinek listája a következõ:
Angola
Arab Emírségek
Ausztrália
Belorusszia
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Botswana
Bolgár Köztársaság
Brazília
Dél-afrikai Köztársaság
Elefántcsontpart
Európai Közösség
Guyana
Guinea
Hong-Kong (Kína)
Horvátország
India
Izrael
Japán
Kanada
Kína
Kongó
Kongó Demokratikus Köztársaság
Koreai Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Laosz
Lengyelország
Lesothó
Libanon
Magyarország
Malajzia
Mauritius
Namíbia
Oroszország
Örményország
Románia
Sierra Leone
Sri Lanka
Svájc
Szlovénia
Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu önálló vámterület
Tanzánia
Thaiföld
Togo
Ukrajna
USA
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe
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1. Az 1. számú melléklet szerinti önkormányzatok
együttes támogatása 832 254 ezer forint.
2. A 2. számú melléklet szerinti önkormányzatok támogatási igényének elismerésére a törvény szerint nincs lehetõség.
3. A támogatások törvény szerinti átutalása 2003. december hónapban a nettó finanszírozás keretében történik.
Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet
Támogatásban részesülõ önkormányzatok
Sorszám

Önkormányzat neve

Támogatás
(ezer Ft)

Bács-Kiskun megye
1. Bácsbokod
Bács-Kiskun megye összesen:

4 250
4 250

Békés megye
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Békéssámson
Doboz
Dombegyház
Geszt
Kertészsziget
Kétegyháza
Kisdombegyház
Körösújfalu
Lõkösháza
Medgyesbodzás
Méhkerék
Zsadány
Békés megye összesen:

1 210
1 867
36
5 182
1 480
2 780
2 000
1 417
1 272
1 020
1 760
1 012
21 036

Kovács László s. k.,
külügyminiszter

A pénzügyminiszter
közl emén ye
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ helyi
önkormányzatok 2003. évi II. ütemû támogatásáról
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló
2002. évi LXII. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja
alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ
helyi önkormányzatok a 2003. évi II. ütemben támogatásban részesülnek.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bodroghalom
Bodrogolaszi
Borsodgeszt
Borsodivánka
Borsodnádasd
Csernely
Csobád
Edelény
Egerlövõ
Erdõhorváti
Gagybátor
Gagyvendégi

6 826
2 498
8 773
11 272
6 480
3 526
1 262
6 476
8 895
1 200
56
556
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

MAGYAR KÖZLÖNY
Önkormányzat neve

Támogatás
(ezer Ft)

Girincs
2 260
Hegymeg
2 452
Hernádvécse
4 167
Hidasnémeti
498
Hidvégardó
3 843
Járdánháza
5 823
Kazincbarcika
4 985
Kéked
3 917
Lak
1 202
Meszes
351
Mezõnagymihály
9 356
Nyíri
2 506
Ózd
3 707
Putnok
27 340
Rakaca
2 758
Sátoraljaújhely
1 122
Szakácsi
381
Szerencs
6 624
Szuhogy
4 004
Taktabáj
1 513
Tiszakeszi
4 524
Tiszavalk
4 815
Tomor
1 913
Tornaszentjakab
485
Vajdácska
5 697
Viszló
1 128
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen: 165 191

Sorszám

69.
70.

Ambrózfalva
Apátfalva
Ásotthalom
Csanádpalota
Csanytelek
Derekegyház
Domaszék
Eperjes
Klárafalva
Mindszent
Nagylak
Öttömös
Ruzsa
Szegvár
Tömörkény
Csongrád megye összesen:

Önkormányzat neve

Vajta
Vértesboglár
Fejér megye összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

5 110
7 849
24 738

Gyõr-Moson-Sopron megye
71.
72.
73.

Dör
Kisbajcs
Szárföld
Gyõr-Moson-Sopron megye összesen:

5 076
6 561
1 278
12 915

Hajdú-Bihar megye
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Bakonszeg
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Hajdúhadház
Körösszakál
Magyarhomorog
Sáránd
Sárrétudvari
Újszentmargita
Vámospércs
Hajdú-Bihar megye összesen:

975
6 747
10 500
23 576
16 935
8 366
2 400
1 224
12 905
3 515
87 143

Heves megye

Csongrád megye
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

10887

925
3 034
1 094
7 342
2 311
7 714
6 119
478
3 000
6 070
2 063
915
2 345
10 679
731
54 820

84.

Bekölce
Heves megye összesen:

4 806
4 806

Nógrád megye
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Balassagyarmat
Bátonyterenye
Becske
Cserháthaláp
Galgaguta
Pásztó
Szente
Nógrád megye összesen:

25 297
6 184
4 187
4 351
4 253
6 433
1 578
52 283

Pest megye
Fejér megye
67.
68.

Káloz
Nagylók

3 830
7 949

92.
93.
94.

Bernecebaráti
Kartal
Penc
Pest megye összesen:

886
4 841
11 107
16 834
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Önkormányzat neve

Támogatás
(ezer Ft)

Sorszám

Ecseny
Felsõmocsolád
Lad
Simonfa
Somodor
Somogyacsa
Somogysámson
Szentgáloskér
Somogy megye összesen:

Önkormányzat neve

Támogatás
(ezer Ft)

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Somogy megye
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

2003/141. szám

134
776
1 416
1 555
501
1 260
8 961
48
14 651

140.
141.
142.
143.
144.
145.

Kuncsorba
Nagyrév
Tiszaderzs
Tiszaföldvár
Tiszaroff
Újszász
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen:

12 890
636
2 555
13 582
1 516
24 907
56 086

Tolna megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Balkány
18 307
Barabás
1 152
Bököny
6 230
Csegöld
3 176
Géberjén
10 919
Gemzse
3 755
Gyõrtelek
9 409
Kállósemjén
4 768
Kisléta
3 998
Kisvárda
7 260
Kocsord
9 550
Nagycserkesz
3 123
Nyírbogát
9 685
Nyíribrony
557
Nyírpilis
5 492
Nyírtass
6 464
Nyírvasvári
2 859
Õr
4 911
Paszab
3 158
Pátroha
9 829
Penészlek
18 299
Piricse
8 343
Pócspetri
516
Porcsalma
4 590
Szabolcs
5 058
Szabolcsveresmart
3 687
Szamoskér
3 927
Szamosszeg
1 834
Szatmárcseke
15 916
Terem
794
Tiborszállás
5 420
Tiszaszalka
2 605
Tiszaszentmárton
5 132
Tornyospálca
10 614
Újkenéz
5 312
Vámosoroszi
2 085
Záhony
3 460
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen: 222 194

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Dombóvár
Fadd
Felsõnyék
Kocsola
Madocsa
Magyarkeszi
Medina
Tolna megye összesen:

8 415
12 290
6 484
8 681
9 991
5 274
3 388
54 523

Vas megye
153. Magyarszombatfa
154. Nagysimonyi
Vas megye összesen:

1 300
2 325
3 625

Veszprém megye
155. Doba
156. Tés
Veszprém megye összesen:

3 890
5 623
9 513

Zala megye
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Csesztreg
Eszteregnye
Letenye
Maróc
Orbányosfa
Szentpéterúr
Tornyiszentmiklós
Zalalövõ
Zala megye összesen:
ORSZÁG

ÖSSZESEN:

2 312
2 529
4 604
1 415
831
9 224
4 208
2 523
27 646
832 254
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2. számú melléklet
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Sorszám

Önkormányzat neve

Támogatásban nem részesülõ önkormányzatok
Sorszám

Önkormányzat neve

Baranya megye
1. Baranyajenõ
Békés megye
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biharugra
Körösnagyharsány
Magyardombegyház
Szabadkígyós
Tótkomlós
Újszalonta

Pest megye
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Budajenõ
Pomáz
Püspökszilágy
Szigetszentmárton
Tésa
Vácegres
Váckisújfalu
Somogy megye

35.
36.
37.
38.

Kereki
Mesztegnyõ
Rinyaszentkirály
Szentbalázs

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Abod
Alsóregmec
Bódvalenke
Felsõregmec
Ináncs
Karcsa
Monaj
Pácin
Tiszabábolna
Vilyvitány

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
39.
40.
41.
42.
43.

Beregsurány
Gávavencsellõ
Kemecse
Ópályi
Tivadar
Zala megye

44.

Zalaszabar

Csongrád megye
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

Csanádalberti
Dóc
Makó
Röszke
Szentes
Üllés

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken
kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:

Gyõr-Moson-Sopron megye
24.

Rábaszentmihály
Heves megye

25.

Aldebrõ
Nógrád megye

26.
27.

Nõtincs
Sámsonháza

148889C
568296A
948084D
653598C
839786B
430726A
040387C
283071B
650652C
047568B
925979C
509791C

743115D
387248C
396543C
577569C
098709B
081192D
663773C
601481C
207926C
242022D
334181D
547504A

049522B
628231A
108556C
372895D
877614B
617937B
700925D
681859B
618422B
592399C
111998C
301475A
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247847D
282204A
059904D
103618C
619683C
086673B
026472B
095395C
053128D
781088C
682962B
505483C
871875D
343992A
601318A
411215D

576422A
608148A
111335B
767393B
453725C
246841A
055664B
429769A
143086C
836241A
419985C
800545A
677960A
025126A
792407B
584962B

2003/141. szám
196423A
786342B
519783B
448374D
961163C
147213A
436497A
313025B
033601B
940476A
412912C
077908A
154125A
992920A
919032A
701629B

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2003. évi 134. számában kihirdetett, a hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról
szóló 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet melléklete 14. és 19. pontjának bevezetõ része helyesen:
,,14. Az R . 2. számú melléklete A. R észének IV. Fejezete a következõ 4. bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi 4., 5., 6. és 7. bekezdés sorszáma 5., 6.,
7. és 8. bekezdésre változik:’’.
,,19. Az R . 3. számú mellékletének II. A. R észe IV. Fejezetének 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:’’
(Kézirathiba)
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