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II. rész

JOGSZABÁLYOK
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lalkozás esetében, melynek gyakorlásához külön engedély
szükséges, az engedélyt be kell szerezni.

A Kormány rendeletei

2. Cikk

A Kormány
73/2000. (V. 24.) Korm.
rendelete

A jelen Egyezmény értelmében a gyakornokok olyan
munkavállalók, akik
1. szakképesítéssel rendelkeznek,
2. a munkába álláskor betöltötték a 18. életévet, és nem
id´ósebbek 40 évesnél.

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Cseh Köztársaság Kormánya között
a gyakornokok cseréjér´ól szóló, Prágában, 1999.
szeptember 9-én aláírt Egyezmény kihirdetésér´ól

3. Cikk

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás
2000. április 11. napján megtörtént.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh
Köztársaság Kormánya között a gyakornokok cseréjér´ól
szóló, Prágában, 1999. szeptember 9-én aláírt Egyezményt
e rendelettel kihirdeti.

2. §

1. A Szerz´ód´ó Felek jelen Egyezmény végrehajtásáért
felel´ós szervei (a továbbiakban: meghatalmazott szervek):
a Magyar Köztársaságban — Szociális és Családügyi
Minisztérium,
a Cseh Köztársaságban — Munka- és Szociális Ügyek
Minisztériuma.
2. Jelen Egyezmény végrehajtásával megbízott szervek
(a továbbiakban: megbízott szervek):
a Magyar Köztársaságban — Országos Munkaügyi
Módszertani Központ, a munkaügyi központokkal együttm´úködve,
a Cseh Köztársaságban — Munka- és Szociális Ügyek
Minisztériuma Foglalkoztatási Szolgálat, a munkaügyi hivatalokkal együttm´úködve.

Az Egyezmény hiteles magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
4. Cikk
,,Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh
Köztársaság Kormánya között a gyakornokok cseréjér´ól
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság
Kormánya (a továbbiakban: Szerz´ód´ó Felek) a gyakornokok cseréjér´ól szóló jelen Egyezmény megkötésekor
azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös együttm´úködést
továbbfejlesszék a társadalmi és gazdasági élet minden
területén, a következ´ókben állapodnak meg:

1. Cikk
A jelen Egyezmény szabályozza a Magyar Köztársaság
területén állandó lakóhellyel rendelkez´ó magyar állampolgárok és a Cseh Köztársaság területén állandó lakóhellyel
rendelkez´ó cseh állampolgárok cseréjére vonatkozó feltételeket, akik szakmai és nyelvi ismereteik b´óvítése érdekében átmenetileg a másik Szerz´ód´ó Fél területén (a továbbiakban: fogadó ország) vállalnak munkát (a továbbiakban: gyakornokok).
A gyakornokok a fogadó ország területén minden olyan
foglalkozást vállalhatnak, amelynek gyakorlását a jogszabályok a külföldiek számára nem korlátozzák. Olyan fog-

1. Az állampolgárok, akik gyakornoki állás iránt érdekl´ódnek, ilyen állást a fogadó országban önállóan keresnek.
A megbízott szervek a munkahelykeresést megfelel´ó intézkedésekkel el´ósegíthetik.
2. Jelen Egyezmény végrehajtására a megbízott szervek
eljárásrendet dolgoznak ki.
3. A gyakornoki kérelmet valamennyi szükséges adattal
a kérelmez´ó abban az országban nyújtja be a megbízott
szervhez, ahol az állandó lakóhelye van. A megbízott szerv
megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e valamennyi feltételnek, és továbbítja a fogadó ország megbízott szervéhez.
4. Az illetékes szervek jelen Egyezmény szerinti munkahelyek közvetítését, valamint a munkavállalási engedély
kiadásához szükséges intézkedéseket díjtalanul végzik. A
fogadó országban tartózkodással kapcsolatos más költségeket és a fogadó ország jogszabályai szerinti illetékeket a
gyakornok viseli.

5. Cikk
1. A gyakornoki munkavállalási engedélyt jelen Egyezmény 10. Cikkében jóváhagyott létszámkeret szerint a fo-
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gadó ország illetékes munkaügyi központja adja meg a
hatályos jogszabályok figyelembevételével a munkaer´ópiac helyzetére való tekintet nélkül. Az engedély rendszerint
12 hónapra szól, és egy alkalommal további 6 hónappal
hosszabbítható meg.
2. A fogadó országban a munkaadó írásban köteles bejelenteni jelen Egyezmény végrehajtásával megbízott helyileg illetékes szervnek a munkaszerz´ódés következ´ó részleteit:
— a foglalkoztatás id´ótartamát (a kezdetének és a befejezésének dátumát);
— a munkavégzés helyét és a munkakört;
— a lényeges bérezési és munkafeltételeket.
3. A gyakornokok nem végezhetnek semmilyen további
keres´ótevékenységet, és nem foglalkoztathatók más állásban sem, mint amire a munkavállalási engedélyt kiadták.
Az illetékes hatóság indokolt esetben engedélyezheti a
munkahely megváltoztatását.
4. Az engedélyt vissza kell vonni, ha
a) nem jelen Egyezmény szerinti foglalkoztatásra kerül
sor,
b) a gyakornokok foglalkoztatásánál nem tartják be a
foglalkoztatás helyén alkalmazandó bér- és munkafeltételeket.
6. Cikk
1. A gyakornokot határozott id´óre szóló munkaszerz´ódés alapján kell foglalkoztatni, amely semmilyen esetben
sem lehet hosszabb, mint az Egyezmény 5. Cikkének
1. pontjában meghatározott id´ótartam.
2. A gyakornokok foglalkoztatása a fogadó országnak a
munka végzésére és javadalmazására vonatkozó jogszabályai
szerint történik, kivéve, ha a két Szerz´ód´ó Félre egyaránt
vonatkozó nemzetközi megállapodás másképpen rendelkezik.
3. A gyakornokok nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási
ellátásaira és járulékfizetési kötelezettségére a Szerz´ód´ó
Felek között a hatályos szociálpolitikai együttm´úködésr´ól
szóló Egyezmény rendelkezései az irányadók.

7. Cikk
A gyakornokok munkabérének adóztatása a fogadó ország jogszabályai szerint történik, kivéve, ha a kett´ós adóztatás elkerülésér´ól szóló Egyezmény másképpen rendelkezik.

8. Cikk
A Szerz´ód´ó Felek lehet´óvé teszik a gyakornokok számára a munkabérükb´ól származó megtakarítások szabad és
korlátlan kivitelét és átutalását.
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9. Cikk

Jelen Egyezmény nem érinti a gyakornokok azon kötelezettségét, mely a fogadó ország egyéb jogszabályainak
betartására vonatkozik, f´óképpen a külföldiek belépésére,
az ott tartózkodására és kilépésére vonatkozó el´óírásokat.
10. Cikk
1. A Szerz´ód´ó Felek területén foglalkoztatott gyakornokok száma egy naptári évben nem haladhatja meg a 300 f´ót.
2. Jelen Egyezményben rögzített kvóta alapján foglalkoztatható gyakornokok száma független a fogadó országban a jelen Egyezmény alapján — hosszabbítás miatt —
már foglalkoztatott gyakornokok számától.
3. Abban az esetben, ha a jelen Cikk 1. bekezdésében
meghatározott gyakornoki létszám keretét az egyik Szerz´ód´ó Fél teljes mértékben nem használja fel, a másik Szerz´ód´ó Fél ezen az alapon a gyakornoki létszámkeretet nem
korlátozhatja. Az adott évben meghatározott gyakornoki
kontingens fel nem használt részét a következ´ó évre átvinni
nem lehet.
4. A munkavállalási engedély meghosszabbítása jelen
Egyezmény 5. Cikkének 1. bekezdése alapján a fogadó
ország jogszabályai szerint történik, ez azonban nem min´ósül új gyakornoki engedélynek.
5. A következ´ó naptári év jegyzék cseréjével állapodnak
meg, legkés´óbb a folyó év július 1-jéig.
11. Cikk
1. A Szerz´ód´ó Felek jegyzékváltás útján tájékoztatják
egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges bels´ó jogi el´óírásaiknak. Jelen Egyezmény a kés´óbbi jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.
2. Jelen Egyezményt határozatlan id´óre kötik.
3. Bármelyik Szerz´ód´ó Fél jelen Egyezményt írásban,
diplomáciai úton felmondhatja. Jelen Egyezmény hatálya
a másik Szerz´ód´ó Félhez megküldött, a felmondási szándékot tartalmazó írásos diplomáciai értesítés kézhezvételét
követ´ó 6 hónap elteltével sz´únik meg.
4. Jelen Egyezmény felmondása esetén a gyakornokoknak a jelen Egyezmény alapján kiadott munkavállalási engedélyei az eredetileg engedélyezett id´ópontig érvényben
maradnak.
Készült Prágában, 1999. szeptember 9-én, két eredeti
példányban, magyar és cseh nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

A Cseh Köztársaság
Kormánya nevében’’
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3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba. Az Egyezmény rendelkezéseit 2000. április 11.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet végrehajtásáról a szociális és családügyi
miniszter gondoskodik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti
a) a sertésállományok brucellózistól, leptospirózistól
és Aujeszky-féle betegségt´ól való mentesítésér´ól és ennek
pénzügyi feltételeir´ól szóló 2/1987. (II. 9.) MÉM—PM
együttes rendelet, valamint
b) a járványügyi kártalanítás fels´ó határáról szóló
33/1999. (IV. 2.) FVM rendelet.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
23/2000. (V. 24.) FVM
rendelete
a járványügyi intézkedés esetén járó kártalanítás
fels´ó határáról
Az állategészségügyr´ól szóló 1995. évi XCI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 45. §-ának 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján — az érintett miniszterekkel és a
Központi Statisztikai Hivatal elnökével egyetértésben —
a következ´óket rendelem el:
1. §
A járványügyi intézkedés esetén — a Tv. 8. §-ának
(1) bekezdése alapján — járó kártalanítás fels´ó határa a
Központi Statisztikai Hivatal által közölt 1999. évi inflációs ráta (fogyasztói árindex) alapján a következ´ó:
—
—
—
—
—
—
—
—

ló
szarvasmarha
sertés
juh
kecske
baromfi
méhcsalád
házinyúl

829 400,— Ft
371 800,— Ft
129 800,— Ft
37 400,— Ft
18 700,— Ft
2 750,— Ft
11 000,— Ft
1 980,— Ft

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lév´ó
ügyekben is alkalmazni kell.

A honvédelmi miniszter,
a belügyminiszter,
az igazságügy-miniszter és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter
11/2000. (V. 24.) HM—BM—IM—TNM
együttes rendelete
a szoros felügyelet alá helyezés végrehajtásának,
valamint a katonával szemben elrendelt
lakhelyelhagyási tilalom ellen´órzésének szabályairól
A büntet´óeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: Be.) 404. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a legf´óbb ügyésszel egyetértésben —
a következ´óket rendeljük el:
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) sorállományú katona: az a hadköteles, aki a honvédelemr´ól szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban:
Hvt.) 92. §-a szerinti szolgálati kötelezettségét a Hvt.-nek
a sorkatonai szolgálatra vonatkozó szabályai szerint
— fegyveres vagy fegyver nélküli szolgálat keretében —
a fegyveres er´óknél [Hvt. 21. § (1) bekezdés] teljesíti.
b) fegyveres szolgálat: a katonának az a szolgálati tevékenysége, amelyet a jogszabályok és az állami irányítás
egyéb jogi eszközei rendelkezése alapján fegyveresen kell
vagy lehet ellátni;
c) állományilletékes parancsnok: a sorállományú katonák esetében a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.)
2. §-ának a) pontjában, a hivatásos (szerz´ódéses) katonák
tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. (a to-
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vábbiakban: Hszt.) 2. §-ának b) pontjában meghatározott
szolgálati elöljáró;
d) szervezeti egység: a fegyveres szerv szervezeti rendszerében elhelyezked´ó, különböz´ó szervezeti elemekb´ól álló,
az állományilletékes parancsnok által vezetett szervezet;
e) szolgálati hely: az a szervezeti egység, amelynek állományába a katona tartozik;
f) szolgálatteljesítés helye: az a földrajzilag körülhatárolható területrész, ahol a szolgálati feladatot ténylegesen
végre kell hajtani;
g) áthelyezés: a fegyveres szerv szervezeti egységén belül, vagy az egyik szervezeti egységt´ól a másik szervezeti
egységhez történ´ó beosztásba helyezés; amely az érintett
miniszterek megállapodása alapján — a Hszt. hatálya alá
tartozó katonák esetén — történhet a fegyveres szervek
között is;
h) vezénylés: a katonának az eredeti szervezeti egységét´ól meghatározott szolgálati feladat teljesítése céljából
más szervezeti egységhez id´óleges, illet´óleg — a Hszt. hatálya alá tartozó katonák esetén a rendelkezési állományból más szervezeti egységhez, valamint más szervhez id´óleges vagy határozatlan id´ótartamra történ´ó átirányítása;
i) közeli hozzátartozó: sorállományú katonák esetében
a Hkt. 122. §-a (4) bekezdésében, a Hszt. hatálya alá tartozó
katonák esetében a Hszt. 2. §-a p) pontjában meghatározott személy.

2. §
E rendelet végrehajtása során a terhelt ellen´órzésének
az állományilletékes parancsnok által meghatározott módja és gyakorisága a szoros felügyeletet (Be. 340/B. §), valamint a lakhelyelhagyási tilalmat (Be. 340/A. §, illetve Be.
99—99/C. §) elrendel´ó ügyészségi vagy bírósági határozat
szerinti kényszerintézkedés célja elérésének biztosításán
túl nem terjedhet.

A szoros felügyelet alá helyezés végrehajtásának
szabályai
3. §
(1) A szoros felügyelet elrendelésér´ól szóló határozat
kézhezvételét követ´óen — az abban foglaltaknak megfelel´óen — az állományilletékes parancsnok haladéktalanul
parancsban rögzíti, illetve meghatározza
a) a terhelt szoros felügyelet alá helyezésének tényét;
b) a szoros felügyelet kezd´ó- és lejárati napját;
c) a terhelt szolgálati helyen való tartózkodása biztonságos ellen´órzésének — a szervezeti egység sajátosságaihoz igazodó — módját, gyakoriságát és az ellen´órzés végrehajtásáért felel´ós szolgálati személyt;
d) a terheltnek az ellen´órzéssel összefügg´ó szolgálati
kötelezettségeit.
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(2) Az ellen´órzés módját és gyakoriságát úgy kell meghatározni, hogy az igazodjon a katonai szervezet napirendjéhez.
(3) Az (1) bekezdés szerinti parancsot a terheltnek ki
kell hirdetni, aki az abban foglaltak tudomásulvételét aláírásával igazolja. Az aláírás megtagadását írásban rögzíteni
kell, majd azt az állományilletékes parancsnok haladéktalanul megküldi a kényszerintézkedést elrendel´ó ügyészségnek, illetve bíróságnak.
(4) A terhelt — a személyazonosságát és az eljárási
jogosultságát igazoló — véd´ójével a szoros felügyelet tartama alatt szóban és írásban szabadon, ellen´órzés nélkül
érintkezhet. Az állományilletékes parancsnok a szolgálati
helyen e célra megfelel´ó helyiséget biztosít.
(5) Ha a terhelt a szoros felügyelet végrehajtása során a
számára meghatározott magatartási szabályokat megszegi,
azt az állományilletékes parancsnok a szoros felügyeletet
elrendel´ó ügyészségnek, illetve bíróságnak jelenti.

4. §
(1) A terhelt
a) szolgálati helye kiképzési programjának végrehajtásában — az éleslövészet kivételével — részt vesz;
b) fegyveres szolgálatba nem vezényelhet´ó;
c) szolgálati helyét magáncélból — az 5. és 6. §-ban
foglaltak kivételével — nem hagyhatja el;
d) köteles betartani a 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján meghatározott szabályokat.
(2) A szoros felügyelet tartama alatt a terhelt nem vezényelhet´ó, illetve nem helyezhet´ó át.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásokon
túl a terhelt szolgálatteljesítésére, szolgálati jogaira és kötelezettségeire vonatkozó jogszabályokat, valamint egyedi
és normatív rendelkezéseket [Hvt. 25. § (1) bekezdés] kell
alkalmazni.

5. §
(1) Ha a terheltet — orvosi javaslatra vagy egyéb nyilvánvaló okból sürg´ósen gyógyintézeti ellátásban kell részesíteni, az állományilletékes parancsnok haladéktalanul intézkedik a terhelt oda történ´ó szállítása iránt, s err´ól a
szoros felügyeletet elrendel´ó ügyészséget, illetve bíróságot
soron kívül értesíti.
(2) A terhelt a szolgálati helyét orvosi szakvizsgálat
végett csak kísér´óvel hagyhatja el.

6. §
Ha a szolgálati hely elhagyása a terhelt számára rendkívüli méltánylást érdeml´ó személyes okból — így különösen
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a közeli hozzátartozó halála, súlyos betegsége miatt —
halaszthatatlanul szükséges, az állományilletékes parancsnok a terhelt erre vonatkozó kérelmét haladéktalanul továbbítja az illetékes ügyészségnek, illet´óleg bíróságnak. A
terhelt útba indítása (kísér´óvel vagy anélkül) az engedélyben meghatározottak szerint történik.

7. §
(1) A szoros felügyelet alatt álló terhelt szolgálati viszonya megszüntetésének id´ópontját az állományilletékes parancsnok a szolgálati viszony megsz´únése el´ótt tíz nappal
az illetékes ügyészséggel, illetve bírósággal közli.
(2) Ha a terhelt szolgálati viszonya az (1) bekezdésben
meghatározott határid´ónél rövidebb id´ó alatt sz´únik meg,
az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti
kötelezettségét haladéktalanul teljesíti.

A lakhelyelhagyási tilalom ellen´órzésének
szabályai
8. §
(1) Az állományilletékes parancsnok a Hszt. hatálya alá
tartozó katonával szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalomról szóló ügyészségi, vagy bírósági határozat számára
történt kézbesítése után, az abban foglaltaknak megfelel´óen — a terhelt állománya szerinti fegyveres szerv szervezeti sajátosságait is figyelembe véve — haladéktalanul
parancsban (intézkedésben) határozza meg a lakhelyelhagyási tilalom ellen´órzésének az adott helyzetben célravezet´ó (technikai, személyes) módját, továbbá a terheltnek
azzal kapcsolatos kötelezettségeit, egyben kijelöli az ellen´órzés végrehajtásáért felel´ós szolgálati személyt.
(2) Az állományilletékes parancsnok a lakhelyelhagyási
tilalom ellen´órzése (1) bekezdés szerinti módja meghatározásakor vegye figyelembe, hogy a terheltnek az ügyészség
határozatában vagy a bíróság végzésében meghatározott
lakóhelye, illetve szolgálati helye (szolgálatteljesítés helye)
azonos vagy más településen található.
(3) A terhelt fegyveres szolgálatot nem láthat el.
(4) Az (1) bekezdés szerinti parancsot (intézkedést) a
terheltnek ki kell hirdetni, aki az abban foglaltak tudomásul vételét aláírásával igazolja. Az aláírás megtagadása
esetén a 3. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
(5) A lakhelyelhagyási tilalom alatt álló terhelt nem
vezényelhet´ó, illetve nem helyezhet´ó át.
(6) Ha a terhelt beosztásából történ´ó felfüggesztésére a
lakhelyelhagyási tilalom elrendelését követ´óen kerül sor,
az állományilletékes parancsnok az err´ól szóló parancsát
(határozatát) az illetékes ügyészségnek, illetve bíróságnak
haladéktalanul megküldi.
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(1) Ha a terhelt sürg´ós orvosi vizsgálata vagy gyógyintézeti ellátása a lakhelyelhagyási tilalommal érintett terület
(körzet) halaszthatatlan elhagyását tette szükségessé, az
állományilletékes parancsnok az illetékes ügyészséget, illetve bíróságot — az err´ól történt tudomásszerzését követ´óen — haladéktalanul értesíti.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat meghaladóan, ha a
lakhelyelhagyási tilalom végrehajtása során az állományilletékes parancsnok olyan körülményt észlel, amelyre figyelemmel a lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldása
vagy megszüntetése válhat szükségessé, err´ól az illetékes
ügyészséget, illetve bíróságot haladéktalanul értesíti.

10. §
A lakhelyelhagyási tilalom keretében elrendelt házi ´órizet [Be. 99/B. § (1) bekezdés] esetén az állományilletékes
parancsnok a 8. § (1) bekezdése szerint jár el, ennek során
a házi ´órizet végrehajtásáról szóló 2/2000. (I. 26.) IM—BM
együttes rendeletben a rend´órség számára el´óírt kötelezettségek az állományilletékes parancsnokot terhelik.

11. §
A lakhelyelhagyási tilalom, illet´óleg a házi ´órizet szabályainak megszegését [Be. 99/C. § (1) bekezdés] az állományilletékes parancsnok — az err´ól történ´ó tudomásszerzését követ´óen — az illetékes ügyészségnek, illetve
bíróságnak haladéktalanul jelenti.

12. §
Ha a lakhelyelhagyási tilalom tartama alatt a terhelt
szolgálati viszonya megsz´únik, az illetékes parancsnok a
7. § szerint jár el.

13. §
(1) E rendelet alkalmazása során felmerült és — sorállományú katona terhelt esetén a Be. 343. §-a figyelembevételével — a fegyveres szerv által el´ólegezett költségek
b´únügyi költséget (Be. 120. §) képeznek. Az err´ól vezetett
költségjegyzéket a b´únügyi iratokhoz történ´ó csatolás
végett az illetékes ügyészségnek, illetve bíróságnak meg
kell küldeni.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti felmerült és behajtott b´únügyi költség a terhelt állománya szerinti fegyveres szerv
azon szervezeti egységét illeti meg, amely azt megel´ólegezte.
14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Budapest, 2000. április 28.
Dr. Szabó János s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

honvédelmi miniszter

belügyminiszter

Dr. Dávid Ibolya s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

igazságügy-miniszter

a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
11/2000. (V. 24.) KHVM
rendelete
a közúti járm´úvek m´úszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról*
A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés b) pontjának 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján — a belügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel, valamint a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben — a közúti járm´úvek m´úszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban:
ER.) módosítására a következ´óket rendelem el:
1. §
Az ER. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A rendelet hatálya — a (2) és (4) bekezdésben
foglalt kivétellel — a Magyar Köztársaság területén közúton vagy közforgalom el´ól el nem zárt magánúton
(a továbbiakban együtt: közút) közleked´ó gépjárm´úre, mez´ógazdasági vontatóra, lassú járm´úre, ezek pótkocsijaira,
valamint segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban
együtt: járm´ú), továbbá ezek tulajdonságaira, alkatrészeire, tartozékaira és önálló m´úszaki egységeire terjed ki.
A munkagépre a rendelet hatálya annyiban terjed ki,
amennyiben ezt az egyes rendelkezései kifejezetten el´óírják.’’
* A rendelet mellékletét a Magyar Közlöny 2000. évi 50. számának
II. kötete tartalmazza, melyet az el´ófizet´óknek — a megjelenést´ól számított 1 hónapon belüli kérés esetén — a Szerkeszt´óség nyomtatott formában vagy CD-n megküld (telefon: 266-9295/237 és 238 mellék; fax:
338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357). A rendelet teljes szövege
a közlönyboltokban CD-n megvásárolható.
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(1) Az ER. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A rendelet alkalmazásában
a) ,,forgalomba helyezés’’: a járm´ú els´ó hazai forgalomba helyezése, amely a magyar hatósági engedély és jelzés
kiadásával, valamint a járm´ú nyilvántartásba vételével valósul meg,
b) ,,gyártási év’’: az alvázszám alapján a forgalomba
helyezéskor megállapítható tényleges gyártási év,
c) ,,els´ó használatba vétel’’: a járm´ú — hazai vagy külföldi — els´ó forgalomba helyezésének id´ópontja, illet´óleg
amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó
napja,
d) ,,járm´ú’’: az a járm´ú, amelynek a használatba vétele
a c) pont szerint még nem történt meg.’’
(2) Az ER. 2. §-ának (6)—(8) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(6) A rendelet alkalmazásában ,,gázüzem´ú járm´ú’’: az
MR. 2. §-ának (4) bekezdésében meghatározott járm´ú.
(7) A rendelet alkalmazásában ,,járm´útípus’’: az azonos
járm´úkategóriába tartozó olyan járm´úvek összessége,
amelyeket ugyanaz a gyártó gyárt, ugyanolyan alvázuk van
és gyártójuk a járm´úveket ugyanazzal a típusjellel látja el.
E rendelet A., B. és C. Függelékei (a továbbiakban: Függelékek), valamint az MR. a járm´útípusra további feltételeket határozhat meg. A járm´úkategória fogalmát az A. Függelékének A/2. számú melléklete és a B. Függelék 1. Cikke
határozza meg. Egy járm´útípus különböz´ó járm´ú-változatokat és járm´ú-kiviteleket tartalmazhat.
(8) A rendeletben a járm´úvekkel kapcsolatos fogalmakra — az a) —g) pontban foglalt eltéréssel, illet´óleg
kiegészítésekkel — a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendeletben foglaltakat
kell alkalmazni. Annak megítélése szempontjából, hogy a
járm´ú sík úton önerejéb´ól milyen sebességgel képes haladni, a járm´ú tervezési sebessége az irányadó. A rendelet
alkalmazásában:
a) ,,traktor’’: olyan járm´ú-kategória, amelybe a fúvott
gumiabronccsal rendelkez´ó olyan mez´ógazdasági vontató,
lassú járm´ú, illetve egyéb járm´ú tartozik, amelyet beépített
er´ógép hajt, tervezési sebessége legalább 6 km/óra és legfeljebb 40 km/óra, legalább két tengelye van és rendeltetése
szerint mez´ógazdasági (erd´ógazdasági) munkavégzésre
szolgáló pótkocsit, gépet vagy egyéb eszközt vontat, illetve
— adott esetben — alkalmas arra is, hogy ezeket tolja,
szállítsa vagy meghajtsa,
b) ,,munkagép’’: a közúti forgalomban id´ószakosan
részt vev´ó olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem
szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából
készült,
c) ,,üres tömeg’’: a rendeltetésszer´ú használatra alkalmas járm´ú tömege, amely magába foglalja a járm´ú, annak
alkatrészei és önálló m´úszaki egységei (ideértve a gyártó
által biztosított világító és fényjelz´ó berendezéseket is)
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tökéletes m´úködését biztosító mennyiség´ú folyadékokat
(pl. akkumulátorsav, hidraulikafolyadék, motorolaj) is, —
az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék tömege
azonban nem számít az ,,üres tömeg’’-be,
d) ,,saját tömeg’’: a járm´ú üres tömege, amelyhez hozzá
kell adni az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék
tömegét az üzemanyagtartálynak a gyártó által megadott
kapacitása legalább 90%-áig feltöltve, valamint azokat a
tartozékokat, amelyeket a gyártó a rendes m´úködtetéshez
szükséges eszközökön kívül a járm´úhöz adott (szerszámkészlet, csomagtartó, szélvéd´ó, véd´óeszközök stb.),
e) ,,m´úszakilag megengedett össztömeg’’: a gyártó által
meghatározott tömeg, amelyet a járm´ú saját tömege és a
járm´úvön szállított személyek és áru tömege — együttesen
— nem haladhat meg,
f) ,,m´úszakilag megengedett legnagyobb terhelés’’: az a
tömeg, amely a m´úszakilag megengedett össztömeg és a —
75 kg-mal figyelembe vett — menetkész tömeg különbözete,
g) ,,menetkész tömeg’’: a járm´ú saját tömege, valamint
— 75 kg-mal figyelembe véve — a vezet´ó tömege.’’

3. §
(1) Az ER. 3. § -ának (2) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,A típusbizonyítványban, a sorozat forgalomba helyezési engedélyben és az egyedi forgalomba helyezési engedélyben meg kell határozni azt is, hogy a járm´útípushoz vagy a
járm´úsorozathoz tartozó járm´úvek, illet´óleg az a járm´ú,
amelynek a forgalomba helyezését engedélyezték, milyen
járm´úfajtaként vehetnek részt a közúti forgalomban.’’
(2) Az ER. 3. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) A (2) és (3) bekezdésnek, valamint a 4—6. §-nak a
rendelkezéseit alkalmazni kell a munkagépekre is, ha azok
tervezési sebessége a 25 km/órát meghaladja.’’

4. §
(1) A ER. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A típusbizonyítványt a KKF típus-jóváhagyási eljárás keretében, típusvizsgálat alapján adja ki. A típusbizonyítvány kiadását írásban kell kérni. A típusbizonyítvány
kiadásával kapcsolatos eljárásra — a (2)—(7) bekezdésben, valamint a 4/A—8. §-ban foglalt eltérésekkel — a
Függelékek rendelkezései az irányadók.’’
(2) Az ER. 4. §-a (2) bekezdésének d) pontjában a
,,m´úbizonylat’’ szövegrész helyébe ,,megfelel´óségi nyilatkozat’’ szövegrész lép.
(3) Az ER. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) A mez´ógazdasági vontatóra és pótkocsijára, a lassú
járm´úre és pótkocsijára, valamint a munkagépre kiadott
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típusbizonyítvány a kiadásától számított 3 évig érvényes.
Az MR-ben meghatározott követelmények alapján a KKF
a típusbizonyítvány kiadásakor ennél rövidebb érvényességi id´ótartamot határozhat meg, illet´óleg az érvényességet
utólag korlátozhatja.’’
(4) Az ER . 4. §-a a következ´ó (11) bekezdéssel egészül ki:
,,(11) Az Európai Közösségek tagállamának illetékes
hatósága által valamely járm´útípusra kiadott ,,EK típusjóváhagyó okmány’’ alapján a KKF a gyártó, illet´óleg a
forgalmazó kérelmére — típusvizsgálat nélkül — típusbizonyítványt ad ki.’’

5. §
Az ER. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Forgalomba helyezés el´ótti vizsgálatra nem kell
bemutatni azt a járm´úvet, amelynek forgalomba helyezése
a Függelékek alkalmazásával kiadott típusbizonyítvány
alapján kiállított megfelel´óségi nyilatkozattal történik. A
járm´ú forgalmazójának a forgalomba helyezéshez kapcsolódó tevékenységét — a forgalmazót terhel´ó felügyeleti díj
ellenében — a KKF ellen´órzi.’’

6. §
Az ER. 11. §-a (3) bekezdésének bb), d) és e) pontjaiban
a ,,forgalomba helyezés’’ szövegrész helyébe az ,,els´ó használatba vétel’’ szövegrész lép.

7. §
(1) Az ER. 21. §-a (3) bekezdésének második mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A vizsgálat elvégzésére feljogosított szervezetek nevét
és székhelyét, valamint a szervezetek által végezhet´ó vizsgálatok körét a KKF a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Értesít´óben teszi közzé.’’
(2) Az ER. 21. §-ának (4) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,Az ellen´órzés költségei a jóváhagyási jel jogosítottját
terhelik.’’

8. §
Az ER. a következ´ó 22/A. §-sal egészül ki:
,,22/A. § A Függelékek hatálya alá tartozó járm´útulajdonságok, járm´úalkatrészek, önálló m´úszaki egységek és
tartozékok jóváhagyására a 21. §, a 22. §, a 25. § és a
26. §-ban foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.’’
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Az ER. a következ´ó 24/A. §-sal egészül ki:
,,24/A. § A Függelékek hatálya alá tartozó pótalkatrészek és tartozékok min´ósít´ó vizsgálatára (jóváhagyására)
és ellen´órzésére a 23. §, a 24. §, a 25. § és a 26. §-ban
foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.’’
10. §
Az ER . 28. §-ának jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik, egyidej´úleg a § a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki:
,,(2) Ahol a Függelékek ,,jóváhagyó hatóság’’-ról rendelkeznek, azon a Központi Közlekedési Felügyeletet, valamint a Közlekedési F´ófelügyeletet kell érteni. A Függelékekben meghatározott jóváhagyási eljárások esetében az
els´ó fokú hatósági feladatokat a Központi Közlekedési
Felügyelet, a másodfokú hatósági feladatokat és a jóváhagyási eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartási és nemzetközi
szakmai kapcsolattartási feladatokat a Közlekedési F´ófelügyelet látja el.’’

11. §
Az ER . e rendelet mellékletében foglalt A., B. és C. Függelékkel (és azok mellékleteivel) egészül ki.

12. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben meghatározott
eltéréssel — 2000. július 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg
hatályát veszti az ER. 2. számú melléklete.
(2) E rendelet
a) 4. §-ának (4) bekezdése [az ER . 4. §-ának új (11) bekezdése], 8. és 9. §-a (az ER . új 22/A. és 24/A. §-a),
C. Függeléke, valamint az A. és a B. Függeléknek az
aa) —ac) pontban megjelölt rendelkezései a Magyar
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történ´ó csatlakozásáról szóló nemzetközi szerz´ódést kihirdet´ó törvény hatálybalépésének napján:
aa) az A. Függelékb´ól: az 1. Cikk (2) bekezdésének a
második mondatát, a 3. Cikk (5) bekezdésének az els´ó
mondatát, a 4. Cikk (2) és (4) bekezdésében az A/7. számú
melléklet alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket, a
4. Cikk (6) és (7) bekezdését, az 5. Cikk (2) bekezdését,
(4) bekezdésének utolsó mondatát és (5) bekezdését, a
7. Cikk (3) bekezdésének a második, harmadik és negyedik
mondatát, a 8. Cikk (2) és (3) bekezdését, a 10. Cikk
(2) bekezdésének az utolsó mondatát, illetve a (3), (4), (5)
és (6) bekezdését, a 12. Cikkét, valamint az A. Függelék
mellékleteinek azokat a rendelkezéseit, amelyek a Magyar
Köztársaság EK tagságára, az EK tagállamaival kapcsolatos teend´ókre vagy a kiadott okmányok ,,EK’’ jelölésére
utalnak,
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ab) a B. Függelékb´ól: a 4. Cikk (2) és (3) bekezdésében
az EK tagállamainak illetékes hatóságaival való együttm´úködésre vonatkozó rendelkezést, valamint a (4) és (5) bekezdést, a 6. Cikket, a 7. Cikk (1) bekezdésének a második
mondatát, a 9. Cikk (3) bekezdésének a második mondatát
és a (4) bekezdését, a 10. Cikk (1) bekezdésének a második
mondatát, valamint a (2) a (3) és a (4) bekezdését, a 11. és
13. Cikkét, valamint a B. Függelék mellékleteinek azokat
a rendelkezéseit, amelyek a Magyar Köztársaság EK tagságára, az EK tagállamaival kapcsolatos teend´ókre vagy a
kiadott okmányok ,,EK’’ jelölésére utalnak,
ac) az A. és a B. Függelékekben meghatározottak szerinti — a tagállamok illetékes hatóságai részére küldend´ó
— értesítési kötelezettséget; azonban az ennek utólagos
teljesítéséhez szükséges nyilvántartást a Központi Közlekedési Felügyeletnek a rendelet hatálybalépését´ól biztosítania kell,
b) 2. §-ának (1) bekezdése [az ER . 2. §-ának új (4) bekezdése] és 6. §-a a rendelet kihirdetésének napján,
c) 5. §-a [az ER . 10. §-ának új (4) bekezdése]
2001. január 1-jén
lép hatályba.
(3) A járm´útípusok, járm´útulajdonságok, önálló m´úszaki egységek, járm´úalkatrészek és -tartozékok jóváhagyásánál a jóváhagyás — jóváhagyási szám — kiadásánál az ,,e’’
jel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történ´ó
csatlakozásáról szóló nemzetközi szerz´ódést kihirdet´ó törvény hatálybalépésének napjától alkalmazható.

13. §
Az ER. 31. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,31. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai
Közösségeknek az alábbi jogszabályaival összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz:
— Tanács 70/156/EGK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik típus-jóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint a Parlament és a Tanács
98/91/ EK irányelve a 70/156/EGK irányelv módosításáról;
— a Tanács 74/150/EGK irányelve a kerekes mez´ógazdasági vagy erdészeti traktorok típusbizonyítványára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint a Parlament és a Tanács 97/54/ EK irányelve a
74/150/EGK irányelv módosításáról;
— a Tanács 92/61/EGK irányelve a motorkerékpárok
és a segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról;
— a Tanács 96/96/EK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik m´úszaki felülvizsgálatára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról.’’
Manninger Jen´ó s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi
politikai államtitkár
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2000/50. szám

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
12/2000. (V. 24.) KHVM
rendelete

t´óleg az azokkal egyenérték´ú ENSZ—EGB el´óírás alapján
alkalmazott jóváhagyási jellel kell rendelkeznie.’’

a közúti járm´úvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának m´úszaki feltételeir´ól szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról*

Az MR 3. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,3. § (1) A rendelet A., B. és C. Függelékeinek a mellékleteiben foglalt követelményeket az egyes kategóriákba
tartozó járm´úvek típusjóváhagyása, illet´óleg forgalomba
helyezésének engedélyezése során az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint kell alkalmazni.
(2) Ha a rendelet üzemeltetési vagy további m´úszaki feltételei által szabályozott kérdésben a Függelékek mellékletei
azoktól eltér´ó követelményeket tartalmaznak, akkor:
a) a típusjóváhagyás és az új járm´úvek forgalomba helyezésének engedélyezése esetén a Függelékek mellékleteinek követelményei — az ott meghatározottak szerinti
körben — alkalmazandók;
b) egyéb járm´úvek forgalomba helyezésének engedélyezésekor a Függelékek mellékleteinek eltér´ó, valamint a
további m´úszaki feltételekben nem hivatkozott rendelkezéseit figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Ha a típusbizonyítvány, az összeépítési vagy az átalakítási engedély a járm´úre vagy a járm´útípusra a rendeletben foglaltaktól eltér´ó jellemz´ót tartalmaz, a járm´ú forgalomba helyezésére és forgalomban tartására a típusbizonyítványban, illet´óleg az összeépítési vagy átalakítási engedélyben foglaltak az irányadók.
(4) A rendeletnek csak az üzemeltetési m´úszaki feltételekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni — az
(5) bekezdésben foglalt eltéréssel — a már forgalomba
helyezett járm´úvekre.
(5) A forgalomban lev´ó járm´ú kialakítása, felszereltsége
és tulajdonságai csak abban az esetben változtathatók meg,
ha a változás a járm´ú közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi jellemz´óit nem rontja le. A változással érintett
közlekedésbiztonsági tulajdonságok tekintetében e rendelet további m´úszaki feltételeit is alkalmazni kell.
(6) A rendeletben mennyiségi jellemz´óvel (számértékkel) meghatározott követelmények teljesülése — a zajkibocsátásra vonatkozó követelmények kivételével — az
ott meghatározottól eltér´ó mértékegységben is kifejezhet´ó, illet´óleg eltér´ó mérési módszerekkel is ellen´órizhet´ó. A
különböz´ó mérési módszerek egybevetésének (összehasonlításának) feltételeit és módját a szükséghez képest a
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter — az érdekelt
szervek vezet´óivel egyetértésben — határozza meg.’’

A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés b) pontjának 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel és a hatáskörét
érint´ó kérdésekben a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben — a közúti járm´úvek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának m´úszaki feltételeir´ól szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR) módosítására a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az MR 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A rendelet alkalmazásában járm´ú: a gépjárm´ú, a
mez´ógazdasági vontató, a lassú járm´ú, ezek pótkocsija, a
segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati er´óvel vont
járm´ú és a kézikocsi. A járm´úvekkel kapcsolatos fogalmakra — a rendelet Függelékeiben meghatározott eltérésekkel
— a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM—BM együttes rendeletben, valamint a közúti járm´úvek m´úszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: ER) meghatározottakat kell alkalmazni. A járm´úvek egyes kategóriáit a
rendelet Függelékei határozzák meg.’’
(2) Az MR 2. §-ának (10) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(10) A rendelet alkalmazásában jóváhagyási jel: a rendelet A., B. és C. Függelékének mellékleteiben, illet´óleg az
azokkal egyenérték´ú ENSZ—EGB el´óírásban meghatározott követelményeknek való megfelel´óséget tanúsító jel,
amelyet az illetékes hatóság által kiadott jóváhagyó okmány alapján alkalmaznak.’’
(3) Az MR 2. §-a a következ´ó (11) bekezdéssel egészül ki, és
az eredeti (11) bekezdés számozása (12) bekezdésre változik:
,,(11) Ha a rendelet vagy más jogszabály valamely járm´útulajdonság, járm´úalkatrész vagy járm´útartozék jóváhagyási jellel való ellátottságát követeli meg, ez azt jelenti,
hogy a járm´útulajdonságnak, -alkatrésznek vagy -tartozéknak — az illetékes hatóság jóváhagyó okmányával igazoltan — meg kell felelnie a rendelet A., B. vagy C. Függeléke
vonatkozó mellékletében foglalt követelményeknek, ille-

2. §

3. §
* A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2000. évi 50. számának
II. kötete tartalmazza, melyet az el´ófizet´óknek — a megjelenést´ól számított 1 hónapon belüli kérés esetén — a Szerkeszt´óség nyomtatott formában vagy CD-n megküld (telefon: 266-9295/237 és 238 mellék; fax:
338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357). A rendelet teljes szövege
a közlönyboltokban CD-n megvásárolható.

Az MR 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) Az 1. számú mellékletben meghatározott követelmények hatálya alá tartozó alkatrészek és tartozékok pót-
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alkatrészként és tartozékként csak a 2. § (11) bekezdésében
foglaltak teljesítése esetén forgalmazhatók és használhatók fel azokhoz a járm´úvekhez,
a) amelyek a rendelet el´óírásai szerint csak az alkatrészre, tartozékra vonatkozó jóváhagyási jellel helyezhet´ók forgalomba, vagy
b) amelyeket az alkatrészen, tartozékon feltüntetett jóváhagyási jellel ellátva helyeztek forgalomba.’’

4. §
Az MR 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az a járm´ú, amelynek tulajdonságára, alkatrészére,
önálló m´úszaki egységére és tartozékára a rendelet jóváhagyási jelet követel meg, csak abban az esetben helyezhet´ó
forgalomba, ha a járm´útulajdonság, alkatrész, önálló m´úszaki egység, tartozék teljesíti a 2. § (11) bekezdésében
foglaltakat, és azok jóváhagyása az adott járm´ú típusához
és kategóriájához kapcsolódóan történt.’’

5. §
(1) Az MR 25. §-ának a címe helyébe a következ´ó cím lép:
,,Alvázszámra, motorszámra és adattáblára vonatkozó
üzemeltetési m´úszaki feltételek’’
(2) Az MR 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett azonosítási
jelet csak a gyártó tüntetheti fel a járm´úvön. Ha a gyártó az
alvázszámot nem üti vagy sajtolja a járm´ú alvázába, illet´óleg a motorszámot nem üti a járm´ú hajtómotorjára, a
rend´órhatóság jelöli ki azt a személyt vagy szervezetet, aki
(amely) az alvázszám vagy a motorszám beütésére (besajtolására) jogosult. Kijelölhet´ó a rend´órhatóság eredetvizsgáló
állomása, a közlekedési hatóság vagy — külföldön gyártott
járm´ú esetében — a gyártó hazai képvisel´óje is.’’
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táblán kell feltüntetni, továbbá e járm´úveket a gyártóm´ú
által rögzített adattáblával is el kell látni.’’

7. §
(1) Az MR 36. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Az M1 és az N1 kategóriájú járm´úvek kivételével a
gépkocsin, a személygépkocsi és a motorkerékpár pótkocsija kivételével a pótkocsin, továbbá a mez´ógazdasági vontatón és a lassú járm´úvön minden kerék közelében (pl. a
sárvéd´ón) fel kell tüntetni az adott kerék gumiabroncsára
el´óírt nyomást (nyomáshatárokat). A gumiabroncsokban
az el´óírt nyomást kell tartani.’’
(2) Az MR 36. §-a (4) bekezdésének els´ó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Az (1) bekezdésben említett járm´úveken csak olyan
gumiabroncsot szabad használni, amelyen a futófelület
mintázatának magassága a teljes felületen eléri:
a) az M 1, N 1, O 1 és O 2 kategóriájú járm´úveken a gumiabroncs átmér´ójét´ól függetlenül az 1,6 mm-t; továbbá
b) az egyéb járm´úveken
ba) a 0,75 métert meg nem haladó átmér´ój´ú gumiabroncsok esetében az 1,6 mm-t,
bb) a 0,75 méternél nagyobb átmér´ój´ú gumiabroncs
esetében a 3 mm-t.’’
8. §
Az MR 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A tompított fényszórónak aszimmetrikus kivitel´únek kell lennie, a motorkerékpár tompított fényszórója
azonban szimmetrikus kivitel´ú is lehet.’’
9. §

6. §

Az MR 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A járm´úre csak jóváhagyási jellel ellátott tompított
fényszórót szabad felszerelni. A járm´ú egyedi forgalomba
helyezésének engedélyezése során — a tompított fényszóró által biztosított megvilágítási kép vizsgálata alapján —
e rendelkezés alól a KKF felmentést adhat.’’

(1) Az MR 26. §-ának a címe és a 26. §-a helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:

10. §

,,Alvázszámra, motorszámra és adattáblára vonatkozó
további m´úszaki feltételek

Az MR a következ´ó címmel, 55/A. és 55/B. §-okkal
egészül ki:

(3) Az MR 25. §-a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Ha a járm´úvön gyárilag rögzített adattábla van, azt
nem szabad eltüntetni vagy megváltoztatni.’’

26. § A gépjárm´ú, a mez´ógazdasági vontató és a lassú
járm´ú, valamint a pótkocsi alvázán az alvázszámot beütéssel vagy sajtolással, a gépjárm´ú, a mez´ógazdasági vontató
és a lassú járm´ú hajtómotorján a motorszámot beütéssel,
vagy — ezek helyett — roncsolás nélkül el nem távolítható

,,A nappali menetjelz´ó lámpára vonatkozó üzemeltetési
m´úszaki feltételek
55/A. § (1) A gépkocsit fel szabad szerelni két, menetirányban fényt kibocsátó nappali menetjelz´ó lámpával.
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(2) A nappali menetjelz´ó lámpa csak színtelen (fehér)
fényt bocsáthat ki.
A nappali menetjelz´ó lámpára vonatkozó
további m´úszaki feltételek
55/B. (1) A gépkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott
nappali menetjelz´ó lámpát szabad felszerelni.
(2) A nappali menetjelz´ó lámpákat a gépkocsin a következ´óképpen kell elhelyezni:
a) az átvilágított felület alsó széle az úttest szintjéhez
0,25 méternél közelebb és attól 1,50 méternél távolabb
nem lehet;
b) az átvilágított felület küls´ó széle a gépkocsi legszéls´ó
pontjától 0,40 méternél távolabb, a különböz´ó oldalon
lév´ó lámpák átvilágított felületének bels´ó szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb nem lehetnek, azonban az
olyan gépkocsin, amelynek a teljes szélessége nem éri el az
1,3 métert, a bels´ó szélek közötti legkisebb távolság
0,40 méterre csökkenthet´ó.
(3) A nappali menetjelz´ó lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy csak a helyzetjelz´ó lámpákkal együtt legyenek bekapcsolhatók, de — kivéve a
42. § (5) bekezdése szerinti esetet — automatikusan kapcsolódjanak ki, amikor a fényszórókat bekapcsolják.’’
11. §
Az MR 86. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,86. § (1) A gépkocsi és pótkocsija hátsó kerekének sárvéd´ójét fel kell szerelni a hátsó kerekeket hátul teljes szélességükben takaró — nem merev anyagból készült — kiegészít´ó
sárvéd´óvel. A kiegészít´ó sárvéd´ónek annyira kell lenyúlnia,
hogy a járm´ú terhelt állapotában a kiegészít´ó sárvéd´ó alsó
szélét´ól a hátsó kerék alsó oldalához húzott érint´ó az úttesttel
legfeljebb 15˚-os szöget zárjon be. Amennyiben a járm´ú olyan
kialakítású, hogy e takarási feltételt teljesíti, külön kiegészít´ó
sárvéd´ó felszerelése nem szükséges.
(2) Nem kell felszerelni az (1) bekezdésben említett
kiegészít´ó sárvéd´óvel az M1 és N1 járm´úkategóriába tartozó gépkocsikat, a motorkerékpár pótkocsiját és az O1 és O2
kategóriába tartozó pótkocsikat.’’
12. §
(1) Az MR 92. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az autóbuszt, valamint az olyan N kategóriájú járm´úvet, amelynek megengedett legnagyobb össztömege az
általa vontatható pótkocsi megengedett legnagyobb össztömegével együtt a 3500 kg-ot meghaladja — a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel — menetíró m´úszerrel
(a továbbiakban: tachográf) kell felszerelni.’’
(2) Az MR 92. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,Nem kell tachográffal felszerelni a (2) bekezdésben
meghatározott olyan járm´úvet:
a) amelynek tervezési sebessége nem haladja meg a
30 km/órát;
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b) amelyet — az üzemeltetési cél és az üzemeltetési
mód alapján, az Európai Közösségek vonatkozó jogszabályaival összhangban — külön jogszabály1 mentesít a
tachográffal való felszerelés kötelezettsége alól.’’
13. §
Az MR 93. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A tachográfnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy
a) a megtett utat,
b) a sebességet, és
c) a gépkocsivezet´ó vezetési idejét
legalább 24 órás id´ótartamra rögzítse, továbbá meg kell
felelnie a kivitelére és a beépítésére vonatkozó külön jogszabály1 rendelkezéseinek.’’
14. §
Az MR 93/A. §-a helyébe a következ´ó a rendelkezés lép:
,,93/A. § (1) Sebességkorlátozóval kell felszerelni — a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a 10 tonnát
meghaladó megengedett legnagyobb össztömeg´ú M3 kategóriájú gépkocsikat, az N3 kategóriájú gépkocsikat, továbbá a veszélyes áru szállítására használt — külön jogszabályban meghatározott — egyéb gépkocsikat.
(2) Nem kell sebességkorlátozóval felszerelni:
a) azokat a gépkocsikat, amelyek felépítésükb´ól adódóan nem képesek a (3) bekezdésben megadottnál nagyobb
sebességgel haladni,
b) a kommunális gépjárm´úveket, és
c) azokat a gépkocsikat, amelyeket 1988. január 1. napja el´ótt helyeztek forgalomba.
(3) A sebességkorlátozónak úgy kell szabályoznia, hogy
a) a veszélyes áruk szállítására használt gépkocsi sebessége a 85 km/óra,
b) az N3 kategóriájú (12 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó) gépkocsi sebessége a 85 km/óra,
c) a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó, M3 kategóriájú autóbusz sebessége a
100 km/óra
értékben korlátozott legyen.’’
15. §
Az MR a következ´ó fejezettel egészül ki:
,,V. Fejezet
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK JOGSZABÁLYAIHOZ
VALÓ KÖZELÍTÉS
120. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól
1

Lásd: az AETR Egyezmény kihirdetésér´ól szóló törvényt.
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szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következ´ó jogszabályaival összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz2:
— a Tanács 70/157/EGK irányelve a gépkocsik megengedett zajszintjére és kipufogó-berendezéseire vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító
a
Tanács
81/334/EGK,
84/424/EGK,
87/354/EGK, 89/491/EGK, 92/97/EK és 96/20/EK irányelve;
— a Tanács 70/220/EGK irányelve az M1 és N1 kategóriájú gépkocsik szennyez´óanyag-kibocsátásának jóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 77/102/EGK,
78/665/EGK, 83/351/EGK, 88/436/EGK, 88/76/EGK,
89/491/EGK, 91/441/EGK, 93/59/EK, 94/12/EK, 96/44/EK
és 96/69/EK irányelve;
— a Tanács 70/221/EGK irányelve a gépkocsik tüzel´óanyag-tartályára és a hátsó aláfutásgátlóra vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító a Tanács 79/490/EGK és 97/19/EK irányelve;
— a Tanács 70/222 EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik hátsó rendszámtáblájának elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
— a Tanács 70/311/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik kormányberendezésére vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító
a Tanács 92/62/EK és 99/7/EK irányelve;
— a Tanács 70/387/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik ajtajaira vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
98/90/EK irányelve;
— a Tanács 70/388/EGK irányelve a hangjelz´ó berendezésre (kürtre) vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
87/354/EGK irányelve;
— a Tanács 71/127/EGK irányelve a gépkocsik visszapillantó tükreire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
79/795/EGK, 85/205/EGK, 86/562/EGK, 87/354/EGK és
88/321/EGK irányelve;
— a Tanács 71/320/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
74/132/EGK,
75/524/EGK,
79/489/EGK,
85/647/EGK, 88/194/EGK, 91/422/EGK és 98/12/EK
irányelve;
— a Tanács 72/245/EGK irányelve a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 89/491/EGK és
95/54/EK irányelve;
2

Az 1999. december 31-én hatályos EK jogszabályok szerint.
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— a Tanács 72/306/EGK irányelve a dízelmotorok füstölésmérésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
89/491/EGK és 97/20/EK irányelve;
— a Tanács 74/60/EGK irányelve az M1 kategóriájú
gépkocsik bels´ó kialakítására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 78/632/EGK irányelve;
— a Tanács 74/61/EGK irányelve a gépkocsik illetéktelen használata elleni védelemre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a
Tanács 95/56/EK irányelve;
— a Tanács 74/297/EGK irányelve a bels´ó szerelvényekre — kormánynak ütközésre — vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító
a Tanács 91/662/EGK irányelve;
— a Tanács 74/408/EGK irányelve a gépkocsik ülésszilárdságára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 81/577/EGK
és 96/37/EK irányelve;
— a Tanács 74/483/EGK irányelve az M1 kategóriájú
gépkocsik kinyúló részeire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
79/488/EGK irányelve;
— a Tanács 75/443/EGK irányelve a sebességmér´óre és
a hátramenetet biztosító berendezésre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Bizottság 97/39/EK irányelve;
— a Tanács 76/114/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik adattábláira, el´óírt adataira és az adattáblák
felszerelési módjára, illet´óleg helyére vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító
a Tanács 78/507/EGK irányelve;
— a Tanács 76/115/EGK irányelve a gépkocsik biztonsági öveinek bekötési pontjaira vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a
Tanács 81/575/EGK, 82/318/EGK, 90/629/EGK és
96/38/EK irányelve;
— a Tanács 76/756/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik világító- és fényjelz´ó berendezéseinek beépítésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,
valamint az azt módosító a Tanács 83/276/EGK,
91/663/EGK és 97/28/EK irányelve;
— a Tanács 76/757/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik fényvisszaver´óire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
87/354/EGK és a Bizottság 97/29/EK irányelve;
— a Tanács 76/758/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik helyzetjelz´ó lámpáira, féklámpáira, nappali menetjelz´ó lámpáira és méretjelz´ó lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 87/354/EGK, 89/516/EGK és 97/30/EK
irányelve;
— a Tanács 76/759/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik irányjelz´ó lámpáira vonatkozó tagállami jogsza-
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bályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 87/354/EGK, 89/277/EGK és 99/15/EK irányelve;
— a Tanács 76/760/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik hátsó rendszámtáblájának megvilágítására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 87/354/EGK és 97/31/EK
irányelve;
— a Tanács 76/761/EGK irányelve a fényszóróra és az
alkalmazott izzóra vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
89/517/EGK és 99/17/EK irányelve;
— a Tanács 76/762/EGK irányelve a ködfényszórókra
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 99/18/EK irányelve;
— a Tanács 77/389/EGK irányelve az elvontató szerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 96/64/EK irányelve;
— a Tanács 77/538/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik hátsó helyzetjelz´ó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító a Tanács 89/518/EGK és 99/14/EK irányelve;
— a Tanács 77/539/EGK irányelve a hátrameneti lámpára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,
valamint az azt módosító a Tanács 97/32/EK irányelve;
— a Tanács 77/540/EGK irányelve a várakozást jelz´ó
lámpára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 99/16/EK irányelve;
— a Tanács 77/541/EGK irányelve a biztonsági övekre
és az utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a
Tanács 81/576/EGK, 82/319/EK, 90/628/EGK és 96/36/EK
irányelve;
— a Tanács 77/649/EGK irányelve a vezet´ótérb´ól való
kilátásra (a látómez´óre) vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
81/643/EGK, 88/366/EGK és 90/630/EGK irányelve;
— a Tanács 78/316/EGK irányelve a bels´ó berendezések (m´úködtet´ó készülékek, visszajelz´ó és ellen´órz´ó) lámpák és jelz´óm´úszerek jelölésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a
Tanács 93/91/EK és 94/53/EK irányelve;
— a Tanács 78/317/EGK irányelve az M1 kategóriájú
gépkocsik jég- és páramentesít´ó rendszereire vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról;
— a Tanács 78/318/EGK irányelve az M1 kategóriájú
gépkocsik ablaktörl´óire és ablakmosóira vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító a Tanács 94/68/EK irányelve;
— a Tanács 78/548/EGK irányelve az M1 kategóriájú
gépkocsik utasterében használt f´út´órendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
— a Tanács 78/549/EGK irányelve az M1 kategóriájú
gépkocsik sárvéd´óire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
94/78/EK irányelve;
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— a Tanács 78/932/EGK irányelve az M1 kategóriájú
gépkocsik fejtámaszaira vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
87/354/EGK irányelve;
— a Tanács 80/1268/EGK irányelve a CO 2 kibocsátás és
a tüzel´óanyag fogyasztás meghatározására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító a Tanács 89/491/EGK és 93/116/EK irányelve;
— a Tanács 80/1269/EGK irányelve a motorteljesítmény mérésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
88/195/EGK, 89/491/EGK és 97/21/EK irányelve;
— a Tanács 88/77/EGK irányelve a dízelmotorok
szennyez´óanyag kibocsátásának korlátozására vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító a Tanács 91/542/EGK és 96/1/EK irányelve;
— a Tanács 89/297/EGK irányelve a gépkocsik és a
pótkocsik oldalsó aláfutás elleni véd´ószerelvényeire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
— a Tanács 91/226/EGK irányelve a felcsapódó víz elleni védelemre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
— a Tanács 92/21/EGK irányelve az M1 kategóriájú
gépkocsik tömegér´ól és méreteir´ól, valamint az azt módosító a Tanács 95/48/EK irányelve;
— a Tanács 92/22/EGK irányelve a biztonsági üvegezésr´ól és üvegekr´ól;
— a Tanács 92/23/EGK irányelve a gumiabroncsokról
és azok felszerelhet´óségér´ól;
— a Tanács 92/114/EGK irányelve az N kategóriájú
gépkocsik vezet´ófülkéjének a hátfal síkja el´ótti kiálló részeir´ól;
— a Parlament és a Tanács 94/20/EK irányelve a gépkocsik és a pótkocsik kapcsoló berendezéseir´ól és azok
felszerelésér´ól;
— a Parlament és a Tanács 95/28/EK irányelve az M3
kategóriájú gépkocsik beltéri anyagainak égési tulajdonságairól;
— a Parlament és a Tanács 96/79/EK irányelve az elölr´ól történ´ó ütközés vizsgálatáról;
— a Parlament és a Tanács 96/27/EK irányelve az oldalról történ´ó ütközés vizsgálatáról;
— a Parlament és a Tanács 97/27/EK irányelve az M2,
az M3 és az N kategóriájú gépkocsik, valamint a pótkocsik
tömegér´ól és méretér´ól;
— a Tanács 98/91/EK irányelve a veszélyes áruk szállítására szánt gépkocsikról és pótkocsikról;
— a Tanács 93/14/EK irányelve a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok fékberendezéseir´ól;
— a Tanács 93/29/EK irányelve a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok kezel´ószerveinek, ellen´órz´ó és
visszajelz´ó lámpáinak jelölésér´ól;
— a Tanács 93/30/EK irányelve a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok hangjelz´ó berendezéseir´ól;
— a Tanács 93/31/EK irányelve a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok kitámasztó szerkezeteir´ól;

2000/50. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

— a Tanács 93/32/EK irányelve a kétkerek´ú motorkerékpárok utasülésének kapaszkodójáról, valamint az azt
módosító a Tanács 99/24/EK irányelve;
— a Tanács 93/33/EK irányelve a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok illetéktelen használat elleni védelmet biztosító berendezéseir´ól, valamint az azt módosító
a Tanács 99/23/EK irányelve;
— a Tanács 93/34/EK irányelve a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok adattábláiról, el´óírt adatairól,
valamint az azt módosító a Tanács 99/25/EK irányelve;
— a Tanács 93/92/EK irányelve a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok világító és fényjelz´ó berendezéseir´ól;
— a Tanács 93/93/EK irányelve a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok tömegér´ól és méreteir´ól;
— a Tanács 93/94/EK irányelve a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának elhelyezésér´ól, valamint az azt módosító a Tanács 99/26/EK
irányelve;
— a Parlament és a Tanács 95/1/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb sebességér´ól, motorteljesítményér´ól és nyomatékáról;
— a Parlament és a Tanács 97/24/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeir´ól és jellemz´óir´ól;
— a Tanács 74/151/EGK irányelve a traktorok alkatrészeire és tulajdonságaira vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
82/890/EGK, 88/410/EGK, 97/54/EK és 98/38/EK irányelve;
— a Tanács 74/152/EGK irányelve a traktorok legnagyobb tervezési sebességére és rakfelületére vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító a Tanács 82/890/EGK, 88/412/EGK, 97/54/EK és
a Bizottság 98/89/EK irányelve;
— a Tanács 74/346/EGK irányelve a traktorok visszapillantó tükreire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
82/890/EGK, 97/54/EK és a Bizottság 98/40/EK irányelve;
— a Tanács 74/347/EGK irányelve a traktorok látómez´ójére és ablaktörl´óire vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
79/1073/ EGK, 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 75/321/EGK irányelve a traktorok kormányszerkezetére vonatkozó tagállami jogszabályok öszszehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
82/890/EGK, 88/411/EGK, 97/54/EK és a Bizottság
98/39/EK irányelve;
— a Tanács 75/322/EGK irányelve a traktorok rádió
zavarsz´úrésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 75/323/EGK irányelve a traktorok és a
pótkocsik elektromos csatlakozójára vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról;

2915

— a Tanács 76/432/EGK irányelve a traktorok fékszerelvényeire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 82/890/EGK,
96/63/EK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 76/763/EGK irányelve a traktorok vezet´ó
melletti pótülésére vonatkozó tagállami jogszabályok
összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 77/311/EGK irányelve a traktorok vezet´óire ható zajszintre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
82/890/EGK, 96/627/EK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 77/536/EGK irányelve a traktorok borulása
elleni véd´ószerkezetek dinamikai vizsgálatára vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító a Tanács 89/680/EGK irányelve;
— a Tanács 77/537/EGK irányelve a traktorok dízelmotorjának szennyez´ó anyag kibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 78/764/EGK irányelve a traktorok vezet´óülésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 82/890/EGK,
83/190/EGK, 88/465/EGK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 78/933/EGK irányelve a traktorok világítóés fényjelz´ó berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 79/532/EGK irányelve a traktorok világítóés fényjelz´ó berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 79/533/EGK irányelve a traktorok vontató
és hátrameneti berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a
Tanács 82/890/EGK és 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 79/622/EGK irányelve a traktorok borulásának hatása elleni véd´ószerkezetek statikus vizsgálatára
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 82/953/EGK és 88/413/EGK
irányelve;
— a Tanács 80/720/EGK irányelve a traktorok vezet´óüléseinek megközelítésére, az ajtókra és ablakokra vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint
az azt módosító a Tanács 82/890/EGK, 88/414/EGK és
97/54/EK irányelve;
— a Tanács 86/297/EGK irányelve a traktorok teljesítmény-leadó tengelycsonkjaira és ezek véd´óburkolatára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 86/298/EGK irányelve a traktorok borulásának hatása elleni véd´ószerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 89/682/EGK irányelve;

2916

MAGYAR KÖZLÖNY

— a Tanács 86/415/EGK irányelve a traktorok kezel´óelemeire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 97/54/EK irányelve;
— a Tanács 87/402/EGK irányelve a keskenynyomtávú
traktorok borulásának hatása elleni véd´ószerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács 89/681/EGK irányelve;
— a Tanács 89/173/EGK irányelve a traktorok egyes
alkatrészeire és jellemz´óire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt módosító a Tanács
97/54/EK irányelve;
— a Tanács 89/459/EGK irányelve a gumiabroncsok
profilmélységére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról;
— a Tanács 92/6/EGK irányelve a sebességkorlátozó
készülék beépítésér´ól és használatáról;
— a Tanács 92/24/EK irányelve a sebességkorlátozó
beépítésér´ól.’’
16. §
Az MR 1. és 2. számú melléklete helyébe az e rendelethez csatolt 1. és 2. számú melléklet lép.

17. §
Az MR — a 15. számú mellékletet követ´óen — e rendelet 3. számú mellékletében foglalt A., B. és C. Függelékkel
egészül ki.
18. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben, valamint az A. Függelék 4. pontjában és a B. Függelék 3. pontjában foglalt eltéréssel — 2000. július 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti
az MR 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 12. §-a (1) bekezdésének második mondata, 16. §-a (1) bekezdésének második
mondata, továbbá 4/A. számú és 6. számú melléklete.
(2) E rendelet
a) 12. §-ának (1) bekezdése [az MR 92. §-ának új (2) bekezdése], 14. §-a (az MR 93/A. §-a és 3. számú mellékletével megállapított C. Függelék) 2002. január 1-jén,
b) 3. számú mellékletével megállapított B. Függeléke
B/12. számú mellékletének azok a rendelkezései, amelyek az
EK tagságból következ´ó eljárásra, az Európai Közösségek
tagállamaival kapcsolatos teend´ókre vagy a kiadott okmányok ,,EK’’ jelölésére utalnak a Magyar Köztársaságnak az
Európai Unióhoz történ´ó csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerz´ódést kihirdet´ó törvény hatálybalépésének napján
lép hatályba.
Manninger Jen´ó s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi
politikai államtitkár
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Az oktatási miniszter
8/2000. (V. 24.) OM
rendelete
a nevelési-oktatási intézmények m´úködésér´ól szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, továbbá a közoktatásról
szóló — többször módosított — 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b), f), h) és k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — szakképzés tekintetében a szakképesítésért felel´ós
miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
A nevelési-oktatási intézmények m´úködésér´ól szóló
— többször módosított — 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
(a továbbiakban: R .) a következ´ó címmel, alcímmel, valamint 1/A. §-sal egészül ki:
,,A KÖZOKTATÁS RENDSZERE
A közoktatás intézményei
1/A. § (1) A közoktatási törvény 28. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az iskola fenntartójának gondoskodnia kell arról, hogy a hat vagy nyolc évfolyammal m´úköd´ó gimnáziumban a nevelést-oktatást négy évfolyamon
is megszervezzék, ha a közoktatási törvény 88. §-ának
(2) bekezdésében szabályozott középtávú beiskolázási terv
el´órejelzése alapján f´óvárosi, megyei szinten a hat vagy
nyolc évfolyammal m´úköd´ó gimnáziumba felvehet´ó tanulók létszáma eléri a beiskolázható tanulói létszám tíz százalékát, és ennek következtében nem oldható meg azoknak
a tanulóknak a gimnáziumi felvétele, akik tanulmányaikat
a kilencedik évfolyamon szeretnék megkezdeni. A nem állami, nem önkormányzati fenntartású iskolák esetében
e rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha az iskola szerepel a f´óvárosi, megyei fejlesztési tervben.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem oldható meg
a tanulók gimnáziumi felvétele, ha az iskola székhelyén,
továbbá a bejáró tanulókat figyelembe véve a tömegközlekedési eszközzel menetrend szerint legfeljebb harmincperces utazással elérhet´ó vonzáskörzetében nem áll rendelkezésre megfelel´ó létszámú gimnáziumi hely. E kérdés
eldöntéséhez a gimnázium fenntartója minden év augusztus 31-éig beszerzi a közoktatási törvény 88. §-ának (7),
illetve (11) bekezdésében szabályozott — f´óvárosi, megyei
fejlesztési tervre épül´ó — szakvéleményt.
(3) Ha a középiskolai felvételi eljárás tapasztalatai alapján a településen és vonzáskörzetében nem megoldott
azoknak a tanulóknak a gimnáziumi felvétele, akik tanulmányaikat a kilencedik évfolyamon szeretnék megkezdeni,
a közigazgatási hivatal vezet´óje az oktatási miniszternek
a közoktatási törvény 93. §-ának (4) bekezdése alapján
megküldött kezdeményezésére megvizsgálja, hogy a fenntartó teljesítette-e az (1)—(2) bekezdésben foglaltakat.
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(4) A közoktatási törvény 28. §-ának (3) bekezdésében
foglaltak alapján, ha a többcélú intézmény gimnáziumi és
szakközépiskolai feladatokat is ellát, a gimnáziumi nevelés-oktatás a következ´ó esetek bármelyikének fennállásakor kezd´ódhet a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamon:
a) egységes iskola intézményegység keretében látják el
a feladatokat,
b) nem csökken a gimnáziumi osztályok száma a kilencedik évfolyamtól,
c) a szakközépiskolai nevelés-oktatás — a közoktatási
törvény 29. §-ának (9) bekezdése alapján — csak szakképzési évfolyamon folyik.
(5) Szakközépiskolákban és szakiskolákban az els´ó
szakképzési évfolyam törtjel utáni kiegészít´ó számát
a szakképzésbe való bekapcsolódás el´ófeltételeként meghatározott iskolai végzettség alapján kell meghatározni
a következ´ók szerint: ha a szakképzésbe való bekapcsolódás
a) iskolai el´óképzettséghez nem kötött, az els´ó szakképzési évfolyam jelölése 1/8.,
b) alapfokú iskolai végzettséghez kötött, az els´ó szakképzési évfolyam jelölése 1/9.,
c) a tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött, az els´ó szakképzési évfolyam jelölése 1/11.,
d) a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez
vagy középiskolai végzettséghez kötött, az els´ó szakképzési évfolyam jelölése 1/13.’’

2. §
(1) Az R . 2. §-a (4) bekezdésének els´ó mondata helyébe
a következ´ó rendelkezés lép, s a bekezdés a következ´ó második mondattal egészül ki:
,,(4) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok, a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok száma egy nevelési
évben, illetve egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja
meg. Iskolában a tanév rendjér´ól szóló miniszteri rendelet
határozza meg a tanítás nélküli munkanapok számát.’’
(2) Az R . 2. §-a (6) bekezdésének második mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell
szerezni az iskolaszék (óvodaszék, kollégiumi szék), illetve, ha az nem m´úködik az iskolai, kollégiumi szül´ói szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét.’’
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(2) Az R . 4. §-a (1) bekezdésének o) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és m´úködési szabályzatában kell meghatározni:)
,,o) a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teend´óket,’’
(3) Az R . 4. §-ának (1) bekezdése a következ´ó p) ponttal egészül ki, s egyidej´úleg a jelenlegi p) pont jelölése
r) pontra változik:
(A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és m´úködési szabályzatában kell meghatározni:)
,,p) azokat az ügyeket, amelyekben a szül´ói szervezetet
(közösséget) a szervezeti és m´úködési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel,’’

4. §
(1) Az R . 6. §-a (5) bekezdésének c) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A gyermek- és ifjúságvédelmi felel´ós feladata különösen:)
,,c) gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai
eszközökkel meg nem szüntethet´ó veszélyeztet´ó tényez´ó
megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse
a gyermekjóléti szolgálatot,’’
(2) Az R . 6. §-a (5) bekezdésének e) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A gyermek- és ifjúságvédelmi felel´ós feladata különösen:)
,,e) a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló
lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni
ellátás formájában történ´ó nyújtása érdekében,’’
(3) Az R . 6. §-a (5) bekezdésének g) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A gyermek- és ifjúságvédelmi felel´ós feladata különösen:)
,,g) az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program
kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szül´ók és a pedagógusok részére.’’

3. §
(1) Az R . 4. §-ának (1) bekezdése a következ´ó c) ponttal egészül ki:
(A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és m´úködési szabályzatában kell meghatározni:)
,,c) a belépés és benttartózkodás rendjét azok részére,
akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel,’’

5. §
Az R . 6. §-ának (10) bekezdése a következ´ó mondattal
egészül ki:
,,Az iskola — a kiskorú tanulóktól elkülönítetten —
a nagykorú tanulói részére kijelölhet olyan helyet, ahol
dohányozni lehet.’’
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6. §

Az R . a következ´ó 6/B. §-sal egészül ki, s egyidej´úleg
a jelenlegi 6/B. § jelölése 6/C. §-ra változik:
,,6/B. § (1) A szabadid´ó-szervez´ó segíti az iskola pedagógusainak és a tanulók szabadid´ó-szervezéssel, közösségi
élet kialakításával összefügg´ó munkáját. A szabadid´ó-szervez´ó feladata különösen:
a) az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, programok el´ókészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefügg´ó tevékenység segítése (erdei iskola, tábor stb.),
b) a pedagógiai programhoz nem köt´ód´ó szabadid´ós
tevékenység el´ókészítése, szervezése, tájékoztatás nyújtása
a szabadid´ós programokról,
c) a tanulóközösség, diákönkormányzat programjainak
segítése,
d) a szül´ói szervezet (közösség) munkájának segítése,
e) az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások el´ókészítése, szervezése,
f) az egészséges életmód, továbbá a szenvedélybetegségek megel´ózésével, valamint a gyógyult szenvedélybeteg
tanulók beilleszkedésével összefügg´ó szabadid´ós tevékenység szervezése,
g) az alapvet´ó emberi értékek, a nemzeti, nemzetiségi,
kisebbségi hagyományok iskolán belüli megismertetésében, a kulturális, etnikai stb. másság megismertetésében és
elfogadtatásában való közrem´úködés,
h) az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, a partneriskolákkal való együttm´úködésének segítése,
i) a hazai és a külföldi tanulmányi utak szervezésével
kapcsolatos pályázati lehet´óségek figyelemmel kísérése,
a pályázatok elkészítésében való közrem´úködés.
(2) A szabadid´ó-szervez´ó együttm´úködik a gyermek- és
ifjúságvédelmi felel´óssel, a diákönkormányzatok munkáját segít´óvel.
(3) A szabadid´ó-szervez´ó segíti az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, közrem´úködik, segítséget
nyújt a munkába állással kapcsolatos programok megszervezéséhez, tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett
szabadid´ós programokról.
(4) Az iskola vezet´óje gondoskodik a szabadid´ó-szervez´ó munkájához szükséges feltételekr´ól.’’

7. §
(1) Az R . 7. §-ának (1) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,Az iskolaszék (óvodaszék, kollégiumi szék), a szül´ói
szervezet (közösség), az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat részére érkezett iratokat bontatlanul kell átadni
az érdekelteknek. Az így átvett iratok iratkezelése az érdekelt kezdeményezésére történik.’’
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(2) Az R . 7. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Ha az irat elintézésére az iskolaszék (óvodaszék, kollégiumi szék), a szül´ói szervezet (közösség), a diákönkormányzat jogosult, döntését legkés´óbb az iktatástól számított harmincadik napot követ´ó els´ó ülésén köteles meghozni.’’

8. §
Az R . a következ´ó 7/A. §-sal egészül ki:
,,7/A. § (1) Igazgatási díjat kell fizetni, ha az iskola kérelemre
a) az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról másodlatot vagy pótbizonyítványt állít ki,
b) névváltozás esetén bizonyítványt cserél.
(2) Az igazgatási díj összege az elkészítés évének els´ó
munkanapján érvényes kötelez´ó legkisebb munkabér (minimálbér) tíz százaléka.
(3) Az igazgatási díjat az iskola által meghatározott módon és számlára kell befizetni. A befizetett igazgatási díj
az iskola bevétele. A befizetett díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési,
költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjér´ól szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik.
(4) E rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a névváltoztatásra a nemzetiségi név felvétele miatt került sor.’’

9. §
Az R . 8. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A (3)—(4) bekezdésben meghatározott kérdések
szervezeti és m´úködési szabályzatban történ´ó szabályozásánál az iskolaszéket (óvodaszéket, kollégiumi széket),
illetve ha az nem m´úködik, az iskolai (óvodai, kollégiumi)
szül´ói szervezetet (közösséget) és az iskolai kollégiumi
diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg.’’

10. §
Az R . 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(5) Annak a tanulónak, aki a hatodik életévét elérte,
illetve, aki a huszonkettedik életévét nem töltötte be,
a közoktatási törvény 116. §-a (1) bekezdésének a) pontja
alapján tandíjfizetési kötelezettsége a heti foglalkozásai
összes id´ótartamának a háromszáz percet meghaladó részére áll fenn. E rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha
a tanuló egyidej´úleg több alapfokú m´úvészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt. Ha a tanuló több
alapfokú m´úvészetoktatási intézménnyel létesít tanulói
jogviszonyt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szül´ónek
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írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában,
hány foglalkozást vesz igénybe térítési díj fizetési kötelezettség mellett.’’

11. §
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(2) Az R . 16. §-a a következ´ó (8) bekezdéssel egészül ki:
,,(8) Az, aki a szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamát
elvégezte, tanulmányait — szükség esetén évfolyamismétléssel vagy osztályozó vizsga letételével — középiskolában
folytathatja, illet´óleg bekapcsolódhat a tizedik évfolyam
sikeres elvégzéséhez kötött szakképzésbe, továbbá alapm´úveltségi vizsgát tehet.’’

Az R . 12. §-a a következ´ó (8)—(9) bekezdéssel egészül
ki:
,,(8) A pályáztató valamennyi — határid´óre benyújtott —
pályázatot megküldi az el´ókészít´ó bizottságnak.
(9) A pályázatot át kell adni a nevelési-oktatási intézményben m´úköd´ó szakmai munkaközösség részére is,
amely írásban véleményezi a vezetési programot.’’

12. §
(1) Az R . 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az alkalmazotti közösség értekezlete meghatározza m´úködésének rendjét. A nevel´ótestület maga határozza
meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét azzal
a megkötéssel, hogy az intézmény vezetésére vonatkozó
program és a szakmai helyzetelemzésre épül´ó fejlesztési
elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról szakmai vita és a szakmai munkaközösség véleményének megtárgyalását követ´óen, titkos szavazással határoz. A nevel´ótestület véleményét írásba kell foglalni, melynek tartalmaznia
kell a szakmai munkaközösség véleményét is.’’
(2) Az R . 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) Azt, aki a nevelési-oktatási intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll, az alkalmazotti értekezletre, a nevel´ótestület tagját a nevel´ótestületi értekezletre meg kell hívni. Azt, akinek a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szünetel, az alkalmazotti közösségi értekezlet és a nevel´ótestületi értekezlet
határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül
kell hagyni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent
meg. Az óraadó tanár tanácskozási joggal vehet részt az alkalmazotti értekezleten, nevel´ótestületi értekezleten, és
a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell
hagyni.’’

13. §
(1) Az R . 16. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki,
s egyidej´úleg a jelenlegi (3)—(6) bekezdés jelölése
(4)—(7) bekezdésre módosul:
,,(3) A közoktatási törvény 42. §-ának (2) bekezdésében, és 66. §-ának (1) bekezdésében szabályozott felvételi
vizsgának számít — a szervezés formájától és elnevezését´ól
függetlenül — a jelentkez´ó minden olyan beszámoltatása,
megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudás szint megismerése.’’

14. §
Az R . 17. §-ának (4) bekezdése a következ´ó másodikharmadik mondattal egészül ki:
,,Ha a tanuló az alapfokú m´úvészetoktatási intézmény
magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján
ezt fel kell tüntetnie. Kérelmér´ól a bizottság különbözeti
vizsga alapján dönt, az Alapfokú m´úvészetoktatás követelményei és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján.’’

15. §
Az R . 19. §-ának (1) bekezdése a következ´ó második
mondattal egészül ki:
,,Ha az iskola nem vesz részt kisebbségi oktatásban, a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szül´ó, attól az évt´ól kezd´ód´óen, amelyben a tanuló a tizenegyedik életévét elérte,
a szül´ó és a tanuló közös kérelmére engedélyezni kell, hogy
a tanuló a közoktatási törvény 86. §-ának (5) bekezdésében meghatározott kiegészít´ó kisebbségi oktatásban vegyen részt.’’

16. §
Az R . 20. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(6) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és
igazolatlan mulasztása együttesen
a) a közoktatási törvény 8. §-a (1) bekezdésének
c) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános m´úveltséget megalapozó szakaszában a kett´ószázötven tanítási órát,
b) a közoktatási törvény 8. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészít´ó szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,
c) alapfokú m´úvészetoktatási intézményben a tanítási
órák egyharmadát,
d) egy adott tantárgyból a tanítási órák húsz százalékát
meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve,
ha a nevel´ótestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát
tegyen. Ha a tanuló tanítási év végén nem osztályozható,
tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.’’
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17. §

a vizsga el´ótt. Döntését a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.’’

Az R . 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A független vizsgabizottság el´ótt letehet´ó tanulmányok alatti vizsgát az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont, szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati
vizsgatantárgyak esetén pedig a szakképesítésért felel´ós
miniszter által kijelölt intézmény (a továbbiakban az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont és a miniszter által kijelölt intézmény együtt: vizsgáztatásra kijelölt intézmény) szervezi.’’

(2) Az R . 26. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki,
s egyidej´úleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
,,(3) Az alapfokú m´úvészetoktatási intézményben a m´úvészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjében meghatározott id´ópontban kell megszervezni. A m´úvészeti
alapvizsga és záróvizsga a m´úvészeti ág jellegének megfelel´ó elméleti és gyakorlati vizsgából áll. Az elméleti és
gyakorlati vizsga az Alapfokú m´úvészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. A vizsgafeladatok
az Alapfokú m´úvészetoktatás követelményei és tantervi
programja alapján kerülnek kidolgozásra. A m´úvészeti
alapvizsgát és záróvizsgát egyebekben a (2) bekezdésben
foglaltak szerint kell lebonyolítani, azzal az eltéréssel,
hogy a vizsga megszervezésénél az alapm´úveltségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 24/1997. (VI. 5.)
MKM rendelet 54. §-át alkalmazni kell, míg a 21. §-ának
(1) bekezdését és 36. §-át pedig nem kell alkalmazni; továbbá a vizsgabizottság tagjait az igazgató az Országos
szakért´ói névjegyzékben szerepl´ó szakért´ók közül kérheti
fel, illetve a vizsgabizottság elnökét — az igazgató megkeresésére — az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jelöli ki a szakért´ók közül.’’

18. §
Az R . 23. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki, s
egyidej´úleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:
,,(5) Ha a tanulónak a közoktatási törvény 70. §-ának
(7) bekezdése alapján egyéni továbbhaladást engedélyeztek, a pedagógus — jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint — a nevelési tanácsadó vagy a szakért´ói
és rehabilitációs bizottság szakért´ói véleménye alapján
egyéni fejlesztési ütemtervet készít. Az ütemtervben kell
meghatározni, hogy a tanulónak az egyes évfolyamok végére milyen követelményeket kell teljesítenie, továbbá, hogy
melyik évfolyam végére kell utolérnie a többi tanulót.’’

19. §
Az R . 24. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra
megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani.
Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem
teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét,
az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi
elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében,
ezt követ´óen az adott évben kiállításra kerül´ó év végi bizonyítványba be kell írni. E rendelkezéseket kell alkalmazni
abban az esetben is, ha e rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a tanulót az alapfokú m´úvészetoktatási intézmény magasabb évfolyamára vették fel.’’

21. §
Az R . 27. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki, s
egyidej´úleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
,,(3) Egyéni továbbhaladás esetén, amennyiben a tanuló
az egyéni ütemtervben meghatározott évfolyam utolsó tanítási napjáig nem éri utol a többi tanulót, tanulmányait
ennek az évfolyamnak a megismétlésével folytathatja.’’

22. §
Az R . a 30. §-t követ´óen a következ´ó alcímmel és
30/A. §-sal egészül ki:
,,A szül´ói szervezet
30/A. § Ha a nevelési-oktatási intézményben nem m´úködik óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, minden
olyan kérdésben, amelyben jogszabály rendelkezése alapján egyetértési jogot gyakorolna, a szül´ói szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni.’’

20. §
23. §
(1) Az R . 26. §-ának (2) bekezdése a következ´ó harmadik-negyedik mondattal egészül ki:
,,A tanulmányok alatti vizsga részeit — írásbeli, szóbeli
vagy mindkett´ó — a nevel´ótestület, illetve a vizsgáztatásra
kijelölt intézmény határozza meg, legalább tizenöt nappal

Az R . 31. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(6) Az évi rendes diákközgy´úlésen a diákönkormányzat és az iskola, illetve a kollégium képvisel´óje beszámol
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az el´óz´ó diákközgy´úlés óta eltelt id´ószak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetér´ól és érvényesülésér´ól, az iskolai, kollégiumi házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.’’

24. §
(1) Az R . 35. §-a (3) bekezdésének második mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A jegyz´ó, f´ójegyz´ó határozatában feltünteti a nevelésioktatási intézmény nevét, székhelyét, típusát, tagozatát,
telephelyét, tagintézményét, alapfeladatait, iskola esetén
az évfolyamok számát, szakképzés esetén az Országos
Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, alapfokú m´úvészetoktatás esetén a m´úvészeti ágat, azt a legmagasabb
gyermek- és tanulói létszámot, amelyet a nevelési-oktatási
intézmény fogadni képes.’’
(2) Az R . 35. §-a a következ´ó (4)—(6) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Telephely esetén a határozatban külön fel kell tüntetni a telephelyen ellátott feladatokat, a legmagasabb
gyermek- és tanulólétszámot, amelyet a telephelyen a nevelési-oktatási intézmény fogadni képes.
(5) Ha a határozatokban található — a (3) bekezdésben
felsorolt — adatokban változás következik be, a határozatot a jegyz´ónek, f´ójegyz´ónek ki kell egészítenie. Ha a nevelési-oktatási intézmény székhelye, illetve feladata megváltozik a jegyz´ó, f´ójegyz´ó a közoktatási törvény 79. §-ának
(5) bekezdése alapján indított eljárásban azokat a feltételeket vizsgálja, amelyeket a változás érintett.
(6) Ha a nevelési-oktatási intézmény a feladatait telephelyen oldja meg, a telephely tekintetében a 6. számú mellékletben meghatározott mellékleteket be kell nyújtani.’’

25. §
Az R . a következ´ó 39/A—39/B. §-sal egészül ki:
,,39/A. § (1) A közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdésében meghatározott felzárkóztató oktatás felkészíthet
a) iskolai el´óképzettséghez nem,
b) alapfokú iskolai végzettséghez — a nyolcadik évfolyam elvégzéséhez — ,
c) a tizedik évfolyam elvégzéséhez,
d) alapm´úveltségi vizsgához
kötött szakképesítés megszerzésére felkészít´ó szakképzésbe való bekapcsolódásra.
(2) Az egyéves id´ótartamú felzárkóztató oktatást a szakiskola tizedik, a kétéves id´ótartamú felzárkóztató oktatást
a kilencedik-tizedik évfolyamán kell megszervezni.
(3) A felzárkóztató oktatás befejezésér´ól kiállított iskolai bizonyítvány szakképzési évfolyamba lépésre, továbbá
az általános iskolában a nyolcadik évfolyamig, illetve
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a szakiskolában kilencedik-tizedik évfolyamon osztályozó
vizsga letételére jogosít. Az osztályozó vizsga bármelyik
általános iskolában, — vendégtanulói jogviszony keretében — letehet´ó. A felzárkóztató oktatást szervez´ó szakiskola — ha nem olyan többcélú közoktatási intézményben
m´úködik, amely ellátja az általános iskola feladatait is —
megállapodást köt valamelyik általános iskolával a felzárkóztató oktatásban résztvev´ók levizsgáztatására.
(4) A felzárkóztató oktatás keretében általános m´úveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, szakmai el´ókészít´ó ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik, elméleti és gyakorlati tanórai foglalkozások
keretében.
(5) A felzárkóztató oktatásban a pedagógus-munkakör
betölthet´ó
a) az általános m´úveltséget megalapozó nevelésbenoktatásban a közoktatási törvény 17. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában,
b) pályaorientáció, szakmai el´ókészít´ó ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás esetén a közoktatásról
szóló törvény 17. §-a (1) bekezdésének g) pontjában és
a 127. § (1) bekezdésének c)— e) pontjában és
(2)—(4) bekezdésében
meghatározott fels´ófokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, illetve szakképesítéssel.
(6) Ha a tanuló a felzárkóztató oktatást követ´óen alapm´úveltségi vizsgához kötött szakképesítés megszerzésére
készül fel, a szakképzési évfolyamon a szakiskola felkészíti
az alapm´úveltségi vizsgára is.
39/B. § (1) A közoktatási törvény 86. §-ának (5) bekezdésében szabályozott kiegészít´ó kisebbségi oktatást
a Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás irányelvének
a nyelvoktató kisebbségi oktatás követelményei szerint
kell megszervezni.
(2) A kiegészít´ó kisebbségi oktatásban való részvétel
céljából létesített vendégtanulói jogviszony lehet
a) az általános iskolában, középiskolában vagy szakiskolában folytatott tanulmányok mellett létesített vendégtanulói jogviszony,
b) kizárólagosan a kiegészít´ó kisebbségi oktatásban
való részvétel céljából létesített vendégtanulói jogviszony.
(3) A tanuló kérelmére a kiegészít´ó kisebbségi oktatásban szerzett osztályzatait az iskolai tanulmányaiba be kell
számítani, ha a vendégtanulói jogviszonyban, illetve a tanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok azonos évfolyamra esnek. Ha a kiegészít´ó kisebbségi oktatásban szerzett osztályzatot be kell számítani az iskolai tanulmányokba, a tanulót — kérelmére — fel kell menteni az idegen
nyelv tanulása alól. Egyebekben e rendelet 24. §-ának
(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Ha a kiegészít´ó kisebbségi oktatásban részt vev´ó
tanuló nem jár másik iskolába, vagy nem kéri, hogy osztályzatait beszámítsák (a továbbiakban: iskolai tanulmányokon kívül folytatott kisebbségi tanulmányok) az iskolai
tanulmányaiba, a kiegészít´ó kisebbségi oktatásban elért
osztályzatairól külön bizonyítványt kell kiállítani, és e kö-
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vetelmények tekintetében külön kell dönteni az iskola magasabb évfolyamába lépésr´ól.
(5) Annak, aki az iskolai tanulmányokon kívül folytatott
kisebbségi tanulmányok keretében befejezte a nyolcadik,
tizedik, illetve tizenkettedik évfolyamot, kérelmére
a) az adott évfolyam bizonyítványát kiállító iskola ezt
a tényt — záradék formájában — rávezeti az iskolai törzslapra és a bizonyítványba,
b) engedélyezni kell, hogy nemzeti, etnikai kisebbségi
nyelvb´ól és népismeretb´ól — abban az iskolában, amely
részt vesz a kisebbségi nevelésben-oktatásban — alapm´úveltségi vizsgát, illetve érettségi vizsgát tegyen.
(6) A kiegészít´ó kisebbségi oktatás megszervezhet´ó tanórán kívüli foglalkozásként is.’’

26. §
Az R . a következ´ó 51—52. §-sal egészül ki:
,,51. § (1) Az 1999/2000. tanévben az állami nyelvvizsga
bizonyítvány meglétéhez kötött szakmai vizsgán részt vehet az is, aki nem tudja bemutatni az állami nyelvvizsga
bizonyítványt. A vizsgázó részére a szakképesítést tanúsító
bizonyítványt az állami nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása után lehet kiállítani és kiadni, feltéve, hogy a nyelvvizsga bizonyítványt a szakmai vizsga vizsgaid´ószak utolsó
napjától számított egy éven belül bemutatja. A vizsgázó
részére a szakmai vizsga követelményének teljesítésér´ól
törzslapkivonatot kell kiadni.
(2) Az 1/A. § (1)—(2) bekezdésében foglaltakat
a 2001/2002. tanévt´ól kezdve kell bevezetni, felmen´ó rendszerben.
(3) M´úvészeti alapvizsgát el´óször azoktól a tanulóktól
lehet megkövetelni a továbbhaladás feltételeként, akik
a 2000/2001. tanévben kezdik meg tanulmányaikat az alapfokú m´úvészetoktatási intézmény els´ó alapfokú évfolyamán. Addig az id´ópontig, ameddig a továbbképz´ó évfolyamra lépés el´ófeltételeként a m´úvészeti alapvizsga nem
követelhet´ó meg, a tanuló az e rendelet 17. §-a (4) bekezdésének alkalmazásával akkor kezdheti meg tanulmányait
az alapfokú m´úvészetoktatási intézmény továbbképz´ó évfolyamán, ha legalább két alapfokú évfolyamot sikeresen
elvégzett.
(4) A 20. § (6) bekezdésének d) pontjában foglaltakat
a 2000/2001. tanévt´ól lehet alkalmazni.
(5) Felzárkóztató oktatást els´ó alkalommal e rendelet
39/A. §-ában foglaltak szerint a 2001/2002. tanévben lehet
megszervezni. Addig az id´ópontig az iskola felzárkóztató
oktatást a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programja alapján szervezhet.
52. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékr´ól szóló — többször módosított — 7/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben
az ,,a’’-val jelölt szakképesítések a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre,
az ,,a*’’-gal jelölt szakképesítések pedig a tizedik évfolyamra épül´ó szakképesítések.
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(2) A helyi önkormányzatok els´ó alkalommal 2000. augusztus 31-ig kötelesek beszerezni a rendelet 1/A. §-ának
(2) bekezdésében szabályozott szakvéleményt. Eddig
az id´ópontig meg kell küldeni a 2000. évi középiskolai felvételi eljárásról szóló kimutatást valamennyi megyei, illetve a f´óvárosi közgy´úlés elnökének, a megyei jogú városok
polgármestereinek. Amennyiben az adott településen és
vonzáskörzetében a hat vagy nyolc évfolyammal m´úköd´ó
gimnáziumba felvehet´ó tanulók létszáma eléri a beiskolázható tanulói létszám tíz százalékát, új hat vagy nyolc évfolyammal gimnáziumi nevelés-oktatás nem szervezhet´ó.
Abban az esetben, ha az 1/A. § (1)—(2) bekezdése alapján
indokolt, a gimnáziumi oktatást a 2001. szeptember 1-jén
induló tanévt´ól kezd´ód´óen kell négy évfolyammal megszervezni. A fenntartónak 2003. szeptember 1-jéig — négy
évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás szervezésével —
gondoskodnia kell arról, hogy a hat vagy nyolc évfolyammal m´úköd´ó gimnáziumba felvehet´ó tanulók létszáma ne
haladja meg a beiskolázható tanulói létszám tíz százalékát.
E rendelkezéseket a nem állami, nem helyi önkormányzati
iskolák tekintetében akkor kell alkalmazni, ha szerepelnek
a f´óvárosi, megyei fejlesztési tervben.’’

27. §
(1) Az R . 4. számú melléklete ,,A nevelési-oktatási intézmények ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályai és a tanügyi nyilvántartások’’ cím
a) a ,,A törzslap’’ alcím 6. a) alpontja a következ´ó második mondattal egészül ki:
,,A törzslapon fel kell tüntetni az iskola nevét, címét és
az OM azonosítót.’’
b) a ,,A bizonyítvány’’ alcím 7. a) alpontjának harmadik
mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép, és az alpont
a következ´ó negyedik-ötödik mondattal egészül ki:
,,A tanuló által elvégzett évfolyamokról év végi bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványban fel kell tüntetni
az OM azonosítót. A bizonyítványban záradék formájában
fel kell tüntetni az alapm´úveltségi vizsga, az érettségi vizsga, a szakmai vizsga, a m´úvészeti alapvizsga és záróvizsga
letételét.’’
c) ,,A tanügyi nyilvántartások vezetése’’ alcím 10. b) alpontja a következ´ó mondattal egészül ki:
,,Alapfokú m´úvészetoktatási intézményben a szaktanár,
illetve a f´ótárgyat oktató tanár vezeti az egyéni foglalkozási naplót, a csoportos foglalkozási naplót, a törzslapot és
kiállítja a bizonyítványt.’’
d) a ,,A tanügyi nyilvántartások vezetése’’ alcím
11. pontja a következ´ó c) ponttal egészül ki:
,,c) Ha a bizonyítvány kiadását követ´óen derül ki, hogy
az iskola hibás adatokat vezetett be a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt az a)— b) pontban meghatározottak szerint ki kell cserélni. A cseréért díjat nem kell fizetni.’’
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e) a ,,A tanügyi nyilvántartások vezetése’’ alcím után
a következ´ó alcímmel és 12. ponttal egészül ki:
,,A bizonyítvány-nyomtatványok kezelése
12. a) Az iskola az üres bizonyítvány-nyomtatványokat
köteles zárt helyen elhelyezni oly módon, hogy ahhoz csak
az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen hozzá.
b) Az iskola az elrontott és nem helyesbíthet´ó, illetve
a kicserélt bizonyítványról jegyz´ókönyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti.
c) Az iskola nyilvántartást vezet
— az üres bizonyítvány-nyomtatványokról,
— a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról,
— az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról.’’
(2) Az R . 4. számú melléklete ,,A nevelési-oktatási intézmények irattári terve, az iskolai záradékok és a kötelez´ó
nyomtatványok’’ cím II. fejezet ,,Az iskolák által alkalmazott záradékok’’ alcím
a) a következ´ó 4/A—4/C. ponttal egészül ki:
,,4/A. ..........tantárgyból
tanulmányait
egyéni továbbhaladás szerint végzi. N., Tl., B.
4/B.
Mentesítve ......... tantárgyból az
értékelés és a min´ósítés alól
N., Tl., B.
4/C.
......... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette
a következ´ók szerint: ........................ N., Tl., B.’’
b) a következ´ó 33/A. ponttal egészül ki:
,,33/A. A bizonyítványt ................. kérelmére a ................ számú bizonyítvány
alapján, téves bejegyzés miatt állítottam ki.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Javítóvizsga-jegyz´ókönyv
Jegyz´ókönyv a vizsgához
Osztályozóív a vizsgához
Osztályozóvizsga-jegyz´ókönyv
Jegyz´ókönyv a tanuló- és gyermekbalesetekr´ól*
Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbelesetekr´ól*
Bizonyítványkönyv* (alapfokú m´úvészetoktatási
intézmény m´úvészeti ágai — zenem´úvészet, táncm´úvészet, képz´ó- és iparm´úvészet, szín- és bábm´úvészet — szerint)
16. Törzslap külív, belív* (alapfokú m´úvészetoktatási
intézmény m´úvészeti ágai — zenem´úvészet, táncm´úvészet, képz´ó- és iparm´úvészet, szín- és bábm´úvészet — szerint)’’

28. §
Az R . 5. számú melléklete 1. pontjának második mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Az értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi tárgyalás
id´ópontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet
képvisel´óje szabályszer´ú értesítés ellenére, illetve a tanuló,
a szül´ó vagy a meghatalmazott ismételt szabályszer´ú meghívás ellenére nem jelenik meg.’’

29. §
Tl., B.’’

(3) Az R . 4. számú melléklete ,,A nevelési-oktatási intézmények irattári terve, az iskolai záradékok és a kötelez´ó
nyomtatványok’’ cím III. fejezet ,,az iskola által kötelez´óen
használt nyomtatványok’’ alcím a következ´ó 34. ponttal
egészül ki:
,,34. Egyéni foglalkozási napló (a zenem´úvészeti szakközépiskolában)’’
(4) Az R . 4. számú melléklete ,,A nevelési-oktatási intézmények irattári terve, az iskolai záradékok és a kötelez´ó
nyomtatványok’’ cím III. fejezet ,,az iskola által kötelez´óen
használt nyomtatványok’’ alcímet követ´óen a következ´ó
alcímmel és 1—16. ponttal egészül ki:
,,Az alapfokú m ´úvészetoktatási intézmények által
használt kötelez´ó nyomtatványok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Beírási napló*
Tájékoztató füzet (Ellen´órz´ó)
Egyéni foglalkozási napló
Csoportos foglalkozási napló
Tantárgyfelosztás
Összesít´ó kimutatás a térítési díj és tandíj befizetésér´ól
7. Eszköz- és hangszerkölcsönzési kötelezvény
8. Eszköz- és hangszernyilvántartó lap

Az R . 6. számú mellékletének III. része helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,III.
A mellékletek
A kérelemhez csatolni kell (eredetiben vagy hitelesített
másolatban):
1. A nevelési-oktatási intézmény alapító okiratát, valamint a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos határozatot.
2. Az ellátott feladatokhoz a nevelési programot, a pedagógiai programot, a szakmai programot.
3. A gyermekek, tanulók foglalkoztatására szolgáló helyiségek felsorolását, feltüntetve a használat jogcímét és
idejét (tulajdonosként, bérl´óként, használóként stb.).
A helyiséghasználati jog igazolását (tulajdoni lap, megállapodás stb.).
4. Annak igazolását, hogy a helyiségek nevelési-oktatási intézmény céljaira történ´ó használatra alkalmasak (használatbavételi engedély vagy rendeltetés megváltoztatására
szóló engedély).
5. Szakképzésben részt vev´ó iskola esetén annak ismertetését, hogy a gyakorlati oktatást milyen módon szervezik
meg, saját gyakorlati oktatási hely hiányában a gyakorlati
oktatási hely biztosítására kötött megállapodást, illetve
nyilatkozatot arról, hogy a gyakorlati képzést tanulószerz´ódés alapján végzik.

2924

MAGYAR KÖZLÖNY

6. Jegyzéket — a kötelez´ó (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározottak szerint elkészítve —
a rendelkezésre álló eszközökr´ól és felszerelésekr´ól, felmen´ó rendszerben történ´ó oktatásszervezés esetén az eszközök és felszerelések beszerzésének ütemtervét. Szakképzésben részt vev´ó iskola esetén a gyakorlati képzésre vonatkozó felszerelési jegyzéket.
7. Jegyzéket az óvodai nevelésben, illetve az iskolai nevelésben, oktatásban részt vev´ó pedagógusokról, feltüntetve a pedagógusok nevét, iskola esetén tantárgyankénti
bontásban, valamint a pedagógus-végzettséget tanúsító
oklevél kiállítóját és az oklevél számát, továbbá a m´úködéshez szükséges többi alkalmazott nevét, szakképzettségét, a foglalkoztatási jogviszonyukat.
8. Annak részletes kidolgozását, hogy a nevelési-oktatási intézmény milyen forrásokból finanszírozza tevékenységét, továbbá egy évre szóló költségvetést (amely tartalmazza a m´úködéshez szükséges álló- és fogyóeszközök beszerzési értékét, feltüntetve a dologi és személyi kiadások
összegét, utóbbiba beleértve az alkalmazottak bérét,
annak közterheit és a tanulói juttatások költségeit). A források között kell feltüntetni a rendelkezésre álló készpénzt, a meglév´ó álló- és fogyóeszközök értékét, továbbá
a bankhitelt, a betervezett bevételt és bármilyen, a m´úködéshez felhasználható tárgyi vagy pénzbeli juttatást, a tevékenységben való ingyenes közrem´úködést, ha a nevelésioktatási intézmény közoktatási megállapodást kötött,
a megállapodás alapján járó összeget, egyházi jogi személy
esetén a közoktatásról szóló törvény alapján tett egyoldalú
nyilatkozatot. Központi költségvetési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén elégséges a fenntartó nyilatkozatát csatolni arról, hogy a m´úködéshez szükséges fedezetet biztosítja.’’

30. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésének napján az R . 4. §-a
(3) bekezdés c) pontjában a ,,továbbá az (1) bekezdés
p) pontjában’’ szöveg helyébe a ,,továbbá az (1) bekezdés
r) pontjában’’ szöveg; az R . 7. §-ának (3) bekezdésében
a ,,2. számú’’ szöveg helyébe a ,,4. számú’’ szöveg; az R .
32. §-ának (2) bekezdésében a ,,3. számú’’ szöveg helyébe
az ,,5. számú’’ szöveg; az R . 37. §-ának (4) bekezdésében,
a 2. számú melléklete ,,A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége’’ cím 7. pontjában, a 4. számú melléklet III. részében a ,,M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium’’ szöveg helyébe az ,,Oktatási Minisztérium’’ szöveg; az R . 37. §-ának (9) bekezdésében a ,,m´úvel´ódési és
közoktatási miniszter’’ szöveg helyébe az ,,oktatási miniszter’’ szöveg; az R . 39. §-ának (5) bekezdésében a ,,közoktatási törvény 27. §-ának (9) bekezdése alapján’’ szöveg helyébe a ,,közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése
alapján’’ szöveg; a 4. számú melléklet III. részében ,,a Munkaügyi Minisztérium’’ szöveg helyébe az ,,Oktatási Minisztérium’’ szöveg; az R . 5. számú mellékletének 14. pontjá-
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ban az ,,öt napon’’ szöveg helyébe a ,,nyolc napon’’ szöveg
lép.
(3) E rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti
az R . 4. számú melléklet III. rész az ,,Az iskola által kötelez´óen használt nyomtatványok’’ alcím 7., 10., 12., 15—16.,
26. pontja.
(4) Az OM azonosítót els´ó alkalommal a 2000 júniusában kiadott valamennyi év végi iskolai bizonyítványba be
kell jegyezni, és a tanulók törzslapján fel kell tüntetni.
(5) Az iskolák és kollégiumok 2000. december 31-ig
vizsgálják felül
a) házirendjüket, különös tekintettel a közoktatási törvény 40. §-ának (7) bekezdésében, 43. §-ában, 62. §-ának
(1) bekezdésében, 66. §-ának (3) bekezdésében,
81. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra,
b) továbbá a szervezeti és m´úködési szabályzatukat.

31. §
E rendelet hatálybalépésének napján a pedagógusszakvizsga képesítési követelményeir´ól szóló 41/1999.
(X.13.) OM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) E rendelet mellékletének 5.2.1. pontja szerint
választott szakhoz kapcsolódó ismeretek megszerzésének
teljesítését, illetve az 5.2.2. pont szerint válaszott témakör
esetén szerzett közoktatásvezet´ói szakképesítést, továbbá
az 5.2.4. pontja szerint választott témakör keretében elvégzett szaktanácsadói, vizsgaelnöki, szakért´ói vagy min´óségbiztosítási feladatok ellátására felkészít´ó tanulmányok
eredményes ellátására felkészít´ó tanulmányok teljesítését,
a feladat ellátásához szükséges szakképesítés megszerzését
a pedagógus-szakvizsgára felkészít´ó szakirányú továbbképzésben szerzett, az oklevélhez csatolt melléklet igazolja.’’

32. §
E rendelet hatálybalépésének napján az Országos szakért´ói és Országos vizsgáztatási névjegyzékr´ól és a szakért´ói
tevékenységr´ól szóló 42/1999. (X. 13.) OM rendelet
a) 9. §-a (5) bekezdésének els´ó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Az e rendeletben megállapított bírálati díjat a vizsgaközpont, illetve a szakképesítésért felel´ós miniszter által
irányított minisztérium — e rendelet mellékletében meghatározott — bankszámláján kell befizetni a rendelkezésre
bocsátott készpénz-átutalási megbízáson.’’
b) 9. §-a (5) bekezdésének harmadik mondata helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,A befizetett bírálati díj a vizsgaközpont, illetve az érintett minisztérium bevétele.’’
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c) mellékletének k) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák, amelyekre a bírálati díjat be kell fizetni)
,,k) Oktatási Minisztérium 10032000-0142519000000000 pénzforgalmi jelz´ószámú bankszámla.’’

alkalmazása tilalmának megállapítására irányuló kérelmet
visszautasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

d) melléklete a következ´ó n) ponttal egészül ki:
,,n) Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
10032000-00282637-00000000 pénzforgalmi jelz´ószámú
bankszámla.’’

INDOKOLÁS

33. §
E rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti
az alapm´úveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet 55. §-ának
(2)—(3) bekezdése.
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

III. rész

HATÁROZATOK

AzAlkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
15/2000. (V. 24.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendeleti el´óírás
felülvizsgálatára irányuló kezdeményezés alapján meghozta a következ´ó
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lév´ó vízközm´úb´ól szolgáltatott ivóvízért, illet´óleg az általa biztosított szennyvízelvezetés szolgáltatásért fizetend´ó díjakról és díjalkalmazási feltételekr´ól szóló
13/1994. (IV. 8.) rendelete 2. § (5)—(8) bekezdése alkotmányellenes, ezért ezeket a rendelkezéseket e határozat
közzététele napjával megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított el´óírások keletkezésükre visszamen´ó hatályú megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasítja.
Az Alkotmánybíróság a miskolci önkormányzat
13/1994. (IV. 8.) rendelete folyamatban lev´ó ügyekben való

I.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal vezet´óje — mivel a törvényességi ellen´órzés körében
kiadott felhívásával a miskolci közgy´úlés nem értett egyet
— az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lév´ó vízközm´úb´ól szolgáltatott ivóvízért, illet´óleg az általa biztosított szennyvízelvezetés
szolgáltatásért fizetend´ó díjakról és díjalkalmazási feltételekr´ól szóló 13/1994. (IV. 8.) rendelete (a továbbiakban:
Ör.) 2. § (5) bekezdése törvényellenességének megállapítását és keletkezésére visszamen´ó hatályú megsemmisítését kezdeményezte.
Álláspontja szerint az Ör. támadott el´óírása a közm´úves
ivóvízellátásról és a közm´úves szennyvízelvezetésr´ól szóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. r.) 24. § (1) bekezdésével ellentétesen határozza
meg a szennyvízelvezetés díja kiszabásánál figyelembe veend´ó szennyvízkibocsátás mértékét. Azt kifogásolta, hogy
az Ör. 2. § (5) bekezdése ,,mérés hiányában a csatornam´úbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiséget — bedolgozásra, párolgásra, szivárgásra, elfolyásra való
tekintet nélkül — a csatornadíj alapjául szabja’’. Az indítványozó arra hivatkozott, hogy a támadott szabályozás
a Polgári Törvénykönyvr´ól szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 236. § (2) bekezdés c) pontja sérelmével ,,jelent´ós mérték´ú, igénybe nem vett szolgáltatásért
való díjfizetésre kötelezi az érintett fogyasztókat’’.
Az indítványban foglaltaknak megfelel´óen a miskolci
önkormányzat a magasabb szint´ú jogszabályokkal ellentétesen, s felhatalmazás hiányában alkotott a Korm. r. el´óírásainál ,,szigorúbb’’ helyi rendeletet.
A kezdeményez´ó az Ör. 2. § (5) bekezdése alkalmazása
tilalmának elrendelését is kérte azokban a folyamatban
lév´ó ügyekben, ,,amelyek kimenetele a jogellenes rendelethely kérelmezett megsemmisítésének függvénye’’.

II.
Az Alkotmánybíróság a rendelkez´ó részben foglalt döntését a következ´ókre alapozta:
1. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése szerint ,,a helyi
képvisel´ó-testület feladatkörében rendeletet alkothat,
amely nem lehet ellentétes a magasabb szint´ú jogszabálylyal’’. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése
pedig el´óírja, hogy ,,a képvisel´ó-testület a törvény által
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nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot’’.
Az Ötv. 8. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat
feladata a helyi közszolgáltatások körében a csatornázás.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (1) bekezdés d) pontjának megfelel´óen helyi önkormányzati feladat ,,a vízi közüzemi tevékenység körében a település ivóvízellátása, a szennyvízelvezetés, az összegy´újtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése’’.
A Vgtv. 13. § (1) bekezdése a viziközm´úvek m´úködtetése során végzett szennyvízelvezetést, -elhelyezést és -tisztítást közüzemi tevékenységként határozza meg. A vízügyr´ól
szóló 1964. évi IV. törvény 46. §-ának felhatalmazása alapján kibocsátott Korm. r. 1. § (1) bekezdés második fordulata pedig a közm´úves szennyvízelvezetést közüzemi szolgáltatásnak min´ósíti. A Korm. r. e szolgáltatás igénybevételének és díja kialakításának számos feltételét is meghatározza. Ezek körében az indítványban hivatkozott 24. §
(1) bekezdés a következ´óket tartalmazza:
,,A szennyvízelvezetési helyr´ól a szennyvízelvezet´ó m´úbe kerül´ó szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.’’
A 24. § (3) bekezdésének megfelel´óen ,,az elkülönítetten mért vízhasználatokat — ha jogszabály eltér´óen nem
rendelkezik, és a fogyasztási hely egyúttal szennyvízelvezetési hely is — az (1) bekezdés szerint kell szennyvízként
figyelembe venni’’.
Az Ör. 2. §-ának a kezdeményezésben sérelmezett
(5) bekezdése a csatornadíj meghatározásánál követend´ó
eljárást szabályozza:
,,A csatornadíj alapja a mért vízmennyiség, mérés hiányában a csatornam´úbe bekötött ingatlanon felhasznált
teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (6)—(8) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás,
szivárgás, elfolyás stb.) nem csökkenthet´ó.’’
Az Ör. 2. § (5) bekezdése idézett rendelkezésében említett (6)—(8) bekezdések azokat a körülményeket határozzák meg, amelyek figyelembevételével a szennyvízmér´ó hiányában csökkenteni lehet a csatornadíj kialakításánál értékelhet´ó vízmennyiséget.
,,(6) Ha a vízhasználó saját szennyvízelvezet´ó m´úvel
rendelkezik, a csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elvezetett szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell.
(7) Ha hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéb´ól keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezeti be, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált
vízmennyiséggel csökkenteni kell a csatornadíj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget.
(8) A házi vízvezeték — fogyasztónak fel nem róható —
rejtett meghibásodása esetén, a fizetend´ó napi csatornadíjat a meghibásodás el´ótti olvasott vízóraállást megel´óz´ó
12 hónapos átlagfogyasztás napi értékéig kell csökkenteni.’’
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Ez a szabályozás a Korm. r. 24. § (4) bekezdés a) és
b) pontján alapul. Ezek az el´óírások a következ´óket tartalmazzák:
,,Nem vehet´ó figyelembe a szennyvíz mennyiségének
meghatározásánál:
a) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyez´ó m´úben vagy befogadóban nyert elhelyezést;
b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezet´ó m´úbe vezetését min´óségi vagy egyéb okok miatt az illetékes
hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta.’’
Az Ör. megalkotását követ´óen a Korm. r. 24. § (4) bekezdését c) és d) ponttal egészítette ki a 37/1999. (II. 26.)
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. E szerint a szennyvízdíj
alapjául azt a vízmennyiséget sem lehet figyelembe venni,
amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott, illetve amelyet külön jogszabály (az
1999. évi LXXXVII. törvény) felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabályok szerint az év meghatározott id´ószakában
locsolási célra használtak fel. [A Korm. r. 24. § (4) bekezdés
d) pont szerint ez a vízmennyiség nem lehet kevesebb, mint
az adott id´ószakhoz tartozó vízhasználat 10%-a.]
2. A Korm. r.-nek és az Ör.-nek a szennyvízdíj megállapításánál figyelembe vehet´ó vízmennyiségre vonatkozó
el´óírásai összevetéséb´ól kit´únik, hogy az Ör. a Korm. r.-t´ól
eltér´ó (ahhoz részben hasonló, más vonatkozásban azzal
ellentétes) szabályozást tartalmaz. A Korm. r. idézett szövegét veszi át pl. az Ör. 2. § (6) bekezdése, de a szabályozás
eltér a Korm. r.-ben foglaltaktól: az Ör. csak a saját
szennyvízelvezet´ó m´úbe elhelyezett szennyvíz mennyiségével engedi csökkenteni a díjfizetés alapjául szolgáló
szennyvízmennyiséget, míg a Korm. r. 24. § (4) bekezdés
a) pontja ilyen korlátozást nem fogalmaz meg. Nem veszi
át viszont az Ör. a Korm. r. 24. § (4) bekezdés a) pontjában
el´óírtakat.
Az Alkotmánybíróság több döntésében, elvi jelleggel
a 61/1994. (XII. 24.) AB határozatában mutatott rá a következ´ókre: ,,Nincs jogszer´ú akadálya annak, hogy a helyi
rendelet a magasabb szint´ú jogszabálynak a saját rendeletébe illeszthet´ó el´óírásait — szó szerint — átvegye. Az sem
törvénysért´ó, ha a helyi rendelet a magasabb szint´ú jogszabály el´óírásait nem ismétli meg. A magasabb szint´ú jogszabályi rendelkezések ugyanis — akár a szó szerinti átvétellel, akár alacsonyabb szint´ú jogszabályba való beillesztés
nélkül — önmagukban is érvényesek. A vegyes jogszabályszerkesztési megoldás azonban homályos, megtéveszt´ó és
félrevezet´ó.’’ [ABH 1994. 471, 472, 474.]
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a miskolci önkormányzat az Ör. megalkotásával jogbizonytalanságot
idézett el´ó, mivel a Korm. r. el´óírásait átfogalmazva, azoktól eltér´ó szabályozást alakított ki. Mindezek alapján
az Ör. 2. § (5) bekezdését — és a szoros tartalmi összefüggésekre tekintettel a (6)—(8) bekezdéseket is — az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében védett jogállamiság összetev´ójének min´ósül´ó jogbiztonság sérelmének tekintette, s ezért
alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette.
A rendelkez´ó részben foglalt, e döntésére tekintettel
az Alkotmánybíróság az Ör. 2. § (5) bekezdésének a Ptk.
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236. § (2) bekezdés c) pontjával való, az indítványban említett, vélt ütközését nem vizsgálta.
3. Az indítvány az Ör. 2. § (5) bekezdése keletkezésére
visszamen´ó hatályú megsemmisítését kérte. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 42. § (1) bekezdése értelmében a határozat közzétételének napján veszti hatályát az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek ítélt jogszabály vagy
annak rendelkezése. E f´ószabálytól eltér´ó lehet´óséget biztosít az Alkotmánybíróság számára az Abtv. 43. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés, amely szerint az Alkotmánybíróság a 42. § (1) bekezdésében, valamint a 43. §
(1)—(2) bekezdésében meghatározott id´óponttól eltér´óen
is meghatározhatja az alkotmányellenes jogszabály hatályon kívül helyezését vagy a konkrét esetben történ´ó alkalmazhatóságát, ha ezt a jogbiztonság, vagy az eljárást kezdeményez´ó különösen fontos érdeke indokolja.
Az Alkotmánybíróság ebben az eljárásban a visszamen´óleges hatályú megsemmisítés indokául az eljárást kezdeményez´ó érdekkörében felmerül´ó különösen fontos okot
nem tárt fel. A jogbiztonság védelme érdekében sem tartotta szükségesnek az ex tunc hatályú megsemmisítést, különös figyelemmel arra a körülményre, hogy a Korm. r.-nek
az Ör. alkotmányossága megítélése szempontjából releváns 24. § (4) bekezdés c) és d) pontja 2000. január 1-jét´ól
hatályos rendelkezés.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezések visszamen´óleges hatályú megsemmisítésére
irányuló kérelmet elutasította.
4. A kezdeményezés az Ör. alkalmazására vonatkozó tilalom elrendelését is kérte a folyamatban lév´ó ügyekben.
Az Abtv. 43. § (1) bekezdése szerint azt a jogszabályt, amelyet az Alkotmánybíróság megsemmisít, az err´ól szóló határozatnak a hivatalos lapban való közzététele napjától
nem lehet alkalmazni.
Az Abtv. el´óbbiekben említett 43. § (4) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság ett´ól az id´óponttól eltér´óen
is meghatározhatja az alkotmányellenes jogszabály konkrét esetben történ´ó alkalmazhatóságát, ha ezt a jogbiztonság vagy az eljárást kezdeményez´ó különösen fontos érdeke indokolja. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
alapján azonban az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét ügyben való alkalmazhatósága tilalmának
elrendelésére kizárólag az Abtv. 38. §-ában meghatározott
bírói kezdeményezés és az e törvény 48. §-ában szabályozott alkotmányjogi panasz alapján van lehet´óség.
Az Alkotmánybíróság a vázoltakra tekintettel az Ör. vizsgált rendelkezése konkrét ügyekben való alkalmazása tilalmának megállapítására irányuló kérelmet visszautasította.
Az Alkotmánybíróságnak e határozat közzétételére vonatkozó döntése az Abtv. 41. §-án alapul.
Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

el´óadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 646/H/1998/5.
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Az Alkotmánybíróság
16/2000. (V. 24.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendeleti el´óírások alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következ´ó
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Maglód Nagyközség Önkormányzatának a hirdetmények elhelyezésének rendjér´ól szóló 15/1997. (III. 28.) rendelete 2. § (1) bekezdés els´ó mondata, valamint 3. §-a alkotmányellenes,
ezért ezeket a rendelkezéseket megsemmisíti, a 2. § (1) bekezdés második mondata és a 2. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló kérelmet pedig elutasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó Maglód Nagyközség Önkormányzatának a hirdetmények elhelyezésének rendjér´ól szóló
15/1997. (III. 28.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. §
(1)—(2) bekezdése, valamint 3. §-a alkotmány- és törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Álláspontja szerint az Ör. az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében védeni rendelt szabad véleménynyilvánításhoz való
jog, továbbá az Alkotmánynak a pártok szabad tevékenységét garantáló 3. §-a megsértésével szabályozza a választási plakátok elhelyezésének rendjét.
Az indítványozó arra hivatkozott, hogy az Ör. támadott
rendelkezései túlterjeszkednek a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 42. § (4) bekezdésében a helyi önkormányzat számára megállapított rendeletalkotási felhatalmazás keretein. Az indítványozó azt
is kifogásolta, hogy az Ör. a választási plakátok elhelyezését hirdet´óberendezés létesítéséhez és hatósági engedélyhez köti.
Az indítvány utalt arra is, hogy az Ör. 3. §-a a plakátelhelyezés általános tilalmának elrendelésével sérti a közvilágítási oszlopok, villamos energiát szolgáltató berendezések, autóbuszvárók és telefonfülkék tulajdonosainak jogait.
Az indítványozó úgy vélekedett, hogy az Ör. sérelmezett
el´óírásai a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben
foglaltakkal ellentétes szabályozást tartalmaznak.
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Az Alkotmánybíróság a rendelkez´ó részben foglalt döntését a következ´ókre alapozta:
1. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése szerint ,,a képvisel´ó-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely
nem lehet ellentétes a magasabb szint´ú jogszabállyal’’.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése pedig el´óírja,
hogy ,,a képvisel´ó-testület a törvény által nem szabályozott
helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény
felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot’’.
A Ve. 42. §-a a választási kampány során alkalmazható
plakátok készítésére és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezést tartalmaz. E § (1) bekezdés els´ó mondata úgy rendelkezik, hogy ,,a választási kampány végéig a jelöl´ó szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek
plakátot’’. A 42. § (2) bekezdése — általános tartalmú el´óírásként — kimondja, hogy plakát korlátozás nélkül elhelyezhet´ó; e § (3)—(6) bekezdése azonban az elhelyezési
helyszíneket, körülményeket illet´óen kivételeket, illetve
feltételeket állapít meg. A Ve. 42. § (4) bekezdése a helyi
(a f´óvárosban pedig a f´óvárosi) önkormányzat számára is
ad rendeletalkotási felhatalmazást, amikor lehet´óvé teszi,
hogy önkormányzati rendelet egyes középületeken vagy
közterület meghatározott részén plakát elhelyezését m´úemlékvédelmi vagy környezetvédelmi okból megtiltsa.
Az Ör. — preambuluma szerint — az említett felhatalmazás alapján, m´úemlékvédelmi, környezetvédelmi érdekek védelmében határozza meg a plakátelhelyezés rendjét.
A maglódi önkormányzat vizsgált szabályozása tehát nem
valamennyi (így pl. nem a kereskedelmi jelleg´ú, reklámcélú), hanem kizárólag a választási kampány során felhasználható, ún. választási plakátra vonatkozik.
Mindezekb´ól az következik, hogy a választási plakát
nyilvános elhelyezését el´óíró önkormányzati rendeleti szabályozás kizárólag a Ve. rendelkezéseiben foglaltaknak
megfelel´ó, illetve az említett felhatalmazáson alapuló szabályozást tartalmazhat.
2. Az Ör. 2. §-ának az indítványban támadott (1) bekezdése a következ´óket írja el´ó:
,,Közterületen plakátot elhelyezni csak hirdet´óberendezéseken lehet. (Az önkormányzat által kihelyezett hirdet´ótáblák pontos helyét a függelék tartalmazza.)’’
Az idézett rendelkezés és a Ve. már említett 42. § (2) és
(4) bekezdésében foglalt el´óírások összevetéséb´ól kit´únik,
hogy az Ör. 2. § (1) bekezdésének els´ó mondata túlterjeszkedik a Ve.-ben megfogalmazott szabályozáson: általános
jelleg´ú korlátozást tartalmaz, mivel kizárólag hirdet´óberendezésen engedi a választási plakát elhelyezését. A Ve.
42. § (4) bekezdés els´ó mondata szerint közterületen csak
m´úemlékvédelmi és környezetvédelmi okból lehetséges
a plakát elhelyezésének helyi (f´óvárosi önkormányzati)
rendelettel történ´ó korlátozása. E bekezdés második mon-
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data pedig kifejezetten csak az állami vagy önkormányzati
hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül
tiltja a plakát nyilvánosságra hozatalát.
A vázoltak alapján megállapítható, hogy az Ör. 2. §
(1) bekezdésének els´ó mondata a Ve. rendelkezései sérelmével korlátozta a választási plakátok elhelyezésének lehet´óségét. Az Alkotmánybíróság ezért az említett rendelkezést az Alkotmány 44/A. § el´óbbiekben idézett (2) bekezdésével ellentétesnek nyilvánította, és a rendelkez´ó
részben foglaltak szerint megsemmisítette.
3. Az Ör. 2. § (2) bekezdése a következ´óket állapítja
meg:
,,Hirdet´óberendezés közterületen önállóan vagy közterületbe nyúlóan a jogszabályok el´óírásai szerint, építésügyi
hatósági engedéllyel helyezhet´ó el.’’ A Ve. 42. § (5) bekezdése szerint ,,a választási kampányt szolgáló önálló hirdet´óberendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.
Az épített környezet alakításáról és védelmér´ól szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ét.) 13. §
(2) bekezdés d) pontja szerint a különböz´ó célú közterületek felhasználásának, beépítésének feltételeit és szabályait
a helyi építési szabályzatnak kell tartalmaznia. Az Ét. 2. §
11. pontja alapján e törvény alkalmazásában a helyi építési
szabályzat ,,az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelel´óen megállapító és biztosító települési önkormányzati
rendelet’’. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és
építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági
eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM. r.) kifejezett felhatalmazást ad a helyi
önkormányzatnak, hogy az építési tevékenységet engedélyhez kösse. A KTM. r. 9. § f) pontja alapján kizárólag
építési engedély alapján végezhet´ók az olyan, e rendeletben nem említett egyéb építési munkák is, amelyeket önkormányzati rendelet építési engedélyhez kötött.
A közterületek használatára vonatkozóan a közutak tekintetében a közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 36. § (1) bekezdése is tartalmaz rendelkezést. E szabályozás alapján a közút területén
vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez,
a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezel´ójének a hozzájárulása szükséges.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség´ú szervek
feladat- és hatásköreir´ól szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 92. § (10) bekezdésének megfelel´óen
a közút kezel´óje a Kktv. 36. § (1) bekezdése tekintetében
a jegyz´ó.
Mivel az Ét. és a KTM. r. említett rendelkezése alapján
önkormányzati rendelet is megállapíthatja a közterülethasználat szabályait, továbbá közterületen építmény vagy
létesítmény elhelyezését hozzájáruláshoz kötheti, a Kktv.,
a Htv., valamint az Ét. 52. § (1) bekezdése szerint pedig
a közútkezel´ói, illetve az építésügyi hatósági jogkört
a jegyz´ó gyakorolja, ezért az Ör. 2. § (2) bekezdésének
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a hirdet´óberendezés közterületi elhelyezésének építéshatósági engedélyhez kötését el´óíró szabályozását az Alkotmánybíróság nem min´ósítette alkotmányellenesnek, és
a megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasította.
Mivel az Alkotmánybíróság a vázoltak alapján a hirdet´óberendezések elhelyezésének engedélyezésére vonatkozó rendelkezés alkotmányellenességét nem állapította
meg, ezért a 2. § (1) bekezdés el´óbbiekben idézett,
a hirdet´ótáblák pontos helyének meghatározására utaló
el´óírása alkotmányosságát sem vizsgálta.
4. Az Ör. 3. §-a így rendelkezik:
,,Tilos hirdet´óberendezéseket, plakátokat elhelyezni
a) m´úemlékileg védett épületeken,
b) köztéri szobrokon,
c) emlékm´úveken,
d) közvilágítási oszlopokon,
e) villamos energiát szolgáltató berendezéseken (trafókon, elektromos szekrényeken stb.)
f) fákon, növényzeten,
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A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
57/2000. (V. 24.) KE
határozata
miniszter felmentésér´ól
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 33. §-ának (4) bekezdése, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felel´ósségér´ól
szóló 1997. évi LXXIX. törvény 14. §-a alapján, a miniszterelnök javaslatára
Katona Kálmán
közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert
e tisztségéb´ól
2000. május 31-i hatállyal
felmentem.
Budapest, 2000. május 19.

g) buszvárókon,

Göncz Árpád s. k.,

h) telefonfülkéken.’’

a Köztársaság elnöke

A Ve.-nek az Alkotmánybíróság határozata indokolásában már idézett 42. § (2) bekezdése szerint választási plakát korlátozás nélkül helyezhet´ó el. A Ve. már említett
további rendelkezései pedig az elhelyezés korlátozásának
lehet´óségét (középület vagy közterület meghatározott részét illet´óen), valamint célját (m´úemlékvédelmi, valamint
környezetvédelmi okból) kategorikusan meghatározzák.
Az Ör. 3. §-ában foglalt rendkívül széles kör´ú, a középületi
rendeltetéshez, illetve közterületi jelleghez nem kapcsolódó plakátelhelyezési tilalom ellentétes a Ve. kötelez´ó érvény´ú szabályozásával.

Ellenjegyzem:
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Köztársaság Elnökének
58/2000. (V. 24.) KE
határozata

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az Ör. 3. §-át is
alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette.

miniszter kinevezésér´ól

5. Mivel az Alkotmánybíróság az Ör.-nek az e határozat
rendelkez´ó részében jelzett el´óírásait a Ve.-vel való ütközésük miatt alkotmánysért´ónek min´ósítette, ezért
az Alkotmánynak a pártok szabad m´úködésére, a véleménynyilvánítás szabadságára, a tulajdon védelmére vonatkozó, valamint más, az indítványban hivatkozott törvényi szabályozásokkal való vélt ellentétét nem vizsgálta.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 33. §-ának (4) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára
Nógrádi Lászlót
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterré
2000. június 1-jei hatállyal
kinevezem.

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

el´óadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Budapest, 2000. május 22.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

Ellenjegyzem:
Orbán Viktor s. k.,

Alkotmánybírósági ügyszám: 466/B/1998/5.

miniszterelnök
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
3/2000. (MK 50.) MNB
hirdetménye
a ,,Veszélyeztetett állatvilág, 2000’’ ezüst
emlékpénzérme kibocsátásáról
1. A Magyar Nemzeti Bank az 1991. évi LX. törvény
4. §-ának (2) bekezdésén alapuló jogkörében 3000 forintos
címlet´ú ezüst emlékpénzérmét bocsát ki ,,Veszélyeztetett
állatvilág, 2000’’ megnevezéssel.
2. A Bank az emlékpénzérme forgalomba hozatalát
2000. május 25-én kezdi meg.
3. Az érme leírása a következ´ó:
a) Az érme 925 ezrelék finomságú ezüstb´ól készült,
súlya 31,46 gramm, átmér´óje 38,61 mm, széle recés.
b) Az érme el´ólapjának szélén fent, ívelten a
,,MAGYAR’’, lent félkörívben a ,,KÖZTÁRSASÁG’’ felirat olvasható. A középmez´óben négy sorban a ,,BP.’’
verdejel, a ,,3000’’ értékjelzés, a ,,FORINT’’ felirat és a
,,2000’’ verési évszám található. Az érme bal szélén Csikai
Márta tervez´óm´úvész mesterjegye látható.
c) Az érme hátlapján egy hód látható gallyakból készült
lakóhelyével. Az érme jobb alsó részén két sorban a
,,CASTOR’’, ,,FIBER’’ latin felirat található. A hátlap
szélén lent, félkörívben a ,,VESZÉLYEZTETETT
ÁLLATVILÁG’’ felirat olvasható.
4. Az emlékpénzérméb´ól 10 000 darab készíthet´ó,
amelyb´ól 7 000 darab különleges — ún. proof — technológiával verhet´ó.
5. Az 1991. évi LX. törvény 37. §-ának (2) bekezdése
értelmében a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott érméket magyar törvényes pénznemben teljesítend´ó fizetéseknél mindenki köteles névértékben elfogadni.
Magyar Nemzeti Bank

Az Országgy´úlés Elnökének
közl emén ye
A Magyar Köztársaság Országgy´úlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 141. §
(3) bekezdése alapján közzéteszem az (1) bekezdés szerint
jegyzékbe vett érdekképviseleti és társadalmi szervezetek
listáját.
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1. 1945—1956. közötti Magyar Politikai Elítéltek
Közössége
2. 24. Óra Alapítvány
3. 56-os Szövetség
4. ÁFOSZ Állami Földet Bérl´ók Országos Szövetsége
5. Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége
6. Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
7. Alapítvány a R eálértelmiségért
8. Alba Kör—Er´ószakmentes Mozgalom a Békéért
9. Albireo Klímamegfigyel´ó Hálózat és Amat´órcsillagász Klub
10. Állami és Önkormányzati Állatorvosok Egyesülete
11. Állampolgári Jogvéd´ó Liga
12. Állástalan Diplomások Országos Bizottsága
13. Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen´órzési Dolgozók Szakszervezete
14. Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége
15. Alternatív Színházak Szövetsége
16. Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi
Irodája
17. Angolul Beszél´ók Világszövetsége Magyar Tagozat
18. ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
19. ASVA Alapítvány
20. Autisták Érdekvédelmi Szövetsége
21. Autójavítók és Autókeresked´ók Országos Szövetsége
22. Autólopások Károsultjainak Érdekvédelmi Szövetsége
23. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége
24. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
25. Baloldali Ifjúsági Társulás
26. Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti
Szövetség
27. Baromfi Termék Tanács
28. Befektetési Vállalkozások Szövetsége
29. Belpolitikai Kutatások Központja Alapítvány
30. Belügyi Dolgozók Szakszervezete
31. Bercsényi Miklós Honvédelmi Egyesület
32. Bírósági Dolgozók Szakszervezete
33. Bocskai Szövetség
34. Bokor ÖKO Csoport Alapítvány
35. Bölcs´ódei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
36. B´ór- és Cip´óipari Egyesülés
37. Budapesti B´únüldöz´ó Akció Osztályt Támogató
Alapítvány
38. Budapesti Montessori Társaság
39. Bútorszövetség—Bútorvállalkozók Országos Szövetsége
40. Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete
41. Családok Szövet sége a Világ Békéjéért és E gységéért
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42. Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
43. Deák Ferenc Jogtudományi Ismeretterjeszt´ó Egyesület
44. Demoszthenész Beszédhibások és Segít´óik Országos Érdekvédelmi Egyesülete
45. DIÁK ÉSZ Magyarországi Diákvállalkozások
Országos Érdekképviseleti Szövetsége
46. Dohány Terméktanács
47. Doktoranduszok Országos Szövetsége
48. Dolgozók Népi Demokratikus Szövetsége
49. Duna Kör
50. Dyslexia Szövetség—Véd´ószárny Szervezet
51. Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
52. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület
Klubja
53. Egymást Segít´ó Egyesület
54. Egyszer´ú Emberek Fóruma
55. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége
56. Életfa Környezetvéd´ó Szövetség
57. Els´ó Magyar Környezetgazdálkodási Szövetség
58. Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete
59. EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület
60. Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége
61. Energiaipari Vállalkozások Szövetsége
62. Építési Vállalkozók Országos Szövetsége
63. Épít´ó-, Fa- és Épít´óanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége
64. Érdekvéd´ók Polgári Közössége
65. Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete
66. Értékel´ók és Pénzügyi Elemz´ók Magyországi Szövetsége
67. Értékszállítási és ´Ó rzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete
68. Értelmi Fogyatékosok és Segít´óik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
69. Értelmi Sérültek és Szakdolgozók Országos Érdekvédelmi Szövetsége
70. ÉSZ T Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
71. Euroatlanti Klub
72. Európa Ház
73. Európai Magyarországért Alapítvány
74. Europartner Unió
75. Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
76. Falufejlesztési Társaság
77. Falusi Körzeti Orvosok Országos Szövetsége
78. FAOSZ Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége
79. FAUNA Egyesület és Alapítvány
80. Fegyveres Biztonsági ´Ó rök Országos Egyesülete
81. Feln´óttképzési Vállalkozások Szövetsége
82. Felszámolók Országos Egyesülete
83. Fiatalok a Vidékért Egyesület

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
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.
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Filmforgalmazók Egyesülete
Fogyasztási Dohány Egyesület
Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége
Független Jogász Fórum
Független Magyar Ifjúság Egyesület
Független Népképviseleti Szövetség
Független Ökológiai Központ
Független R end´órszakszervezet
Füstölg´ók Társasága
F´út´óolaj Szövetség
Gazdálkodási Tudományos Társaság
Göncöl Alapítvány
Göncöl Szövetség
Gumiabroncsgyártók Magyarországi Egyesülete
Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma
Gyógyszernagykeresked´ók Szövetsége
Gyöngyház Egyesület
Habeas Corpus Munkacsoport
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány
Haltermel´ók Országos Szövetsége
Háttér Baráti Társaság a Melegekért
Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete
Helyi Televíziók Egyesülete
HIFA Magyar—Ír Baráti Szövetség
Hippolyt ,,Club Hálózat’’ Alapítvány
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
Hírközlési F´ófelügyelet Távközlési Érdekegyeztet´ó
Fórum
Hivatásos Határ´órök Szakszervezete
Hivatásos T´úzoltók Független Szakszervezete
Honvédszakszervezet
HÖOK Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
Humán Egészségügyi Magánszolgáltatók Egyesülete
HUMANITÁS B´únmegel´ózést és Társadalmi Beilleszkedést Segít´ó Társaság
Igazság 1956. Baráti Társaság
IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége Egyesület
Informatikai Érdekegyeztet´ó Fórum
Informatikai és Kommunikációs Egyesület
Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Ipartestületek Országos Szövetsége
Járm´úvezet´ó-szakoktatók és Képz´ószervek Országos Egyesülete
Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai R end
Joint Venture Szövetség
,,Józan Élet’’ Egészség és Családvéd´ó Egyesület
Juh Terméktanács
Kábeltelevízió El´ófizet´ók Országos Érdekvédelmi
Szövetségének Egyesülete
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130. Kaláka Felkészít´ó Otthon Alapítvány
131. Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete
132. Keresked´ók és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetség
133. Keresztény Pedagógusok Szakszervezete
134. Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetsége
135. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
136. Kézm´úvesek és Ötletgazdák Országos Szövetsége
137. Kis- és Középvállalkozásban Dolgozók Szakszervezete
138. Kis- és Középvállalkozások Egyesülete
139. Kommunális Hulladékgazdálkodó Magánvállalkozások Egyesülete
140. Konzultáció Alapítvány
141. Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány
142. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület
143. Környezeti Tanácsadók Egyesülete
144. Környezetünkért Egyesület
145. Környezetvédelmi Információs Klub Nonprofit
Egyesület
146. Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége
147. Követelésbehajtók és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége
148. Közgy´újteményi és Közm´úvel´ódési Dolgozók Szakszervezete
149. Közlekedési Bírák Egyesülete
150. Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége
151. Közoktatási Szakért´ók Egyesülete
152. Közúti Közlekedési Szakszervezet
153. Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége
154. Községi Önkormányzatok Szövetsége
155. Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
156. Kultúraközvetít´ók Társasága
157. LABE Lakásbérl´ók és Lakók Egyesülete
158. Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége
159. Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége
160. Laktóz Érzékenyek Társasága
161. ,,Lánc’’ Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége
162. Látássérült Cseppk´ó Országos Egyesület
163. Légiforgalmi Irányítók Független Szakszervezete
164. Létesítményi és Önkéntes T´úzoltóságok Országos
Szövetsége
165. Létforrás Érdekvédelmi és Kulturális Ifjúsági Alapítvány
166. Létminimum Alatt Él´ók Társasága
167. Leveg´ó Munkacsoport Országos Környezetvédelmi
Szövetség
168. Liga Egészségügyi Szövetség
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169. ,,Lungo Drom’’ Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség
170. Magán Erd´ótulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
171. Magánerd´ó Tulajdonosok Egyesülete
172. Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete
173. Magzatvéd´ó Társaság
174. Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetsége
175. Magyar Adófizet´ók Országos Szövetsége
176. Magyar Adótanácsadók Országos Egyesülete
177. Magyar Agrártudományi Egyesület
178. Magyar Alkalmazott Fotográfusok Szövetsége
179. Magyar Alkotóm´úvészek Országos Egyesülete
180. Magyar Ápolási Egyesület
181. Magyar Áruk Klubja
182. Magyar Áruküld´ók Egyesülete
183. Magyar Ásványolaj Szövetség
184. Magyar Atlanti Tanács
185. Magyar Autóklub
186. Magyar Autókölcsönz´ók Szövetsége
187. Magyar Bankszövetség
188. Magyar Bányászati Szövetség
189. Magyar Békeszövetség
190. Magyar Bérkilöv´ó és Független Vadásztársaságok
Országos Szövetsége
191. Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége
192. Magyar Bírói Egyesület
193. Magyar Biztosítók Szövetsége
194. Magyar Borgazdaság Szövetsége
195. Magyar Bölcs´ódék Egyesülete
196. Magyar Cigányok Antifasiszta Szervezete
197. Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
198. Magyar Család- és N´óvédelmi Tudományos Társaság
199. Magyar Családterápiás Egyesület
200. Magyar Cserkészlány Szövetség
201. Magyar Dohányipari Szövetség
202. Magyar Dohánytermel´ók Országos Szövetsége
203. Magyar Egyetemi és F´óiskolai Hallgatók Országos
Szövetsége
204. Magyar Elektronikai és Informatikai Szövetség
205. Magyar Eletrotechnikai Egyesület
206. Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége
207. Magyar Emberi Jogvéd´ó Központ
208. Magyar Energetikai Társaság
209. Magyar Energiafogyasztók Szövetsége
210. Magyar Építészek Szövetsége
211. Magyar Épít´óanyagipari Szövetség
212. Magyar Esztétikai Társaság
213. Magyar Faluszövetség
214. Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete
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215. Magyar Fotóm´úvészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetsége
216. Magyar Franchise Szövetség
217. Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és
Keresked´ók Szövetsége
218. Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége
219. Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége
220. Magyar Gépjárm´úimport´órök Egyesülete
221. Magyar Gumiipari Szövetség
222. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség
223. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
224. Magyar Gyógyszerész Kamara
225. Magyar Gyógytornászok Társasága
226. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége
227. Magyar Hadiipari Egyesület
228. Magyar Hadtudományi Társaság
229. Magyar Helsinki Bizottság
230. Magyar Híradástechnikai Egyesület
231. Magyar Igazságügyi Szakért´ói Egyesületek Szövetsége
232. Magyar Igazságügyi Szakért´ói Kamara
233. Magyar Igazságügyi Szakért´ók Szövetsége
234. Magyar ILCO Szövetség
235. Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetsége
236. Magyar Innovációs Szövetség
237. Magyar Iparszövetség
238. Magyar Iskolaszék Egyesület
239. Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség
240. Magyar Jazz Szövetség
241. Magyar Jogászok az Európai Büntet´ójogért Egyesület
242. Magyar Kábelkommunikációs Szövetség
243. Magyar Kábeltelevíziós Hálózatok Szövetsége
244. Magyar Karitász
245. Magyar Kártev´óirtók Országos Szövetsége
246. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
247. Magyar Képz´óm´úvészek és Iparm´úvészek Szövetsége
248. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
249. Magyar Kertészeti Tanács
250. Magyar Kongresszusi Iroda Egyesülés
251. Magyar Korróziós Szövetség
252. Magyar Könny´úipari Szövetség
253. Magyar Könyvszakmai Szövetség
254. Magyar Könyvtárosok Egyesülete
255. Magyar Könyvvizsgálói Kamara
256. Magyar Környezetvédelmi Egyesület
257. Magyar Környezetvédelmi Kamarai Szövetség
258. Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete
259. Magyar Közigazgatási Kar
260. Magyar Közterületi R eklám Szövetség
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261. Magyar Köztisztvisel´ók és Közalkalmazottak Szakszervezete
262. Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
263. Magyar Kulturális Szövetség
264. Magyar Külkereskedelmi Szövetség
265. Magyar Lízingszövetség
266. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
267. Magyar Marketing Szövetség
268. Magyar Mérnökakadémia
269. Magyar Mérnöki Kamara
270. Magyar Min´óség Társaság
271. Magyar Muzsikus Fórum
272. Magyar M´útárgy- és R égiségkeresked´ók Országos
Szövetsége
273. Magyar Nemesfémesek Országos Szövetsége
274. Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség
275. Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
276. Magyar Népf´óiskolai Collegium
277. Magyar Népf´óiskolai Társaság
278. Magyar N´ók Szövetsége
279. Magyar Nyelvért Alapítvány
280. Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség
281. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
282. Magyar Oktatási, Tudományos és Kulturális Alapítványok Egyesülete
283. Magyar Optikus Ipartestület
284. Magyar Órások Ipartestülete
285. Magyar Országos Horgász Szövetség
286. Magyar Orvosi Kamara
287. Magyar Orvosok az Egészséges Környezetért
288. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége
289. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
290. Magyar Önkormányzatok Szövetsége
291. Magyar Öntészeti Szövetség
292. Magyar Pénztárszövetség
293. Magyar Piac Szövetség
294. Magyar Polgári Védelmi Szövetség
295. Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete
296. Magyar Public R elations Szövetség
297. Magyar R ákellenes Liga
298. Magyar R eklámszövetség
299. Magyar Speciális M´úvészeti M´úhely
300. Magyar Speciális Olimpia Egyesület
301. Magyar Sportszövetség
302. Magyar Statisztikai Társaság
303. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
304. Magyar Szállítmányozók Szövetsége
305. Magyar Szállodaportások ,,Aranykulcs’’ Egyesülete
306. Magyar Szállodaszövetség
307. Magyar Szerencsejáték Szövetség
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308. Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
309. Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács
310. Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
311. Magyar Taxis Szövetség
312. Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos
Szövetsége
313. Magyar Téglás Szövetség
314. Magyar Település- és Területfejleszt´ók Szövetsége
315. Magyar Természetbarát Szövetség
316. Magyar Természetvéd´ók Szövetsége
317. Magyar Tollszövetség Egyesülés
318. Magyar Transzportbeton Egyesülés
319. Magyar Turisztikai Egyesület
320. Magyar T´úzoltó Szövetség
321. Magyar Urbanisztikai Társaság
322. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
323. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
324. Magyar Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége
325. Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
326. Magyar Védjegy Egyesület
327. Magyar Véd´ón´ók Egyesülete
328. Magyar Vegyipari Szövetség
329. Magyar Vendéglátók Ipartestülete
330. Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség
331. Magyar Vöröskereszt
332. Magyar Waldorf Szövetség
333. Magyar Z enei Tanács
334. Magyar Z enem´úvészeti Társaság
335. Magyar—Dán Kapcsolatfejlesztési Társaság
336. Magyar—Francia Kereskedelmi és Iparkamara
337. Magyar—Német Jogász Egyesület
338. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége
339. Magyarországi Exportálók Szövetsége
340. Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete
341. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma
342. Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége
343. Magyarországi Kéménysepr´ók Országos Ipartestülete
344. Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület
345. Magyarországi R eklámügynökségek Szövetsége
346. Magyarországi Szociális Szolgáltató Intézmények és
Egyesületeik Országos Szövetsége
347. Magyarországi Z öld Kereszt Egyesület
348. Május 1. Társaság
349. Márkás Termékeket Gyártók Magyarországi Egyesülete
350. MDQ Szakmai Szövetség az Orvosi Eszközök Min´óségfejlesztéséért
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351. MEDICINA 2000, Poliklinikai és Szakorvosi Szövetség
352. Megyei Jogú Városok Szövetsége
353. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
354. Ment´ódolgozók Önálló Szakszervezete
355. Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
356. Mez´ógazdasági Gazdasági Társaságok Szövetsége
357. Mez´ógazdasági Szövetkez´ók és Termel´ók Országos
Szövetsége
358. MONA Magyarországi N´ói Alapítvány
359. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége
360. Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
361. Munkanélküliek Érdekvédelmi Szövetsége
362. Munkanélküliek és Álláskeres´ók Egyesületeinek
Országos Szövetsége
363. Munkanélküliek és Álláskeres´ók Ferencvárosi
Egyesülete
364. Munkásképviselet Alapítvány Kuratóriuma
365. Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete
366. M´úszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
367. M´úvel´ódési Intézmények, Megyei és R egionális
Kulturális Szervez´ódések Országos Szövetsége
368. M´úvészet az Életért, Élet a M´úvészetért Alapítvány
369. Nagycsaládosok Országos Egyesülete
370. Napóra Klub, a Naturista Sportkedvel´ók Országos
Köre
371. Nemesfémm´úvesek Országos Ipartestülete
372. Nemzetközi Gyermekment´ó Szolgálat Magyar
Egyesület
373. Nemzetközi Kórház Hálózat Alapítvány
374. Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága
375. Nevel´ó Otthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete
376. Non-Profit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége
377. Nonprofit Információs és Oktatási Központ
378. N´ók Háza Egyesület
379. Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
380. Nyugati Hadifoglyok Egyesülete
381. Nyugdíjas Klubok és Id´ósek ,,Életet az éveknek’’
Országos Szövetsége
382. Nyugdíjasok Egészségmegörz´ó Országos Szövetsége
383. Nyugdíjasok Országos Képviselete
384. Országos Dohányfüstmentes Egyesület
385. Országos Erdészeti Egyesület
386. Országos és Budapesti Fodrász, Fogtechnikus, Kozmetikus, Pedik´úrös és Szolgáltató Ipartestület
387. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
388. Országos Gazdaszövetség
389. Országos Idegenforgalmi Munkaadók Szövetsége
390. Országos Kereskedelmi Szövetség
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Országos Magyar Vadászati Védegylet
Országos Népm´úvészeti és Háziipari Szövetség
Országos Szövetkezeti Tanács
Országos Takarékszövetkezeti Szövetség
Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület
Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Társaság
Ortopedikusok Magyarországi Ipartestülete
Önkormányzati Képzési Alapítvány
Önkormányzati Szövetségek Tanácsa
Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
,,Pápai Páriz’’ Egészségnevelési Országos Egyesület
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Pluss HIV-Pozitívokat és betegeket segélyez´ó Alapítvány
Polgári Érdekvédelmi Egyesület
Polgári Mozgalom a Köztársaságért
Polgári Tanácsadó Szolgálat
Polgári Védelmi Dolgozók Szakszervezete
Prosperitas 2000 Csoport, A Magyar Fogyasztókereskedelmi Szektor Fellendítését Szorgalmazó
Egyesület
R ákbetegek Országos Szövetsége
R aoul Wallenberg Egyesület
R eális Z öldek Klub Országos Társadalmi Civil
Szervez´ódés
R ecski Szövetség
R eklám Világszövetség Magyarországi Tagozata
Egyesület
R omano Glaszo Cigány Egyesület
Segít´ó Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány
Segítsük, Támogassuk, Adókedvezményezetten,
a Fokozottan válságos helyzetben, Él´ó Társainkat
Alapítvány (STAFÉTA)
Speciális Intézetek Szakmai Szövetsége
Sportegyesületek Országos Szövetsége
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos
Szövetsége
Student Service Egyesület
Süni Egyesület
Szabadalmi Ügyviv´ói Kamara
Szakszervezeti és Munkahelyi M´úvel´ódési Intézmények Egyesülete
Szent György Lovagrend
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete
Szociális Szakmai Szövetség
Takarékszövetkezetek Országos Érdekképviseleti
Szövetsége
Tankönyvesek Országos Szövetsége
Társadalmi Egyesülések Szövetsége
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433. Társadalmi Érdekegyeztet´ó Tanács
434. Társadalmi Unió—Civil Szervezetek Országos
Tömörülése
435. Társaság a Szabadságjogokért
436. Társasházi Közös Képvisel´ók Egyesülete
437. Tartalékos Katonák Országos Egyesülete
438. Tej Terméktanács
439. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
440. Településszolgáltatási Egyesület
441. Természet- és Környezetvéd´ó Tanárok Egyesülete
442. Természeti Törvények Pártja
443. Textilipari Munkástanácsok Országos Ágazati Szövetsége
444. TIVOSZ Társasház és Ingatlankezel´ó Vállalkozások Országos Szakmai Szövetsége
445. Toll Terméktanács
446. Tourinform Irodák Országos Szövetsége
447. Történelemtanárok Egylete
448. Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete
449. Tudományos Ismeretterjeszt´ó Társulat
450. T´úz- és Katasztrófavédelmi Karitatív Társaság
451. Ügyészek Országos Egyesülete
452. Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezete
453. VADCOOP Bérkilöv´ó Vadásztársaság
454. Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete
455. Vállalkozó Taxisok Országos Érdekképviseleti
Egyesülete
456. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
457. Város és Faluvéd´ók Szövetsége — Hungaria Nostra
458. Vasas M´úvel´ódési Intézmények Szövetsége
459. Vaskohászati Vállalatok Szakmai Szövetsége
460. Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége
461. Vasutasok Szakszervezete
462. Védelmi Információs Központ Alapítvány
463. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet
464. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége
465. Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége
466. Vidék Parlamentje
467. Villamosenergia-Ipari Társaságok Szövetsége
468. Víz- és Csatornam´úvek Országos Szakmai Szövetsége
469. Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége
470. Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezete
471. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége
472. Z abhegyez´ó Gyerekanimátorok Egyesülete
473. Z öld Érdek Alapítvány
474. Z öld Pók Alapítvány
Budapest, 2000. május 22.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke
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A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.)
hirdetménye
Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a Solohov Mez´ógazdasági Szövetkezet, Tiszakécske (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lév´ó, részarányföldtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Tiszakécske, K´órösi u. 2., Polgármesteri Hivatal
A sorsolás ideje: 2000. június 27., 10 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Lakitelek
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

095/15

szántó, erd´ó

0,7597

4,86

Bányaszolgalmi jog

095/33

szántó

0,0598

0,42

Bányaszolgalmi jog

0101/19

szántó

0,0484

0,17

0101/20

szántó

0,0678

0,24

0101/21

szántó

0,0471

0,16

0102/16

szántó

0,0566

0,20

Bányaszolgalmi jog

0102/39

szántó

0,0545

0,38

Bányaszolgalmi jog

0101/26

gyümölcsös

16,0166

487,14

0101/33

gyümölcsös, szántó

3,8623

125,59

37471/48714-ed részillet´óség

Település: Szentkirály
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

0229

gyep (legel´ó)

3,5512

22,37

0230/2

gyep (legel´ó)

9,3015

71,00

0232/9

gyep (legel´ó) és út

0,6621

4,17

0270/1

szántó

1,9956

13,97

0232/12

gyep (legel´ó), szántó

37,4506

368,79

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Tiszakécske
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

3901/12

gyep (legel´ó)

0,3094

2,91

4778/11

szántó

0,1434

1,75

011/3

szántó

2,5480

31,09

Árterület jogi jelleg

011/5

szántó

1,2516

15,27

Árterület jogi jelleg

017/35

szántó

0,0702

0,86

017/36

szántó

0,0070

0,09

021/3

szántó

1,0324

12,60

Árterület jogi jelleg

2000/50. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

021/5

szántó

1,1785

14,38

Árterület jogi jelleg

040/3

szántó

1,5966

19,48

054/10

gyep (legel´ó)

0,3970

7,93

Árterület jogi jelleg, 273/793-ad
részillet´óség

076/26

szántó

0,1849

6,10

Árterület jogi jelleg

079/44

szántó

1,4916

46,56

Árterület jogi jelleg, 731/4656-od
részillet´óség

079/54

szántó

1,1511

37,99

Árterület jogi jelleg, 675/3799-ed
részillet´óség

079/55

szántó

0,6322

20,86

Árterület jogi jelleg, 295/2086-od
részillet´óség

084/16

nádas

0,8195

9,67

Árterület jogi jelleg

087/19

szántó

0,3847

10,04

Árterület jogi jelleg

094/9

gyep (legel´ó)

0,6171

5,80

095/73

szántó

0,4008

6,97

0103/8

szántó

1,6738

55,24

Árterület jogi jelleg, 4263/5524-ed
részillet´óség

0121/2

gyep (legel´ó)

0,2518

2,37

Árterület jogi jelleg, bányaszolgalmi jog

0123/2

szántó, gyep (rét)

16,6503

409,52

Árterület jogi jelleg, bányaszolgalmi jog

0123/17

szántó

0,6013

10,46

0123/24

szántó

6,7006

99,79

0123/26

szántó, gyep (legel´ó)

1,4190

16,19

0125/4

szántó

0,2572

4,48

Árterület jogi jelleg

0127/9

szántó

11,9816

277,78

Árterület jogi jelleg

0148

nádas, gyep (legel´ó)

1,0118

14,06

Árterület jogi jelleg

0149/2

gyep (legel´ó)

0,2158

2,03

Árterület jogi jelleg

0149/4

szántó, erd´ó, gyep (legel´ó)

15,6552

467,22

Árterület jogi jelleg

0150

gyep (rét), erd´ó

8,5248

125,19

Árterület jogi jelleg

0159/1

gyep (rét)

0,1312

3,99

Árterület jogi jelleg

0197/53

szántó

0,6353

7,75

0197/57

szántó

0,3861

4,71

0201/38

szántó

0,6239

4,80

0212/13

sz´ól´ó

0,2408

8,38

0212/16

sz´ól´ó

0,0367

1,28

0212/17

sz´ól´ó

0,0287

1,50

0212/38

szántó, sz´ól´ó, gyep (legel´ó)

4,3884

99,02

0212/39

sz´ól´ó

4,0524

158,46

0214/57

sz´ól´ó, szántó

1,5734

73,93

0214/62

sz´ól´ó

2,7613

126,56

0214/69

sz´ól´ó

0,7184

25,00

0216

gyep (legel´ó)

0,5961

9,30

11937/12656-od részillet´óség

2938
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

2000/50. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0217

gyep (legel´ó)

0,2800

4,37

0218

gyep (legel´ó)

0,3397

5,30

0219

gyep (legel´ó)

0,5557

5,22

0229/28

szántó

0,1107

0,39

0235/50

szántó, gyep (legel´ó), nádas

0,6339

7,33

0255/8

szántó

0,9321

12,95

0255/11

szántó

0,4917

6,66

0255/13

szántó

0,4046

5,85

0257/85

gyümölcsös

0,7605

40,99

0261/11

szántó, erd´ó

0,5635

3,47

0262/18

szántó, erd´ó

2,0255

14,28

0262/29

szántó

0,7363

5,15

0263/27

gyümölcsös, gyep (legel´ó)

1,5186

67,31

0268/14

szántó

0,1012

0,71

0271/19

szántó és árok

0,4998

3,50

0271/21

szántó és árok

0,7817

5,26

0271/22

szántó

0,7281

2,55

0279/5

gyümölcsös

3,3377

179,90

0279/9

gyümölcsös

0,4762

25,67

0279/14

gyümölcsös

1,4323

77,20

0279/15

gyümölcsös

1,4326

77,22

0279/17

gyümölcsös

0,5939

32,01

0279/25

gyümölcsös

3,5213

178,23

0279/26

gyümölcsös

1,0132

54,61

0279/29

gyümölcsös

0,2384

12,85

0282/27

gyep (legel´ó)

0,1968

1,85

0282/28

szántó

0,4043

7,03

0291/4

gyep (legel´ó)

0,4215

3,96

0299/15

szántó

2,3083

21,70

0301/16

szántó

0,1534

1,07

0301/49

szántó

4,1046

63,48

0301/50

szántó

2,3617

33,85

0305/7

szántó

0,4944

3,46

0305/28

szántó

3,6989

45,13

830/4513-ad részillet´óség

0319/43

sz´ól´ó

1,8427

74,47

1422/7447-ed részillet´óség

0332/8

szántó, erd´ó

5,5234

50,31

0335/1

szántó és út

3,4235

20,46

0335/13

sz´ól´ó

0,0899

3,13

0335/15

szántó

0,8792

6,15

0337/4

szántó

1,2344

8,64

0337/19

gyep (legel´ó), szántó

4,1293

39,81

365/515-öd részillet´óség

1348/7720-ad részillet´óség

2000/50. szám
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M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0338/11

szántó, gyep (legel´ó)

7,4201

90,22

3990/9022-ed részillet´óség

0339/6

gyep (legel´ó)

0,5622

2,19

0344/29

szántó

0,1001

1,22

0344/30

szántó

0,1583

1,11

0344/35

szántó, gyep (legel´ó)

2,7322

25,14

0344/42

szántó

1,3709

13,60

0344/44

szántó

5,5301

64,04

0345/12

sz´ól´ó

2,7667

96,28

0345/13

szántó, sz´ól´ó

2,3105

97,83

0348/8

szántó

0,0394

0,28

0348/9

szántó

0,1009

0,71

0351/20

szántó

0,0742

0,91

0351/23

szántó

0,0635

0,77

0351/26

szántó

0,3450

4,21

0351/35

szántó

0,0807

0,98

0351/44

szántó

2,4703

30,14

0353/17

szántó

0,4041

1,41

0353/22

szántó

0,0515

0,63

0356/21

szántó

0,2401

1,68

0356/30

szántó

0,0692

1,20

0356/42

szántó

0,2991

3,65

0356/49

gyep (legel´ó)

0,1678

1,58

0356/51

szántó

0,1498

2,61

0356/56

szántó

1,1611

14,17

0356/85

szántó

0,6210

7,11

0360/39

szántó

0,7136

5,00

0368/22

szántó

0,0306

0,37

0368/26

szántó

0,2237

2,73

0368/52

szántó

1,1172

11,97

0371/12

szántó

0,2623

1,84

0371/28

gyep (legel´ó)

0,3790

3,56

0371/37

szántó

0,0560

0,68

0371/46

szántó

0,0780

0,55

0371/59

szántó

0,0533

0,37

0373/23

szántó, gyep (legel´ó)

9,1237

140,10

0377/9

szántó

0,3452

2,42

0379/6

szántó

0,1232

1,50

0381/11

szántó

0,6424

7,84

0383/10

gyep (legel´ó), szántó

0,3244

2,21

0383/21

szántó

2,7558

19,29

533/1929-ed részillet´óség

0383/26

szántó

1,8322

23,26

1243/2326-od részillet´óség

522/1417-ed részillet´óség

5746/14010-ed részillet´óség
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

0389/21

sz´ól´ó, szántó és út

0389/40

Terület
(ha, m2)

2000/50. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2,4389

42,77

3027/4277-ed részillet´óség

szántó és út

10,7247

75,07

3965/7507-ed részillet´óség

0391/57

gyep (legel´ó)

0,2037

1,91

0391/41

gyep (legel´ó)

1,6079

15,11

0391/42

gyep (legel´ó)

3,5933

56,06

0391/48

szántó, gyep (legel´ó)

8,1772

176,14

6137/17614-ed részillet´óség

0391/51

szántó

4,1160

58,78

1321/5878-ad részillet´óség

0391/53

szántó

1,0547

12,87

0393/32

szántó

0,3061

2,14

0405/13

gyep (legel´ó), szántó

0,3063

4,08

0405/24

szántó

0,1460

1,02

0405/25

szántó

0,8048

14,00

0405/34

szántó, gyep (legel´ó), erd´ó

1,7899

27,39

0424/49

szántó, sz´ól´ó

0,8173

37,10

1262/3710-ed részillet´óség

0433/36

szántó

1,0454

18,19

819/1819-ed részillet´óség

0443/24

szántó

0,8818

6,17

274/617-ed részillet´óség

0444/6

szántó

1,1872

4,16

0444/7

szántó

0,6115

2,14

0444/9

szántó

0,6132

2,15

0444/13

szántó

0,7545

2,64

0449/10

szántó

0,1952

0,68

0449/19

gyep (legel´ó)

1,8373

11,85

0453/16

gyep (legel´ó)

2,1659

5,20

0453/21

szántó

0,0884

0,15

0453/23

szántó

0,1981

0,69

0453/24

gyep (legel´ó)

0,0756

0,71

0453/27

gyep (legel´ó)

0,3586

3,37

0457/12

gyümölcsös és út

3,3110

178,46

0458/1

gyep (legel´ó), szántó

0,4403

4,90

0468/23

szántó és út

0,4678

5,71

0468/45

szántó

2,0532

30,67

0468/47

sz´ól´ó

1,9491

101,55

0479/37

szántó

0,3917

5,90

0479/72

szántó

1,0065

9,70

0481/12

gyep (legel´ó)

0,8873

8,34

0481/19

gyep (legel´ó)

0,3065

2,88

0483/71

szántó

1,7090

29,74

0483/73

szántó

2,1205

35,55

0490/36

szántó

0,0728

0,89

0522/17

szántó

0,0371

0,26

788/1185-öd részillet´óség

13553/17846-od részillet´óség

1982/3067-ed részillet´óség

2282/3555-öd részillet´óség
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M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0524/1

szántó, sz´ól´ó, gyümölcsös, gyep
(legel´ó)

3,4156

60,09

1185/6009-ed részillet´óség

0526/13

szántó

0,1287

0,90

0531/14

gyep (legel´ó)

0,3505

0,84

0540/6

erd´ó

0,1243

0,65

0542/1

szántó

0,1362

0,95

0545/12

gyep (legel´ó)

0,4097

3,85

0547/34

gyep (legel´ó)

0,1309

1,23

0549/8

gyümölcsös

1,0266

55,33

0549/9

gyümölcsös

1,1687

62,99

0549/12

gyümölcsös

1,2333

66,47

0549/14

gyümölcsös, erd´ó

1,0659

55,40

0550/1

gyep (legel´ó) és út

0,6613

4,17

0550/5

szántó

0,6799

11,83

0551/2

szántó, sz´ól´ó

1,6102

30,27

0555/15

gyümölcsös

1,8358

127,59

0555/16

gyümölcsös

1,3326

71,83

3393/7183-ad részillet´óség

0555/18

gyümölcsös

0,4659

29,14

1440/2914-ed részillet´óség

0555/24

gyümölcsös

0,3959

21,34

0555/49

gyümölcsös

0,9156

58,45

1256/5845-öd részillet´óség

0555/51

gyümölcsös

1,8395

116,95

2799/11695-öd részillet´óség

0555/62

gyümölcsös

1,1364

71,61

0555/63

gyümölcsös

0,4210

29,26

0561/35

szántó

0,3126

3,81

0562/15

gyep (legel´ó), szántó

1,9898

25,31

0564/8

gyep (legel´ó)

0,3741

0,90

0566/17

szántó

1,7055

42,77

2671/4277-ed részillet´óség

0566/24

szántó

1,3742

35,87

1902/3587-ed részillet´óség

0566/25

gyep (legel´ó), szántó

7,1416

183,78

3889/18378-ad részillet´óség

0566/26

gyep (legel´ó)

0,6230

9,72

0566/28

szántó

1,1846

28,31

0566/31

szántó

0,8221

21,46

0566/67

szántó

0,7390

19,29

0566/75

szántó

1,8236

44,68

0566/79

szántó

0,8301

20,01

0566/84

szántó

0,8355

21,81

1084/2181-ed részillet´óség

0566/86

szántó

1,0900

28,45

1151/2845-öd részillet´óség

0579/4

szántó

0,1890

2,31

0579/23

szántó

0,1062

1,30

0579/24

szántó

0,0689

0,84

0579/40

szántó

0,0469

0,82

2064/3027-ed részillet´óség

1233/2831-ed részillet´óség

530/4468-ad részillet´óség

2942
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AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0579/48

szántó

0,3780

6,58

0579/61

szántó

0,3193

5,56

0579/62

szántó

0,1489

2,59

0582/33

szántó

0,5269

3,69

0588/14

szántó

0,4977

6,07

135/607-ed részillet´óség

0591/49

szántó

0,6991

11,03

451/1103-ad részillet´óség

0593/30

szántó

0,9012

10,99

0593/34

szántó

0,1494

1,82

0595/11

gyep (legel´ó)

0,2665

2,51

0595/13

gyep (legel´ó)

0,6956

6,54

0596/38

szántó

0,6234

10,85

0596/43

szántó

0,0883

1,54

0604/12

szántó

0,1381

1,68

Árterület jogi jelleg

0604/18

szántó, gyep (rét)

0,2220

3,00

Árterület jogi jelleg

0604/21

szántó, gyep (rét)

0,2856

4,33

Árterület jogi jelleg

0611/50

szántó

0,0213

0,07

0611/52

szántó

0,1350

0,95

0611/99

szántó

0,5983

4,19

0611/103

szántó

0,1442

1,01

0611/113

szántó

1,0946

5,55

0613/31

szántó

0,0870

0,61

0613/51

szántó

0,0880

0,31

0615/36

szántó, sz´ól´ó

1,5543

20,70

1526/2070-ed részillet´óség

0615/55

szántó, sz´ól´ó

1,9386

25,32

886/2532-ed részillet´óség

0617/48

szántó

0,4697

1,64

0617/64

szántó

2,6649

28,43

0630/52

sz´ól´ó

0,1440

5,01

0631/17

szántó

0,0707

0,25

6971

kert

0,0914

3,34

7059

kert

0,1002

3,66

7142/3

sz´ól´ó

0,2197

11,45

7287

kert

0,0809

2,95

7297

kert

0,0572

2,09

0123/19

gyep (legel´ó)

0,7638

0,86

0155/26

szántó

4,6797

50,37

Árterület jogi jelleg

0155/28

szántó

9,4485

98,26

Árterület jogi jelleg, 4939/9826-od
részillet´óség

0212/33

szántó, gyep (rét), sz´ól´ó

6,0990

168,19

15907/16819-ed részillet´óség

0212/40

szántó, sz´ól´ó

4,1110

102,05

9485/10205-öd részillet´óség

12,1386

507,71

47119/50771-ed részillet´óség

4,6021

189,69

0212/47

gyep (legel´ó), sz´ól´ó, szántó

0214/41

sz´ól´ó, szántó

617/2543-ad részillet´óség
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0227/23

gyep (legel´ó), szántó

0261/27

szántó, erd´ó, sz´ól´ó

0261/29

gyep (legel´ó)

0263/26

gyümölcsös, nádas, gyep (legel´ó)

0279/24

gyümölcsös

0279/28
0279/32

Terület
(ha, m2)

2943

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1,9783

21,03

514/2103-ad részillet´óség

75,8676

518,56

667/51856-od részillet´óség

0,1614

1,28

21,5164

906,09

4,7428

206,45

gyümölcsös, szántó

60,5077

2579,58

erd´ó, gyümölcsös

20,3162

822,78

0301/44

gyep (legel´ó), nádas, szántó

37,5583

407,13

0301/46

szántó, gyep (rét)

0,5545

4,97

0301/48

gyep (legel´ó), szántó

1,2311

10,60

0301/52

gyep (legel´ó), szántó

8,7739

54,70

0308/11

sz´ól´ó

0,4417

11,46

0325/2

erd´ó

0,3018

1,45

0337/15

gyep (legel´ó), gyep (rét), szántó

1,7640

10,56

0343/4

szántó

0,3535

0,75

0343/17

szántó, gyep (rét)

4,2553

33,83

0344/20

szántó

0349/1

sz´ól´ó, szántó

0353/35

0,4956

2,43

20,6020

495,74

szántó

3,2147

31,30

0353/37

szántó

3,2399

38,69

0353/30

szántó

1,7563

18,30

0368/60

szántó, gyep (legel´ó)

36,7944

456,12

0370/9

gyep (legel´ó)

0,3320

1,59

0373/5

gyep (legel´ó)

0,4859

2,57

0375/3

gyep (legel´ó)

0,4855

2,36

0391/55

szántó, gyep (legel´ó)

4,5236

54,78

0393/11

szántó

0,3057

0,75

0393/43

szántó, erd´ó

7,1765

50,08

0444/3

gyep (legel´ó)

0,4316

5,54

0449/24

erd´ó, gyep (legel´ó)

3,2425

90,22

0457/1

gyep (legel´ó), mocsár, szántó

51,6755

322,64

0457/8

gyümölcsös, szántó

14,0289

491,85

0458/2

gyep (legel´ó)

0,3838

2,22

0468/52

sz´ól´ó

31,0307

1118,09

0481/30

gyep (legel´ó), szántó

15,0362

103,54

0488/106

szántó, sz´ól´ó

5,6447

221,01

0536/23

gyep (legel´ó), szántó

5,3148

59,49

0549/21

gyümölcsös, gyep (legel´ó), erd´ó

45,8853

2376,91

0555/33

gyümölcsös

1,0138

45,46

0555/57

gyümölcsös

4,8017

239,63

0555/59

gyümölcsös

0,9787

46,63

88412/90609-ed részillet´óség
Földmérési jel

Vezetékjog

562/32264-ed részillet´óség
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Terület
(ha, m2)
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0558/29

gyep (legel´ó)

2,2661

34,65

0561/37

szántó, gyep (rét)

5,2329

105,35

0564/23

gyep (legel´ó), szántó

64,5178

490,82

0566/91

gyep (legel´ó), szántó

7,7344

126,30

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó személyek vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Madari Jen´ó s. k.,
hivatalvezet´ó
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a
I. PRAXIS TÖRVÉNY, MAGYAR ORVOSI KAMARA, EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
folytatásaként

II.
´Ú
A HÁZIORVOSI M KÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉR ´Ó L
ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI
TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN
VAGYON ÉS M ´Ú KÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK
HITELFELTÉTELEIR ´Ó L SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM.
RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 224 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 2000. április 15.
Ára: 924 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´Ó LAP
Megrendeljük a

II.
A HÁZIORVOSI M ´Ú KÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉR ´Ó L
ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI
TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN VAGYON
ÉS M ´Ú KÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK
HITELFELTÉTELEIR ´Ó L SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM.
RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ...................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszer´ú aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt m´úköd´ó
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON
2000
cím´ú kiadványt.
A lexikon tartalmazza az állami és az önkormányzati közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott tisztvisel´óknek, a közigazgatás oktatását és a közigazgatás-tudomány
m´úvelését végz´ó intézmények munkatársainak, továbbá a közigazgatási szakmai és
érdekképviseleti szervek tisztségvisel´óinek önként szolgáltatott f´óbb adatait.
A lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a
közigazgatási szervek címét és a munkahelyi elérhet´óségre vonatkozó adatokat is.
A megrendelést postán vagy telefaxon a Magyar Hivatalos Közlönykiadó,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címére kell eljuttatni. (Fax: 338-4746.)

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Magyar Közigazgatási Lexikon 2000
cím´ú kiadványt
(ára: 9000 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre.
Amegrendel´ó(cég)neve:..................................................................................
Címe(város,irányítószám):...............................................................................
Utca,
házszám:
....................................................................................................
Ügyintéz´óneve,telefonszáma:.........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos
Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára, vagy postai úton
a fenti címre.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszer´ú aláírás
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TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük a 2000. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

A 2000. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság H atározatai
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´ó
H atározatok Tára
H ivatalos Értesít´ó
Igazságügyi Közlöny
Ipari és Kereskedelmi Közlöny
Környezetvédelmi Értesít´ó
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´ó
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesít´ó
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Nemzeti Kulturális Alapprogram H írlevele

42 336 Ft/év
8 064 Ft/év
11 088 Ft/év
44 688 Ft/év
10 752 Ft/év
7 728 Ft/év
9 744 Ft/év
6 384 Ft/év
7 056 Ft/év
10 416 Ft/év
6 048 Ft/év
10 416 Ft/év
8 400 Ft/év
8 736 Ft/év
7 728 Ft/év
10 416 Ft/év
2 016 Ft/év

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

2 688 Ft/év
13 776 Ft/év
10 080 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
3 024 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
4 032 Ft/év
4 704 Ft/év
1 008 Ft/év
2 016 Ft/év
2 688 Ft/év
3 024 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

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

CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gy´újteménye 2000. évi éves el´ófizetési díjai:
Önálló változat
36 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
48 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
84 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat
60 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat
96 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—2000. évfolyamai jelennek meg CD-én az eredeti külalak meg´órzésével, de
könnyen kezelhet´óen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhet´ó el a www.mhk.hucímen.
További informácó kérhet´ó a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 42 336 Ft. Egy példány ára: 110 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 55 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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