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II. rész

JOGSZABÁLYOK

szerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
9/2000. (III. 29.) EüM
rendelete
a gyógyszerek rendelésér´ól és kiadásáról szóló
3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról
A gyógyszertárak létesítésér´ól és m´úködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint az emberi felhasználásra
kerül´ó gyógyszerekr´ól szóló 1998. évi XXV. törvény 24. §-a
(2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következ´óket rendelem el:
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[+ Betadine ken´ócs
,,Béres Csepp cseppek
Béres Csepp cseppek

Kiszerelés

30 g]
1× 30 ml
1× 100 ml’’

3. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

[+ Caldea tabl.
,,+ Calgel fogzási gél

Kiszerelés

20× ]
10 g’’

4. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

1. §
A gyógyszerek rendelésér´ól és kiadásáról szóló 3/1995.
(II. 8.) NM rendelet (a továbbiakban: R .) 1., 2. és 3. számú
melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

Ez a rendelet 2000. április 1. napján lép hatályba.

Megnevezés

[+ Crupodex sebtampon
,,Curiosin gél

Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet
a 9/2000. (III. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Kiszerelés

50 g]
10× ’’

2. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógy-

Kiszerelés

200× 1 g]
1× 15 g’’

6. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

I.

[Actovegin 5% krém
,,+ Advil 200 tabl.

10 ml]
50×
100× ’’

5. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:

2. §

Megnevezés

[Cholagol oldat
,,Citrokalcium 200 tabl.
Citrokalcium 200 tabl.

[+ Elmex gél
,,+ Enterobene filmtabl.

Kiszerelés

215 g]
10× ’’

7. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

[Fenorin szirup
,,Fervex cukormentes granulátum oldathoz

Kiszerelés

120 ml]
6×
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8×

8. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

[Heparin AL 30 000 gél
,,+ Herpesin 5% krém
+ Herpesin 5% krém

Kiszerelés

100 g]
2g
5 g’’

9. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

[Importal 10 g por
,,+ Indobene 1% gél
+ Indobene 1% gél

Kiszerelés

20× ]
1× 50 g
1× 100 g’’

10. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

[Lidocain 5% ken´ócs
,,Lioton 100 000 gél

Kiszerelés

Megnevezés

[+
,,+
+
+
+

Nicorette Mint 2 mg rágógumi
Nicotinell Fruit 2 mg rágógumi
Nicotinell Fruit 2 mg rágógumi
Nicotinell Mint 2 mg rágógumi
Nicotinell Mint 2 mg rágógumi

Kiszerelés

Megnevezés

[+ Prolipase kapszula
,,Prostamol Uno kapszula

1× 10 ml]
10× ’’

12. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

[+ Naphazolin oldat
,,+ Naphazolin orrcsepp

Kiszerelés

10 ml]
10 ml’’

105× ]
12×
48×
12×
48× ’’

Kiszerelés

100× ]
30× ’’

15. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

[+ Regaine 2% oldat
,,Remotiv filmtabl.
R emotiv filmtabl.

Kiszerelés

1× 60 ml]
30×
60× ’’

16. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

[+ Strepsils Plus tabl.
,,Strepsils vitamin C 100 mg tabl.

Kiszerelés

24× ]
24× ’’

17. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 2. Gyógytápszerek alcím alatt
a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

[Livostin orrspray
,,+ Lopedium ISO pezsg´ótabl.

Kiszerelés

14. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:

20 g]
50 g’’

11. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:
Megnevezés

13. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel
egészül ki:

6×
8× ’’
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[Mildibé 2
,,Mildibé 3

Kiszerelés

100 g]
350 g’’

18. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is
kiadható gyógyszerek f´ócím, 2. Gyógytápszerek alcím alatt
a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

[Milupa Milumil 2
,,Milupa Milumil 3

Kiszerelés

100 g]
600 g’’
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19. Az R . 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:17/12

Acidum phosphoricum dilutum golyócskák

LM6-LM30

5 g]

,,OGYI-HGAL:17/15

Acidum phosphoricum dilutum golyócskák

C2-C30

1g

Acidum phosphoricum dilutum golyócskák

D3-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:17/16

20. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:18/10

Acidum sulfuricum golyócskák

LM6-LM30

5 g]

,,OGYI-HGAL:18/14

Acidum sulfuricum golyócskák

C3-C30

1g

OGYI-HGAL:18/15

Acidum sulfuricum golyócskák

D4-D30

1g

OGYI-HGAL:18/17

Acidum sulfuricum golyócskák

C2-C30

4g

OGYI-HGAL:18/17

Acidum sulfuricum golyócskák

C31-C200

4g

OGYI-HGAL:18/18

Acidum sulfuricum golyócskák

D31-D200

4g

OGYI-HGAL:18/18

Acidum sulfuricum golyócskák

D4-D30

4 g’’

21. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:6/10

Aesculus hippocastanum golyócskák

LM6-LM30

1 g]

,,OGYI-HGAL:207/01

Aethusa golyócskák

C100-C200

1g

OGYI-HGAL:207/01

Aethusa golyócskák

C100-C200

10 g

OGYI-HGAL:207/01

Aethusa golyócskák

C1000

1g

OGYI-HGAL:207/01

Aethusa golyócskák

C1000

10 g

OGYI-HGAL:207/01

Aethusa golyócskák

C2-C30

1g

OGYI-HGAL:207/01

Aethusa golyócskák

C2-C30

10 g

OGYI-HGAL:207/01

Aethusa golyócskák

C2-C30

20 g

OGYI-HGAL:207/01

Aethusa golyócskák

C2-C30

50 g

OGYI-HGAL:207/02

Aethusa golyócskák

D100-D200

1g

OGYI-HGAL:207/02

Aethusa golyócskák

D100-D200

10 g

OGYI-HGAL:207/02

Aethusa golyócskák

D1000

10 g

OGYI-HGAL:207/02

Aethusa golyócskák

D1000

1g

OGYI-HGAL:207/02

Aethusa golyócskák

D4-D30

1g

OGYI-HGAL:207/02

Aethusa golyócskák

D4-D30

10 g

OGYI-HGAL:207/02

Aethusa golyócskák

D4-D30

20 g

OGYI-HGAL:207/02

Aethusa golyócskák

D4-D30

50 g

OGYI-HGAL:207/03

Aethusa golyócskák

LM1-LM30

1 g’’
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22. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:53/05
,,OGYI-HGAL:53/07
OGYI-HGAL:53/08

Megnevezés

Allium cepa golyócskák
Allium cepa golyócskák
Allium cepa golyócskák

Potencia

LM6-LM30
C1-C30
D1-D30

Kiszerelés

5 g]
1g
1 g’’

23. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:83/11
,,OGYI-HGAL:83/16
OGYI-HGAL:83/17

Megnevezés

Arnica montana golyócskák
Arnica montana golyócskák
Arnica montana golyócskák

Potencia

C31-C200
C2-C30
D4-D30

Kiszerelés

4 g]
1g
1 g’’

24. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:2/22
,,OGYI-HGAL:182/01
OGYI-HGAL:182/01

Megnevezés

Atropa belladonna golyócskák
Aurum metallicum golyócskák
Aurum metallicum golyócskák

Potencia

C31-C200
C31-C200
C4-C30

Kiszerelés

4 g]
4g
4 g’’

25. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:81/04
,,OGYI-HGAL:81/06
OGYI-HGAL:81/07

Megnevezés

Avena sativa golyócskák
Avena sativa golyócskák
Avena sativa golyócskák

Potencia

C31-C200
C1-C30
D1-D30

Kiszerelés

4 g]
1g
1 g’’

26. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:28/12
,,OGYI-HGAL:28/18
OGYI-HGAL:28/19

Megnevezés

Bryonia cretica golyócskák
Bryonia cretica golyócskák
Bryonia cretica golyócskák

Potencia

LM6-LM30
C2-C30
D4-D30

Kiszerelés

5 g]
1g
1 g’’

27. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:59/02
,,OGYI-HGAL:59/03
OGYI-HGAL:59/04

Megnevezés

Calendula officinalis golyócskák
Calendula officinalis golyócskák
Calendula officinalis golyócskák

Potencia

C31-C200
C1-C30
D1-D30

Kiszerelés

4 g]
1g
1 g’’
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28. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:65/09

Chamomilla vulgaris golyócskák

LM6-LM30

5 g]

,,OGYI-HGAL:65/13

Chamomilla vulgaris golyócskák

C1-C30

1g

Chamomilla vulgaris golyócskák

D1-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:65/14

29. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:98/08

China rubra golyócskák

LM6-LM30

5 g]

,,OGYI-HGAL:98/10

China rubra golyócskák

C2-C30

1g

China rubra golyócskák

D4-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:98/11

30. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:67/04

Cina golyócskák

C31-C200

4 g]

,,OGYI-HGAL:202/01

Clematis recta golyócskák

C100-C200

10 g

OGYI-HGAL:202/01

Clematis recta golyócskák

C100-C200

1g

OGYI-HGAL:202/01

Clematis recta golyócskák

C1000

10 g

OGYI-HGAL:202/01

Clematis recta golyócskák

C1000

1g

OGYI-HGAL:202/01

Clematis recta golyócskák

C2-C30

1g

OGYI-HGAL:202/01

Clematis recta golyócskák

C2-C30

10 g

OGYI-HGAL:202/01

Clematis recta golyócskák

C2-C30

20 g

OGYI-HGAL:202/01

Clematis recta golyócskák

C2-C30

50 g

OGYI-HGAL:202/02

Clematis recta golyócskák

D100-D200

10 g

OGYI-HGAL:202/02

Clematis recta golyócskák

D100-D200

1g

OGYI-HGAL:202/02

Clematis recta golyócskák

D1000

10 g

OGYI-HGAL:202/02

Clematis recta golyócskák

D1000

1g

OGYI-HGAL:202/02

Clematis recta golyócskák

D4-D30

1g

OGYI-HGAL:202/02

Clematis recta golyócskák

D4-D30

10 g

OGYI-HGAL:202/02

Clematis recta golyócskák

D4-D30

20 g

OGYI-HGAL:202/02

Clematis recta golyócskák

D4-D30

50 g

OGYI-HGAL:202/03

Clematis recta golyócskák

LM1-LM30

1g

OGYI-HGAL:68/11

Cocculus indicus golyócskák

C2-C30

1g

OGYI-HGAL:68/12

Cocculus indicus golyócskák

D4-D30

1g

OGYI-HGAL:71/03

Conium maculatum golyócskák

C2-C30

1g

OGYI-HGAL:71/04

Conium maculatum golyócskák

D4-D30

1 g’’
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31. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:72/04
,,OGYI-HGAL:184/01
OGYI-HGAL:184/02

Megnevezés

Corylus avellana golyócskák
Crataegus golyócskák
Crataegus golyócskák

Potencia

C31-C200
C1-C30
D1-D30

Kiszerelés

4 g]
1g
1 g’’

32. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:49/13
,,OGYI-HGAL:49/16
OGYI-HGAL:49/16
OGYI-HGAL:49/17
OGYI-HGAL:49/17

Megnevezés

Digitalis purpurea golyócskák
Digitalis purpurea golyócskák
Digitalis purpurea golyócskák
Digitalis purpurea golyócskák
Digitalis purpurea golyócskák

Potencia

LM6-LM30
C2-C30
C31-C200
D4-D30
D31-D200

Kiszerelés

5 g]
4g
4g
4g
4 g’’

33. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:87/03
,,OGYI-HGAL:87/06
OGYI-HGAL:87/07
OGYI-HGAL:193/01
OGYI-HGAL:193/01
OGYI-HGAL:193/02
OGYI-HGAL:193/02

Megnevezés

Echinacea angustifolia golyócskák
Echinacea angustifolia golyócskák
Echinacea angustifolia golyócskák
Equisetum hyemale golyócskák
Equisetum hyemale golyócskák
Equisetum hyemale golyócskák
Equisetum hyemale golyócskák

Potencia

LM6-LM30
C1-C30
D1-D30
C31-C200
C4-C30
D31-D200
D4-D30

Kiszerelés

5 g]
1g
1g
4g
4g
4g
4 g’’

34. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:24/11
,,OGYI-HGAL:24/15
OGYI-HGAL:24/15

Megnevezés

Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák
Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák
Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák

Potencia

LM6-LM30
C31-C200
C4-C30

Kiszerelés

5 g]
4g
4 g’’

35. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

[OGYI-HGAL:163/01
,,OGYI-HGAL:188/01
OGYI-HGAL:188/01

Megnevezés

Jequirity golyócskák
Jodum golyócskák
Jodum golyócskák

Potencia

C31-C200
C31-C200
C4-C30

Kiszerelés

4 g]
4g
4 g’’
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36. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:39/12

Lycopodium clavatum golyócskák

LM6-LM30

5 g]

,,OGYI-HGAL:39/20

Lycopodium clavatum golyócskák

C1-C30

1g

Lycopodium clavatum golyócskák

D1-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:39/21

37. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:36/12

Magnesium golyócskák

LM6-LM30

5 g]

,,OGYI-HGAL:187/01

Magnesium carbonicum golyócskák

C3-C30

4g

OGYI-HGAL:187/01

Magnesium carbonicum golyócskák

C31-C200

4g

OGYI-HGAL:187/02

Magnesium carbonicum golyócskák

D31-D200

4g

OGYI-HGAL:187/02

Magnesium carbonicum golyócskák

D6-D30

4 g’’

38. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:115/08

Mezereum golyócskák

C31-C200

4 g]

,,OGYI-HGAL:115/09

Mezereum golyócskák

C2-C30

1g

Mezereum golyócskák

D4-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:115/10

39. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:110/06

Pulsatilla pratensis golyócskák

LM6-LM30

5 g]

,,OGYI-HGAL:110/14

Pulsatilla pratensis golyócskák

C2-C30

1g

Pulsatilla pratensis golyócskák

D4-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:110/15

40. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:111/06

Rhus toxicodendron golyócskák

C31-C200

4 g]

,,OGYI-HGAL:111/12

Rhus toxicodendron golyócskák

C4-C30

1g

Rhus toxicodendron golyócskák

D6-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:111/13
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41. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:140/01

Sambucus nigra golyócskák

C31-C200

4 g]

,,OGYI-HGAL:140/04

Sambucus nigra golyócskák

C1-C30

1g

Sambucus nigra golyócskák

D2-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:140/05

42. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:25/12

Thuja occidentalis golyócskák

LM6-LM30

5 g]

,,OGYI-HGAL:25/19

Thuja occidentalis golyócskák

C1-C30

1g

Thuja occidentalis golyócskák

D2-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:25/20

43. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:132/04

Urtica urens golyócskák

C31-C200

4 g]

,,OGYI-HGAL:132/06

Urtica urens golyócskák

C1-C30

1g

OGYI-HGAL:132/06

Urtica urens golyócskák

C1-C30

10 g

OGYI-HGAL:132/06

Urtica urens golyócskák

C1-C30

20 g

OGYI-HGAL:132/06

Urtica urens golyócskák

C1-C30

50 g

OGYI-HGAL:132/06

Urtica urens golyócskák

C100-C200

10 g

OGYI-HGAL:132/06

Urtica urens golyócskák

C100-C200

1g

OGYI-HGAL:132/06

Urtica urens golyócskák

C1000

10 g

OGYI-HGAL:132/06

Urtica urens golyócskák

C1000

1g

OGYI-HGAL:132/07

Urtica urens golyócskák

D1-D30

1g

OGYI-HGAL:132/07

Urtica urens golyócskák

D1-D30

10 g

OGYI-HGAL:132/07

Urtica urens golyócskák

D1-D30

20 g

OGYI-HGAL:132/07

Urtica urens golyócskák

D1-D30

50 g

OGYI-HGAL:132/07

Urtica urens golyócskák

D100-D200

10 g

OGYI-HGAL:132/07

Urtica urens golyócskák

D100-D200

1g

OGYI-HGAL:132/07

Urtica urens golyócskák

D1000

10 g

OGYI-HGAL:132/07

Urtica urens golyócskák

D1000

1g

OGYI-HGAL:132/08

Urtica urens golyócskák

LM1-LM30

1g

OGYI-HGAL:186/01

Valeriana golyócskák

C2-C30

4g

OGYI-HGAL:186/01

Valeriana golyócskák

C31-C200

4g

OGYI-HGAL:186/02

Valeriana golyócskák

D31-D200

4g

OGYI-HGAL:186/02

Valeriana golyócskák

D4-D30

4 g’’
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44. Az R. 1. számú melléklete I. Csoport, Vény nélkül is kiadható gyógyszerek f´ócím, 8. Monokomponens´ú
homeopátiás gyógyszerek alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Törzskönyvi
szám

Megnevezés

Potencia

Kiszerelés

[OGYI-HGAL:15/12

Vitex agnus castus golyócskák

C31-C200

4 g]

,,OGYI-HGAL:15/16

Vitex agnus castus golyócskák

C1-C30

1g

Vitex agnus castus golyócskák

D1-D30

1 g’’

OGYI-HGAL:15/17

45. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

[+ Bricanyl inj.

10× 1 ml]

,,+ Bricanyl 2,5 mg/ml oldat porlasztásra

20× 2 ml’’

46. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[SZ + Cetapred szemken´ócs
,,SZ + + Cetrotide 0,25 mg por injekcióhoz

Kiszerelés

3,5 g]
1×

SZ + + Cetrotide 0,25 mg por injekcióhoz

7×

SZ + + Cetrotide 3 mg por injekcióhoz

1× ’’

47. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

[+ Dexapolcort N spray
,,+ + Dexa-ratiopharm 4 mg injekció

40 g]
3×

+ + Dexa-ratiopharm 4 mg injekció

30× ’’

48. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+ Eltroxin 100 mcg tabl.
,,+ Emadine 0,05% szemcsepp

Kiszerelés

100× ]
1× 5 ml’’

49. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

[+ Oxycort spray

75 g]

,,+ Oxycort spray

30 ml

+ Oxycort spray

55 ml’’
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50. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+ Pirabene 1200 mg filmtabl.
,,+ Pirabene 1 g inj.

Kiszerelés

60× ]
10× 5 ml’’

51. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+ Prinivil 20 mg tabl.
,,+ Pritor 40 mg tabl.
+ Pritor 80 mg tabl.

Kiszerelés

28× ]
28×
28× ’’

52. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+ Pulmicort Turbuhaler 400 mikrog/adag por inhalációhoz
,,+ + Pulmicort 0,25 mg/ml szuszpenzió porlasztásra
+ + Pulmicort 0,50 mg/ml szuszpenzió porlasztásra

Kiszerelés

200 adag]
20× 2 ml
20× 2 ml’’

53. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+ Relaxyl-G inj.
,,+ R elenza R otadisk 5 mg inhalációs por

Kiszerelés

10× 10 ml]
20× ’’

54. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+ Talvosilen tabl.
,,+ Tamiflu 75 mg kapszula

Kiszerelés

20× ]
10× ’’

55. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[SZ + + Z avedos 25 mg kapszula
,,SZ + + Z effix 5 mg/ml oldat
SZ + + Z effix 100 mg filmtabl.

Kiszerelés

1× l]
1× 240 ml
28× ’’

56. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+ Z ocor 20 mg filmtabl.
,,+ Z ocor 40 mg filmtabl.
+ Z ocor 80 mg filmtabl.

Kiszerelés

28× ]
28×
28× ’’
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57. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

[+ Z ofran 8 mg filmtabl.
,,SZ + Z ofran Z ydis 4 mg ostyatabl.
SZ + Z ofran Z ydis 8 mg ostyatabl.

15× ]
10×
10× ’’

58. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 2. Gyógytápszerek alcím alatt a
következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

[SZ
,,SZ

Kiszerelés

Ensure Plus EU vanília ízesítés´ú
Ensure Plus HN RTH

250 ml]
1000 ml’’

59. Az R. 1. számú melléklete II. Csoport, Csak vényre kiadható gyógyszerek f´ócím, 3. Immunbiológiai készítmények
alcím alatt a következ´ó szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

1× 500TE+1 × 10 ml]
1× 0,5 ml egyszerhasználatos steril fecskend´óben’’

[+ Tuberkulin, tisztított, liofilezett
,,+ Typherix Vi poliszacharid tífusz vakcina

II.
1. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[Aminoplasmal 10% elektrolit- és szénhidrátmentes infúzió
,,Aminoplasmal 15% elektrolit- és szénhidrátmentes infúzió
Aminoplasmal 15% szénhidrátmentes infúzió

Kiszerelés

500 ml]
1× 500 ml
1× 500 ml’’

2. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+
,,+
+
+
+

Calcijex 2 mikrog/ml inj.
Calcijex 1 mikrog/ml
Calcijex 1 mikrog/ml
Calcijex 2 mikrog/ml
Calcijex 2 mikrog/ml

Kiszerelés

25× 1 ml]
10×
100×
10×
100× ’’

3. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[ ++ Celestone 4 mg/ml inj.
,, ++ CellCept 500 mg por infúzióhoz

Kiszerelés

5× 5 ml]
4× ’’
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4. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[Glucosum 40% infúzió
,,Glucoplasmal-3,5% infúzió
Glucoplasmal-3,5% infúzió
Glükóz-1-foszfát ,,Fresenius’’ 1 mólos koncentrátum infúzióhoz

Kiszerelés

500 ml]
500 ml
1000 ml
5× 10 ml’’

5. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+ Infusamin X5 infúzió
,,+ Integrilin 0,75 mg/ml injekció infúzióhoz
+ Integrilin 2 mg/ml injekció infúzióhoz

Kiszerelés

10× 1000 ml]
1× 100 ml
1× 10 ml’’

6. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[#
,,+
+
+
+
+
+
+
+

Narcotan
Naropin 10 mg/ml inj.
Naropin 10 mg/ml inj.
Naropin 2 mg/ml infúzió
Naropin 2 mg/ml infúzió
Naropin 2,0 mg/ml inj.
Naropin 2,0 mg/ml inj.
Naropin 7,5 mg/ml inj.
Naropin 7,5 mg/ml inj.

Kiszerelés

10× 1 ml]
5× 10 ml
5× 20 ml
5× 100 ml
5× 200 ml
5× 20 ml
5× 10 ml
5× 10 ml
5× 20 ml’’

7. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+ + Nitro Pohl 5 ml infúzió
,,+ + Nitro Pohl 10 ml infúzió

Kiszerelés

10× 5 ml]
10× 10 ml’’

8. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

[+
,,+
+
+
+

Naxidin 100 mg/4 ml inj.
NeoR ecormon 1000 NE inj. el´óretöltött fecsk.
NeoR ecormon 10000 NE inj. el´óretöltött fecsk.
NeoR ecormon 2000 NE inj. el´óretöltött fecsk.
NeoR ecormon 5000 NE inj. el´óretöltött fecsk.

Kiszerelés

5×
6×
6×
6×
6×

]
0,3 ml
0,6 ml
0,3 ml
0,3 ml’’
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9. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

[Nutriflex speciál infúzió

1500 ml]

,,+ Octanate 1000 por injekcióhoz

10 ml

+ Octanate 250 por injekcióhoz

5 ml

+ Octanate 500 por injekcióhoz

10 ml’’

10. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

[Peridisol 2-SK peritonealis dializáló oldat

1000 ml]

,,Periplasmal-3,5% glükózzal infúzió

500 ml

Periplasmal-3,5% glükózzal infúzió

1000 ml’’

11. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

[+ Pipril 4 g inj.

1 poramp.]

,,+ Pirabene 1 g inj.

50× 5 ml’’

12. Az R. 2. számú melléklet Kizárólag fekv´óbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek f´ócím, 3. Immunbiológiai
készítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

[Lymphoglobulin

1× 5 ml]

,,+ Mabthera (rituximab) koncentrátum infúzióhoz 10 mg/ml

1× 500 mg/50 ml

+ Mabthera (rituximab) koncentrátum infúzióhoz 10 mg/ml

2× 100 mg/10 ml’’

III.
Az R. 3. számú melléklet Vényen nem rendelhet´ó — orvosi rendel´ók, gondozóintézetek és fekv´óbeteg-gyógyintézetek
részére beszerezhet´ó — gyógyszerek f´ócím, 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények alcím alatt a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

[Haes-steril 6% infúzió

10× 500 ml]

,,Haes-steril 10% infúzió

1× 250 ml’’
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Az egészségügyi miniszter
10/2000. (III. 29.) EüM
rendelete
az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi
Bizottsága m´úködésér´ól szóló 13/1994. (IX. 13.) NM
rendelet módosításáról
Az igazságügyi szakért´ókr´ól szóló 53/1993. (IV. 2.)
Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az igazságügy-miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
Az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi
Bizottsága m´úködésér´ól szóló, módosított 13/1994.
(IX. 13.) NM rendelet (a továbbiakban: R .) az 1. § el´ótt a
következ´ó címmel egészül ki:
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,,Albizottságra vonatkozó külön szabályok
11/A. § (1) Az albizottság munkáját a Bizottság elnöke
által kijelölt bizottsági tag irányítja.
(2) Az albizottság vezet´ójének döntése alapján a szakvélemény kialakításához szakreferens vehet´ó igénybe.
(3) Az albizottság ülésér´ól készült jegyz´ókönyvet az
albizottság vezet´óje és tagjai írják alá.
(4) A (3) bekezdésben foglalt jegyz´ókönyv alapján készített felülvizsgálati szakvéleményt a Bizottság elnöke írja
alá. Ha az aláírás végett bemutatott felülvizsgálati szakvéleményt a Bizottság elnöke nem tartja megfelel´ónek, azt
észrevételeivel együtt az albizottsághoz visszaküldheti
vagy a Bizottság teljes ülése elé terjesztheti.
(5) Az albizottság m´úködésére egyebekben a Bizottságra vonatkozó szabályok az irányadók.’’

5. §
Az R. a 12. § el´ótt a következ´ó címmel egészül ki:

,,Általános szabályok’’

,,Záró rendelkezés’’

2. §

6. §

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A Bizottság tagjait, elnökét, két elnökhelyettesét,
továbbá póttagjait (a továbbiakban együtt: a Bizottság
tagjai) a miniszter az igazságügy-miniszterrel, a Legfels´óbb Bíróság elnökével és a legf´óbb ügyésszel egyetértésben ötévi id´ótartamra nevezi ki. A tagok és a póttagok
számát a miniszter határozza meg akként, hogy a Bizottságnak legalább tíz tagból kell állnia, és a póttagok száma
nem haladhatja meg a tagok számának a felét. Amennyiben a Bizottság tagjai közül a tagok valamelyikének kinevezése — annak lejártát megel´óz´óen — megsz´únik, az
újonnan kinevezett tag megbízatása az eredetileg kinevezett tag megbízatási idejének hátralév´ó id´ótartamára szól.
A póttagok els´ósorban a Bizottság munkájában ritkán
el´óforduló orvosi szakkérdésekkel foglalkozó szakmák
képvisel´óib´ól kerülnek kinevezésre.’’

3. §
Az R. 4. §-a új d) ponttal egészül ki, ezzel egyidej´úleg a
jelenlegi d)—e) pontok jelölése e)—f) pontokra módosul:
(A Bizottság elnöke)
,,d) a felülvizsgálati szakvélemény kialakításához a
Bizottság tagjaiból szakfeladatonként legalább 5 f´ós albizottságot hozhat létre,’’
4. §
Az R . a 11. §-t követ´óen a következ´ó címmel és új
11/A. §-sal egészül ki:

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
12/2000. (III. 29.) FVM
rendelete
kukorica külön exporttámogatással történ´ó külpiaci
értékesítésér´ól
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
17. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
— a pénzügyminiszterrel, valamint a gazdasági miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az e rendelet alapján igénybe vehet´ó támogatás
rendeltetése a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott százezer tonna hazai termelés´ú kukorica exportálásának el´ósegítése 2000. augusztus 31-ig.
(2) A támogatás mértéke tonnánként 2000 Ft.
(3) A támogatás a 2000. augusztus 31-ig exportált termékre vehet´ó igénybe.
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(1) A támogatást a 10032000-01905245 számú APEH
Mez´ógazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás számláról kell igényelni.
(2) E rendelet szerint kukorica külpiaci értékesítésének
támogatásához igénybe vehet´ó összeg legfeljebb kétszázmillió forint.
3. §
Az e rendelet szerint igénybe vehet´ó exporttámogatás
részletes feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. A
támogatásról szóló ígérvényt a 3. számú mellékletben
foglalt pályázati lappal kell igényelni az Agrárintervenciós
Központtól (a továbbiakban: AIK).

4. §
Az Egységes Vámárunyilatkozat 33. rovat ötödik
(utolsó) mez´ójébe sorszámként az e rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott, a vámtarifaszám el´ótt szerepl´ó háromjegy´ú sorszámot, a 44-es rovat szám nélküli
mez´ójében az ígérvény sorszámát kell feltüntetni.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 12/2000. (III. 29.) FVM rendelethez

Támogatási
kódszám

136

Vámtarifaszám

Árumegnevezés

Támogatási
mérték
Ft/tonna

ex reg 1005900000
(célország Oroszországi Föderáció)

kukorica

2000

2. számú melléklet
a 12/2000. (III. 29.) FVM rendelethez
100 ezer tonna kukorica exporttámogatással történ´ó
külpiaci értékesítésének pályázati feltételei
A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázatot hirdet százezer tonna hazai termelés´ú kukorica
Oroszországi Föderációba történ´ó exporttámogatással
történ´ó külpiaci értékesítésére.
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1. Az exporttámogatásra pályázatot nyújthat be
a) a felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem
álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy a végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó, ha lejárt adó-, vám-, egészség- és nyugdíjbiztosítási
járulékhátraléka nincs;
b) a Gabona Terméktanács azon tagjai, akik eleget
tesznek az alapszabályban el´óírt befizetési kötelezettségeknek, és legalább 2000. január 1-jét´ól tagja a Gabona
Terméktanácsnak;
c) aki vállalja, hogy 2000. augusztus 31-ig exportálja a
kukoricát;
d) a saját termés´ú kukoricát exportáló termel´ók,
amennyiben az e mellékletben meghatározott feltételeket
teljesítik, támogatást vehetnek igénybe.
2. A pályázatokat postai úton tértivevényesen vagy személyesen lehet benyújtani az Agrárintervenciós Központ
(a továbbiakban: AIK) Ügyfélszolgálatán (1054 Budapest,
Alkotmány u. 29.). A borítékon fel kell tüntetni: ,,Kukorica
az Oroszországi Föderációba exportpályázat’’.
3. Az AIK a pályázatokat a rendelet hatálybalépését
követ´óen folyamatosan fogadja be, és a beérkezés sorrendjében bírálja el a támogatási keret kimerüléséig. A pályázat
elbírálásánál el´ónyt élveznek azok akik rendelkeznek
Oroszországba irányuló megkötött szerz´ódéssel. A támogatási keret kimerülésér´ól az AIK közleményt jelentet
meg.
4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, levelezési címét, a felel´ós
vezet´ó nevét, adószámát, bankszámlaszámát,
b) a pályázó írásbeli nyilatkozatát vagy harminc napnál
nem régebbi igazolást az illetékes APEH Járulékigazgatóságtól arról, hogy lejárt adó- és egészségbiztosítási járulékhátraléka, a VPOP-tól arról, hogy lejárt vámtartozása,
valamint az Országos Nyugdíjpénztártól arról, hogy nyugdíjbiztosítási járulékhátraléka nincs,
c) nyilatkozat arról, hogy a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem áll, illetve hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben
végrehajtási eljárás alatt nem áll,
d) az igényelt exportmennyiség nagyságát, a termék
vámtarifaszáma, az áru megnevezése és a támogatási kódja
(sorszáma) szerint,
e) a Gabona Terméktanács igazolását a — legalább
2000. január 1-je óta — fennálló tagságról, valamint a
terméktanács alapszabályában el´óírt befizetési kötelezettségek teljesítésér´ól,
f) a pályázat benyújtásakor csatolni kell a pályázati díj
átutalását igazoló banki dokumentumot, melynek közlemény rovatában fel kell tüntetni e rendelet számát,
g) egy bélyeggel bérmentesített és tértivevénnyel ellátott, a pályázó nevére megcímzett válaszborítékot,
h) amennyiben rendelkeznek a 3. pont szerinti szerz´ódéssel, annak másolatát.
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5. A pályázóknak minden megpályázott mennyiségre
egységesen 300 Ft/tonna pályázati díjat kell fizetniük a
10032000-00281629-20000002 számú Agrárintervenciós
Központ letéti számlájára.
6. A pályázati díj átutalását igazoló banki dokumentum
csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A pályázati díj
összegét a pályázó, amennyiben a pályázat nem felel meg
a meghatározott feltételeknek, illetve a rendelkezésre álló
keret kimerülése után érkezik be, harminc napon belül
visszakapja.
7. Amennyiben a pályázat megfelel a pályázati feltételeknek, az AIK a pályázó részére tizenöt napon belül —
másra át nem ruházható — ígérvényt bocsát ki, azt követ´óen, hogy a pályázati díj az AIK letéti számláján megjelent. Az ígérvény kilencven napig — de legfeljebb 2000.
augusztus 31-ig — érvényes. Az ígérvény tartalmazza a
hivatkozott rendelet számát, a pályázó nevét, címét, adószámát, az elnyert kukorica-export mennyiségét (kvóta),
vámtarifaszámát, valamint az ígérvény kiállításának napját. Amennyiben az elnyert kvótát a pályázó nem tudja
igénybe venni, úgy a teljes kvóta negyvenöt napon belül
visszaadható, és a pályázó a pályázati díjat harminc napon
belül visszaigényelheti. Az ígérvény visszaadása esetén
újabb kvótát részére hatvan napon belül nem lehet biztosítani.
8. Ha a pályázó az ígérvényen szerepl´ó mennyiségnek
legalább nyolcvan százalékát kiszállította, és ezt az AIK
igazolta, a teljes pályázati díjat harminc napon belül igényelheti vissza, vagy rendelkezhet róla. Ha a pályázó a
vállalt kötelezettségét legalább nyolcvanszázalékos mértékben nem teljesíti, úgy a pályázati díj nem igényelhet´ó
vissza.
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9. Új ígérvény a meghirdetett támogatási keret függvényében adható ki. A pályázó — a rendelkezésre álló keret
függvényében — újabb ígérvényre adhat be pályázatot, de
csak akkor kaphatja meg a következ´ó ígérvényt, ha csak
egy elszámolatlan ígérvénye van, s az összes megel´óz´ó kvótával e rendelet el´óírásainak megfelel´óen már elszámolt.
10. Exporttámogatást a kiléptetést követ´óen az Egységes Vámárunyilatkozat hiteles másolatának harminc napon belül, az AIK részére történ´ó bemutatása után, az AIK
által kiadott igazolás alapján, az ígérvényben meghatározott mennyiségekre lehet igénybe venni. Az igazolás kiállításához az AIK részére be kell nyújtani:
a) az export teljesítését igazoló Egységes Vámárunyilakozat 3. példányának hiteles másolatát,
b) az export min´óségi certificat másolatát,
c) egy bérmentesített, a pályázó nevére megcímzett válaszlevél borítékot és a kiállított tértivevényt.
11. A támogatási jogosultság a kiléptetést követ´óen, a
vételár pénzintézeti átutalással — a már kifizetett el´óleg
beszámításával — történ´ó kiegyenlítésekor (az exporttámogatás alanyának számláján történ´ó banki jóváíráskor)
keletkezik. Ha az áru vagy egy része bármilyen okból
visszaszállításra kerül, a támogatás erre a mennyiségre
nem jár, illet´óleg a felvett támogatás arányos részét öt
napon belül vissza kell fizetni.
12. Az exporttámogatás igénybevételére az adózás
rendjér´ól szóló, módosított 1990. évi XCI. törvénynek a
költségvetési támogatások igénybevételére vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelel´óen alkalmazni. A támogatás
kiutalása a 10032000-01905245 számú APEH Mez´ógazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás folyósítási számláról történik. A támogatás a 0011. számú igényl´ólapon
igényelhet´ó az illetékes állami adóhatóságtól.

3. számú melléklet a 12/2000. (III. 29.) FVM rendelethez
Iktsz.:
PÁLYÁZATILAP
100 ezer tonna kukorica exporttámogatással
az Oroszországi Föderációba történ´ó külpiaci értékesítésér´ól szóló
12/2000. (III. 29.) FVM rendelethez
A pályázati lapot géppel vagy nyomtatott nagybet´úvel kell kitölteni!
1. A pályázó adatai
Adószáma:
Pályázó neve: ............................................................................................................... Tel.: ....................................................
Címe:
......................................................................... (helység) .................................................................... út/utca .............. hsz.
Székhely címe:
......................................................................... (helység) .................................................................... út/utca .............. hsz.

1470

MAGYAR KÖZLÖNY

2000/28. szám

Levelezési címe:
......................................................................... (helység) .................................................................... út/utca .............. hsz.
Felel´ós vezet´ó neve: ................................................................................................... Tel.: ....................................................
Felel´ós ügyintéz´ó neve: .............................................................................................. Tel.: ....................................................

2. Az igényelt kvóta adatai
Az áru megnevezése: kukorica
Támogatási kódja:
136
Vámtarifaszáma:
1005900000
Exportálni kívánt mennyiség (tonna):

Dátum: .............................., ......... év ................. hó .......... nap

.............................................................................
pályázó cégszer´ú aláírása

Melléklet:
1. Nyilatkozat, hogy
a) felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy
b) végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó.
2. Írásbeli nyilatkozat vagy a támogatás igénybevételét megel´óz´ó harminc napnál nem régebben kiállított igazolás, hogy
lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíjbiztosítási járulékhátralékkal nem rendelkezik.
3. A Gabona Terméktanács igazolása.
4. A pályázati díj átutalását igazoló banki dokumentum.
5. Egy bérmentesített, a pályázó nevére megcímzett válaszlevél boríték és kiállított tértivevény.

Az igazságügy-miniszter
és a belügyminiszter
7/2000. (III. 29.) IM—BM
együttes rendelete

ben, illet´óleg a rend´órségi fogdában az Sztv. XII. fejezetében, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerej´ú rendelet XI. fejezetében, továbbá
az e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell végrehajtani.

az elzárás, illet´óleg a pénzbírságot helyettesít´ó elzárás
végrehajtásának részletes szabályairól

Az elzárást foganatosító szervek

A szabálysértésekr´ól szóló 1999. évi LXIX. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) 167. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a legf´óbb ügyésszel egyetértésben — a következ´óket rendeljük el:
Általános rendelkezés
1. §
Elzárást, illet´óleg pénzbírságot helyettesít´ó elzárást
(a továbbiakban: elzárás) a büntetés-végrehajtási intézet-

2. §
(1) Az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben, a
(3) bekezdésben meghatározott esetben rend´órségi fogdában kell végrehajtani. Az elzárás végrehajtására szolgáló
büntetés-végrehajtási intézeteket e rendelet melléklete
tartalmazza.
(2) Ha az elkövet´ó szabálysértési ´órizetben van, az elzárást — a (3) bekezdés esetén kívül — az ´órizetbe vételt
foganatosító rend´órség székhelye, egyébként az elkövet´ó
lakóhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

2000/28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(3) A szabálysértési ´órizetet foganatosító rend´órség
székhelye szerinti rend´órségi fogdában kell az elzárást
végrehajtani, ha az elkövet´ó a rend´órség ´órizetében van,
és az elzárás hátralev´ó tartama a tíz napot nem haladja
meg.
(4) Ha az elkövet´ó el´ózetes letartóztatásban van vagy
szabadságvesztést tölt, az elzárást ugyanabban a büntetésvégrehajtási intézetben kell végrehajtani. Több elzárás
esetén a végrehajtás helye kizárólag a büntetés-végrehajtási intézet.
(5) Ha az elzárást rend´órségi fogdában tölt´ó elkövet´ónek felróható okból a rend´óri kísérése vált szükségessé, a
kísérést végrehajtó rend´órkapitányság tájékoztatja a szabálysértési hatóságot az elkövet´ó rend´óri kísérésér´ól, és a
rend´óri kísérésre okot adó körülményr´ól. A rend´óri kísérés végrehajtásával felmerült költség megtérítésére a
2/1986. (IV. 21.) BM—IM—PM együttes rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Intézkedés az elzárás végrehajtására
3. §
(1) A büntetésként kiszabott elzárás végrehajtására a
szabálysértési ´órizetet foganatosító, ennek hiányában az
elkövet´ó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rend´óri szerv intézkedik.
(2) A bíróság által kiszabott pénzbírság átváltoztatása
esetén a pénzbírságot helyettesít´ó elzárás végrehajtására
az elkövet´ó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rend´óri szerv intézkedik.
(3) A bíróság a joger´ós határozatát végrehajtás céljából
az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szervnek küldi
meg.
A büntetésként kiszabott elzárás végrehajtása
4. §
(1) Ha az elkövet´ó az elzárást kiszabó határozat joger´óre emelkedésekor szabálysértési ´órizetben van, és a 2. §
(3) bekezdésében el´óírt feltétel nem valósul meg, ´ót a
rend´órség a bíróság joger´ós, végrehajthatósági záradékkal,
valamint eredeti bírói aláírással ellátott határozatával
(a továbbiakban: bírósági határozat) adja át a büntetésvégrehajtási intézetnek, egyidej´úleg közli az elzárás végrehajthatósága elévülésének id´ópontját.
(2) Ha a rend´órségnek tudomása van arról, hogy az
elkövet´ó el´ózetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illet´óleg más ügyben alkalmazott elzárást tölt, a
bírósági határozatot, illetve az elzárás végrehajthatósága
elévülésének id´ópontjára vonatkozó közlést annak a büntetés-végrehajtási intézetnek küldi meg, ahol az el´ózetes
letartóztatást foganatosítják vagy a szabadságvesztést, illet´óleg a más ügyben alkalmazott elzárást végrehajtják.
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(3) Ha az elkövet´ót id´óközben az el´ózetes letartóztatásból szabadlábra helyezték, illet´óleg a szabadságvesztésb´ól
vagy az elzárásból szabadították, a büntetés-végrehajtási
intézet a bírósági határozatot — a szabadulás napjának
megjelölésével — haladéktalanul visszaküldi az azt megküld´ó rend´órségnek.

5. §
(1) Ha az elkövet´ó az elzárást kiszabó határozat joger´óre emelkedésekor nincs ´órizetben, a rend´órség a bírósági
határozat egyidej´ú megküldésével (átadásával) felhívja,
hogy az elzárás végrehajtása végett a megjelölt napon, a
felhívásban meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben jelentkezzék. Egyidej´úleg a bírósági határozat egy
példányát megküldi a büntetés-végrehajtási intézetnek,
valamint közli az elzárás megkezdésének és végrehajthatósága elévülésének id´ópontját.
(2) A felhívást úgy kell kiadni, hogy azt az elkövet´ó a
büntetés-végrehajtási intézetben való jelentkezésre meghatározott id´ópont el´ótt legalább nyolc nappal megkapja.
(3) Az elkövet´ót figyelmeztetni kell, hogy
a) egynapi élelmet és tisztasági csomagot (tisztálkodó
szerek, egy váltás fehérnem´ú) hozhat magával,
b) hozzátartozója vagy az elkövet´ó által megjelölt más
személy csomagot küldhet,
c) a jelentkezés elmulasztása esetén el´óvezetését rendelik el, és ennek költségét meg kell térítenie.

6. §
(1) A rend´órség az 5. § (1) bekezdésében megjelölt
felhívást az elkövet´ó jelentkezésére meghatározott napot
követ´ó nyolc napig nyilvántartja. Ha szabályszer´úen kézbesített felhívás esetén e határid´ó elteltéig az elzárás foganatba vételér´ól értesítés nem érkezett, az elkövet´ó el´óvezetését rendeli el.
(2) Az el´óvezetést elrendel´ó határozat tartalmazza:
a) az eljáró szerv, valamint a bíróság megnevezését, a
határozatok számát és keltét,
b) az elkövet´ó nevét és személyi adatait (leánykori név,
születési hely és id´ó, anyja neve, lakóhelye, illetve ismert
tartózkodási helye, ahonnan el´óvezethet´ó),
c) a szabálysértés megjelölését, valamint a kiszabott
elzárás tartamát, az Sztv. 14. §-a (3) bekezdésének figyelembevételével,
d) annak a büntetés-végrehajtási intézetnek a megnevezését, ahová az elkövet´ót el´ó kell vezetni, valamint azt,
hogy az elkövet´ót melyik napon kell a büntetés-végrehajtási intézetbe el´óvezetni, továbbá, hogy ha az el´óvezetés
megkísérlése nem vezet eredményre, azt meddig lehet újból megkísérelni,
e) az ügyintéz´ó aláírását, és az eljáró szerv körbélyegz´ójét.
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(3) Az el´óvezetés újabb határnapjaként az el´óvezetésre
meghatározott naptól számított nyolcadik napot kell megjelölni, kivéve, ha az elzárás elévülése ennél rövidebb id´ó
alatt következik be.
(4) Az el´óvezetést foganatosító rend´ór az el´óvezetési
határozat egy példányát átadja az elkövet´ónek. A rend´ór
az elkövet´ót az el´óvezetési határozat két példányával adja
át a büntetés-végrehajtási intézetnek. A határozat egy példányát a büntetés-végrehajtási intézet visszatartja, egy példányon az elkövet´ó átvételét igazolja, és azt a rend´órnek
visszaadja.
(5) Az el´óvezetés költségének a megállapítására a
2/1986. (IV. 21.) BM—IM—PM együttes rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pénzbírságot helyettesít´ó elzárás végrehajtása
7. §
(1) A szabálysértési hatóság, illetve a 3. § (2) bekezdésében meghatározott szerv a meg nem fizetett pénzbírságot elzárásra átváltoztató bírósági határozatot megküldi
az elkövet´ónek és a büntetés-végrehajtási intézetnek. A
büntetés-végrehajtási intézet példányához csatolja a pénzbírságról rendelkez´ó határozatot, valamint közli az elzárás
megkezdésének és végrehajthatósága elévülésének id´ópontját. Az elkövet´ó példányához felhívást csatol, amely
tartalmazza:
a) a pénzbírságot helyettesít´ó elzárás tartamát, az Sztv.
14. §-a (3) bekezdésének figyelembevételével,
b) az egynapi elzárásnak megfelel´ó forintösszeget,
c) azt a felhívást, hogy az elkövet´ó melyik napon,
melyik büntetés-végrehajtási intézetben jelentkezzék,
d) az 5. § (3) bekezdésének a)—c) pontjában meghatározott figyelmeztetést,
e) azt a figyelmeztetést, hogy a pénzbírság az elzárás
megkezdése el´ótt, illet´óleg annak tartama alatt is megfizethet´ó, és ez esetben az elkövet´ó az elzárás végrehajtása
(további végrehajtása) alól mentesül,
f) az ügyintéz´ó aláírását és az eljáró szerv körbélyegz´ójét.
(2) A felhíváshoz kitöltött befizetési lapot (a pénzbírság
illetékbélyeggel történ´ó lerovására szolgáló válasz-levelez´ólapot) kell mellékelni.
(3) A felhívást úgy kell kiadni, hogy azt az elkövet´ó a
büntetés-végrehajtási intézetben való jelentkezésre meghatározott id´ópont el´ótt legalább nyolc nappal megkapja.

8. §
(1) A szabálysértési hatóság, illetve a 3. § (2) bekezdésében meghatározott szerv a bírósági határozatot az elkövet´ó jelentkezésére meghatározott napot követ´ó nyolc napig nyilvántartja. Az elkövet´ó el´óvezetését kell elrendelni,
ha a szabályszer´úen kézbesített felhívás esetén e határid´ó
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elteltéig az elzárás foganatba vételér´ól értesítés nem érkezett, illet´óleg a pénzbírságot nem fizették meg. Az el´óvezetést elrendel´ó határozat tartalmazza:
a) a 6. § (2) bekezdésében felsoroltakat, továbbá
b) azt a figyelmeztetést, hogy ha az elkövet´ó a pénzbírságot az el´óvezetés megkezdéséig, vagy annak foganatosítása alatt teljesen megfizeti, és ezt igazolja, az el´óvezetést
mell´ózni kell.
(2) Az el´óvezetés újabb határnapjaként az el´óvezetésre
meghatározott naptól számított nyolcadik napot kell megjelölni, kivéve, ha a pénzbírság elévülése ennél rövidebb
id´ó alatt következik be.
(3) Az el´óvezetési határozatot a szabálysértési hatóság,
illetve a 3. § (2) bekezdésében meghatározott szerv állítja
ki, és annak négy példányát — a kitöltött befizetési lappal
(válasz-levelez´ólappal) együtt, szabálysértési hatóság esetén ügyészi jóváhagyás után [Sztv. 78. § (4) bek.] — az
elkövet´ó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rend´óri szervnek küldi meg.

9. §
(1) Az el´óvezetést foganatosító rend´ór az el´óvezetési
határozatot az elkövet´ónek — a befizetési lappal (válaszlevelez´ólappal) együtt — átadja. Ha az elkövet´ó az el´óvezetés foganatosítása közben a pénzbírságot meg kívánja
fizetni, ´ót e célból a legközelebbi postahivatalba kell kísérni.
(2) Amennyiben az elkövet´ó a pénzbírságot teljesen
megfizette, a rend´ór az el´óvezetést mell´ózi, és az el´óvezetési határozat két példányára rávezeti, hogy a pénzbírság
megfizetése megtörtént. A rend´óri szerv a határozat egy
példányát az el´óvezetést elrendel´ónek visszaküldi.
(3) Ha az elkövet´ó a pénzbírságot nem fizette meg, ´ót a
rend´ór az el´óvezetési határozat három példányával a büntetés-végrehajtási intézetnek átadja. A határozat egy példányát a büntetés-végrehajtási intézet visszatartja, két példányon az elkövet´ó átvételét igazolja, és azokat a rend´órnek visszaadja. A rend´óri szerv az átvétel igazolását tartalmazó el´óvezetési határozat egy példányát az el´óvezetést
elrendel´ó szervnek visszaküldi.
(4) Az el´óvezetés költségét az el´óvezetési határozat
visszaküldött példányán fel kell tüntetni.

10. §
(1) A pénzbírságot az elkövet´ó vagy helyette más az
elzárás megkezdése után is kifizetheti.
(2) Ha a pénzbírság teljes megfizetését igazolják, az
elkövet´ót nyomban szabadon kell bocsátani. Amennyiben
a pénzbírságnak csak egy részét fizették meg, a meg nem
fizetett összegnek megfelel´ó tartamú elzárást kell végrehajtani. Az egynapi elzárást ki nem tev´ó töredékösszeget
az elzárás végrehajtásánál nem lehet figyelembe venni.
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Értesítés befogadásról, illetve az elzárás kitöltésér´ól
11. §
(1) Az elzárást foganatosító szerv az elzárás foganatba
vételér´ól, az elzárás kitöltésér´ól, illet´óleg az elkövet´ónek
a pénzbírság megfizetése folytán történt szabadon bocsátásáról a szabálysértési hatóságot, valamint a bíróságot
haladéktalanul értesíti.
(2) Fegyveres szervek hivatásos állományú tagja által
elkövetett, fegyelmi eljárás keretében el nem bírálható
szabálysértés esetén az elzárást foganatosító szerv az
(1) bekezdésben meghatározottakról az elkövet´ó állományilletékes parancsnokát is értesíti.

Halasztás, félbeszakítás és a végrehajtás
felfüggesztése
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Intézkedés az ismeretlen helyen tartózkodó elkövet´ó
felkutatására
13. §
Ha az elkövet´ó ismeretlen helyen tartózkodik, és ezért
az elzárásról szóló határozat nem kézbesíthet´ó, illet´óleg az
el´óvezetés nem foganatosítható, a szabálysértési hatóság,
illetve a 3. §-ban meghatározott szerv az elkövet´ó lakóhelyének, illet´óleg tartózkodási helyének megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi,
vagy az elkövet´ó utolsó lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes helyi szervét keresi meg. Ezek a szervek
a szükséges tájékoztatást kötelesek haladéktalanul megadni.

Elzárás végrehajtása szabadságvesztést tölt´ó,
el´ózetes letartóztatásban lév´ó, illetve idegenrendészeti
´órizetben lév´ó elkövet´ó esetén
14. §

12. §
(1) Az elzárás elhalasztása vagy félbeszakítása iránti
kérelmet az els´ó fokon eljárt bíróságnál lehet el´óterjeszteni, illet´óleg jegyz´ókönyvbe mondani. A kérelem el´óterjesztésének nincs halasztó hatálya.
(2) A szabálysértési hatóság a nála el´óterjesztett kérelmet továbbítja a bíróság részére. Ha az elkövet´ó el´óvezetése iránt már intézkedett, err´ól a bíróságot tájékoztatja.
(3) Ha az elzárás félbeszakítása indokolt, így különösen
az elkövet´ó betegsége, bírósági vagy közjegyz´ói eljárásban
részvétele, súlyos beteg hozzátartozója meglátogatása
vagy temetésén való részvétel miatt, azt sürg´ós esetben az
elzárást foganatosító szerv vezet´óje is engedélyezheti.
(4) A félbeszakításról — annak okának, tartamának,
illetve a letöltött napok számának megjelölésével — az
elzárást foganatosító szerv értesíti a szabálysértési hatóságot. Az elzárást foganatosító szerv felhívja az elkövet´ót,
hogy a félbeszakításra engedélyezett határid´ó utolsó napját követ´ó napon jelentkezzék az elzárás további folytatására.
(5) Ha a félbeszakításra engedélyezett határid´ó eltelt, és
az elkövet´ó nem jelentkezett az elzárás folytatására, az
elzárást foganatosító szerv err´ól értesíti a szabálysértési
hatóságot. A szabálysértési hatóság ilyenkor a 6. §, illetve
a 8. § megfelel´ó rendelkezéseinek alkalmazásával intézkedik az elkövet´ó el´óvezetésére. Ebben az esetben az elkövet´ó csak a szabálysértési hatóság újabb intézkedésére
fogadható be.
(6) Ha a félbeszakítást az Sztv. 115. §-ának (4) bekezdése alapján az elzárást foganatosító szerv vezet´óje engedélyezte, vagy a bíróság az elzárás végrehajtását az Sztv.
116. §-ának (8) bekezdése alapján felfüggesztette, a (4) és
az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(1) Ha az elkövet´ó szabadságvesztést vagy elzárást tölt,
illet´óleg el´ózetes letartóztatásban van, az elzárásról rendelkez´ó bírósági határozatot, valamint az elzárás végrehajthatósága elévülésének id´ópontjára vonatkozó közlést
a szabadságvesztést, az elzárást, illet´óleg az el´ózetes letartóztatást foganatosító büntetés-végrehajtási intézetnek
kell megküldeni.
(2) Ha az elkövet´ó el´ózetes letartóztatását rend´órségi
fogdában foganatosítják, amennyiben az el´ózetes letartóztatást megszüntetik — és a 2. § (3) bekezdésében el´óírt
feltétel nem valósul meg — ´ót az elzárásról rendelkez´ó
bírósági határozattal, valamint az elzárás végrehajthatósága elévülésének id´ópontjára vonatkozó közléssel a büntetés-végrehajtási intézetbe kell átkísértetni.
(3) Mell´ózni kell az elkövet´ó átkísérését, ha az elzárást
kimondó határozat joger´óre emelkedése után egy évet
meghaladó id´ót töltött el´ózetes letartóztatásban.
(4) Ha idegenrendészeti ´órizet végrehajtása során elzárás végrehajtására érkezik határozat, az ´órizetet annak
megérkezése napján meg kell szakítani, és a következ´ó
naptól az elzárást kell végrehajtani. A megszakításról az
idegenrendészeti ´órizetet elrendel´ó hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Ha az idegenrendészeti ´órizetet rend´órségi fogdában hajtják végre, és az elzárás tartama a tíz
napot meghaladja, az elkövet´ót az elzárás végrehajtására
a büntetés-végrehajtási intézetbe kell átkísérni.

Befogadás
15. §
Az elkövet´ó elzárás végrehajtására a bíróság joger´ós és
végrehajthatósági záradékkal ellátott elzárást kiszabó, illetve meg nem fizetett pénzbírságot elzárásra átváltoztató
határozata alapján fogadható be.
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16. §

(1) A befogadás során az elkövet´ó személyazonosságát
meg kell állapítani. A befogadás alapjául szolgáló iratok
vizsgálatára és a személyazonosság megállapítására a szabadságvesztés és az el´ózetes letartóztatás végrehajtásának
szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-át kell alkalmazni.
(2) Nincs helye befogadásnak, ha
a) a bíróság határozata az intézethez nem érkezett
meg, és azt az elzárás megkezdésére jelentkez´ó elkövet´ó
sem hozta magával, valamint ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a jelentkez´ó személy az elkövet´óvel nem
azonos,
b) az elkövet´ó állandó orvosi felügyeletet és kímél´ó
étrendet igényl´ó betegségben szenved, illetve, ha a büntetés-végrehajtási intézet orvosa megállapítja, hogy az elkövet´ó olyan súlyos betegségben szenved, amely miatt halaszthatatlan kórházi ápolásra szorul, vagy amelynek
egészségügyi ellátását a büntetés-végrehajtási intézet nem
tudja biztosítani,
c) az elkövet´ó orvosi igazolással bizonyítja, hogy terhessége a negyedik hónapját eléri,
d) az elkövet´ó a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyz´óje igazolásával bizonyítja, hogy felügyeletre szoruló hozzátartozója az elzárás végrehajtása esetén felügyelet nélkül maradna.
(3) Az elkövet´ót ideiglenesen kell befogadni, ha a személyazonossága kétségessé válik, az elzárás végrehajtására
vonatkozó határozat hiányos vagy kijavításra szorul, illetve, ha az elzárást foganatosító szerv az elzárás végrehajtását kizáró ok gyanúját észleli.
(4) Ha az elzárást foganatosító szerv az elkövet´ót a
(2) bekezdés alapján nem fogadta be, err´ól haladéktalanul
értesíti az elzárás végrehajtásáról gondoskodó szabálysértési hatóságot. Ideiglenes befogadás esetén az elzárást foganatosító szerv haladéktalanul megkeresi az illetékes
szervet a személyazonosság tisztázása, illetve a szükséges
iratok kiegészítése, kijavítása, pótlása iránt.

17. §
(1) A befogadott elkövet´ót — közösségbe helyezés el´ótt
— egészségügyi szempontból meg kell vizsgálni. A befogadással kapcsolatos közbees´ó intézkedésekre és értesítésekre, valamint az elkövet´ónél lév´ó tárgyak átvételére az
R . 17. §-át, 18. §-ának (3)—(5) bekezdését, 19. §-át és
21. §-át kell alkalmazni.
(2) A befogadott elkövet´ót el kell látni az R. 2. számú
mellékletének 1. és 2. pontjában meghatározott étkezési
felszereléssel, valamint ágynem´úvel és ágyfelszereléssel.
(3) A nyilvántartásba vett elkövet´ót az elhelyezési körletre kell kísérni, és részére a megfelel´ó körletet, lakóhelyiséget vagy zárkát, továbbá fekv´óhelyet kell kijelölni.
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(4) Az elkövet´ót a befogadása után haladéktalanul tájékoztatni kell jogairól és kötelezettségeir´ól. Az elkövet´ó
jogainak és kötelezettségeinek ismertetésére az R. 24. §-át
kell alkalmazni. Az elkövet´ót írásban nyilatkoztatni kell,
hogy részt kíván-e venni a munkáltatásban.
(5) A nem magyar állampolgárságú elkövet´ó vonatkozásában az R. 222. §-ának (1) és (2) bekezdését, a 223. §-át,
a 224. §-ának (1) és (2) bekezdését, a 225—227. §-át,
továbbá a 230. §-át kell alkalmazni.
(6) Ha az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell
végrehajtani, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) az elkövet´ót a
befogadás után — indokolt esetben — más büntetés-végrehajtási intézetbe átszállíttathatja.

Az elzárás kezd´ó és utolsó napjának megállapítása
18. §
(1) Az elkövet´ó befogadása után haladéktalanul meg
kell állapítani az elzárás kezd´ó és utolsó napját.
(2) Az elzárás kezd´ó napja, ha az elkövet´ó
a) felhívásra jelentkezett, vagy el´óvezették, a büntetésvégrehajtási intézetbe befogadás napja,
b) rend´órségi fogdában volt, és az elzárást folyamatosan tölti, a rend´órségi fogdába történt befogadás napja,
c) el´ózetes letartóztatásban volt, vagy szabadságvesztést töltött, az el´ózetes letartóztatás megsz´únését vagy
megszüntetését követ´ó nap, a szabadságvesztés utolsó
napját követ´ó nap, illet´óleg a feltételes szabadságra bocsátás napja,
d) idegenrendészeti ´órizetet tölt, és elzárás végrehajtására érkezik bírósági határozat, az idegenrendészeti ´órizet
megszakítását követ´ó nap,
e) elzárást tölt, és újabb elzárás végrehajtására érkezik
bírósági határozat, az el´óz´ó elzárás utolsó napját követ´ó
nap.
(3) Az elzárás utolsó napját úgy kell megállapítani, hogy
az elzárás kezd´ó napjához naptári napok szerint hozzá kell
adni az elzárás kitöltetlen napjainak számát. A számítás
eredményéül így kapott napot megel´óz´ó nap lesz az elzárás
utolsó napja.
(4) Az elzárás kitöltetlen tartamának megállapításakor
az elzárás tartamából le kell vonni az elzárásba beszámítandó id´ót. Nem számítható be a félbeszakításon töltött
id´ó, valamint a büntetés-végrehajtási intézett´ól engedély
nélkül távol töltött id´ó tényleges tartama.
(5) Ha a rend´órség az elkövet´ót az el´óállítása napján
nem adja át a büntetés-végrehajtási intézetnek, a rend´órségi fogdában töltött id´ót — a rend´órség igazolása alapján
— az elzárás tartamába be kell számítani.
(6) Az elzárás megállapított utolsó napjáról az elkövet´ót, a szabálysértési hatóságot és a bíróságot haladéktalanul, de legkés´óbb 72 órán belül írásban tájékoztatni kell.
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(7) A végrehajtás folyamatosságának megszakadása
esetén az elzárás utolsó napját ismételten meg kell állapítani. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra a (6) bekezdést
kell alkalmazni.

19. §
(1) Az elzárásokat a bírósági határozatok érkezési sorrendjében kell végrehajtani.
(2) Ha egyidej´úleg több elzárás végrehajtására érkezik
bírósági határozat, el´óször a büntetésként kiszabott elzárást kell végrehajtani. Több büntetésként kiszabott elzárás
esetén el´óször azt kell végrehajtani, amelynek a tartama
hosszabb. A pénzbírságot helyettesít´ó elzárások közül el´óször a hosszabb tartamút kell végrehajtani.

Az elzárás megszakítása
20. §
Ha az elzárás végrehajtása alatt el´ózetes letartóztatás,
vagy szabadságvesztés végrehajtása iránt érkezik értesítés,
az elzárást az értesítésnek az intézethez érkezése napjával
meg kell szakítani.

Felügyelet és ellen´órzés
21. §
(1) Az elkövet´ó az elzárást foganatosító szerv területén
szabadon mozoghat, kivéve, ahol az elkövet´ók tartózkodása tilos.
(2) Az elkövet´ó biztonsági elkülönítésére az R. 46. §-át,
a személymotozásra az R. 49. §-át, a biztonsági ellen´órzésre és a szemlére az R. 50. §-át kell alkalmazni.

Házirend
22. §
(1) A házirendet az elzárást foganatosító szerv vezet´óje
határozza meg, attól csak a vezet´ó engedélyével, vagy rendkívüli szükség esetén lehet eltérni.
(2) A házirendben meg kell határozni minden olyan
tevékenységet, amely az elzárást foganatosító szerv életrendjét, az elkövet´ók jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését biztosítja, így különösen:
a) az ébreszt´ó és a takarodó,
b) az étkezés,
c) a szabad leveg´ón tartózkodás,
d) a munkavégzés,
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e) a szabadid´ó eltöltésének rendjét, továbbá
f) a jogorvoslatok el´óterjesztésének helyét és idejét.
(3) A takarodó és az ébreszt´ó között legalább nyolc óra
folyamatos pihen´óid´ót kell biztosítani.
(4) Az étkezésre naponta háromszor kell id´ót biztosítani. Az étkezési id´ó f´óétkezésnél harminc perc, egyéb étkezésnél legalább húsz perc. A szabad leveg´ón tartózkodás
tartama naponta legalább egy óra, ezt nem kell külön
biztosítani azok részére, akik a szabadban dolgoznak.
(5) Ha az elkövet´ó engedély nélkül eltávozott, a szabálysértési hatóságot haladéktalanul értesíteni kell, annak
közlésével, hogy az elkövet´ó az elzárásból hány napot
töltött ki. Az engedély nélküli távollét tartama az elzárás
tartamába nem számít be. A közlés alapján a szabálysértési
hatóság a 6. §, illetve a 8. § megfelel´ó rendelkezéseinek
alkalmazásával intézkedik az elkövet´ó el´óvezetésére. Az
elkövet´ó csak a szabálysértési hatóság újabb intézkedésére
fogadható be.
(6) Az elkövet´ó fegyelmi felel´ósségre vonására, illetve a
fogvatartással összefügg´ó kártérítésre vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabályok tartalmazzák.

Panasz, kérelem
23. §
(1) Az elkövet´ó panaszt terjeszthet el´ó, és kérheti egyéni sérelme orvoslását.
(2) Az elkövet´ó panaszát és kérelmét — amennyiben
elintézése nem tartozik az elzárást foganatosító szerv vezet´ójének hatáskörébe —, az elzárást foganatosító szerv
illetékes szervezeti egységének vezet´óje az el´óterjesztést´ól
számított három napon belül intézi el. Ha az elkövet´ó a
döntést, illetve az intézkedést nem tartja kielégít´ónek,
annak közlését´ól számított három napon belül panasszal
fordulhat az elzárást foganatosító szerv vezet´ójéhez, aki az
ügyben nyolc napon belül dönt.
(3) Ha a panasz, illetve a kérelem elintézése az elzárást
foganatosító szerv vezet´ójének hatáskörébe tartozik, a vezet´ó az el´óterjesztést´ól számított három napon belül dönt.
Ha az elkövet´ó a döntést, illetve az intézkedést nem tartja
kielégít´ónek, annak közlését´ól számított három napon
belül panasszal fordulhat
a) büntetés-végrehajtási intézetben történ´ó végrehajtás esetén az országos parancsnokhoz, illetve
b) rend´órségi fogdában történ´ó végrehajtás esetén az
országos rend´órf´ókapitányhoz,
aki az ügyben nyolc napon belül dönt.
(4) Ha az elkövet´ó ügyében a panasz vagy a kérelem
elbírálása közvetlenül az országos parancsnok, illetve az
országos rend´órf´ókapitány hatáskörébe tartozik, az országos parancsnok, illetve az országos rend´órf´ókapitány az
el´óterjesztést´ól számított 3 napon belül dönt. Ha az elkövet´ó a döntést vagy az intézkedést nem tartja kielégít´ónek,
annak közlését´ól számított három napon belül panasszal
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fordulhat az igazságügy-miniszterhez, illet´óleg a belügyminiszterhez, aki az ügyben nyolc napon belül dönt.
(5) A panasz vagy kérelem tárgyában hozott döntést az
elkövet´óvel közölni kell.
(6) Az elkövet´ó panaszának a sérelmezett intézkedés
végrehajtására nincs halasztó hatálya.
(7) Vizsgálat nélkül el kell utasítani az ugyanazon ügyben ismételten el´óterjesztett panaszt, ha az új, addig nem
ismert tényt nem tartalmaz.
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28. §

Az elkövet´ó az elzárást foganatosító szerv könyvtárát használhatja, rádióm´úsort hallgathat, a televízió m´úsorát nézheti,
filmvetítésen, ismeretterjeszt´ó el´óadáson részt vehet.

Az elkövet´ó jutalmazása
24. §
Ha az elkövet´ó panasza, kérelme nem az elzárást foganatosító szerv m´úködésével függ össze, illetve, ha annak
elbírálása nem tartozik az elzárást foganatosító szerv hatáskörébe, azt haladéktalanul továbbítani kell annak a
szervnek, amelynek az elkövet´ó címezte, vagy amelyik az
intézkedésre jogosult.

25. §
Ha az elkövet´ó b´úncselekménnyel kapcsolatos bejelentést, feljelentést vagy tanúvallomást kíván tenni, az illetékes ügyészt kell értesíteni. Az elzárást foganatosító szerv
dolgozója ellen irányuló bejelentés vagy feljelentés esetén
az elzárást foganatosító szerv vezet´óje a büntet´óeljárásról
szóló 1973. évi I. törvény, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

29. §
Az elkövet´ót az elzárást foganatosító szerv vezet´óje,
illetve helyettese jutalomban részesítheti. A jutalmazásra
az R . 80. §-ának (1) bekezdését, 81. §-ának (1), (4) és
(6) bekezdését kell alkalmazni.

Levelezés és a távbeszél´ó használata
30. §
A levelezésre az R. 85—87. §-át, a távbeszél´ó használatára az R. 92. §-át kell alkalmazni.

Látogatás
31. §
A látogatásra az R. 88—90. §-át, a látogatók biztonsági
ellen´órzésére az R. 54. §-át kell alkalmazni.

Közérdek´ú bejelentés
Csomagküldemény
26. §
32. §
(1) Ha az elkövet´ó olyan közérdek´ú bejelentést, javaslatot tesz, amely az elzárást foganatosító szerv tevékenységével függ össze, azt a szerv vezet´óje megvizsgálja, és döntését nyolc napon belül közli az elkövet´óvel.
(2) Ha a közérdek´ú bejelentés, illetve javaslat nem az
elzárást foganatosító szerv hatáskörébe tartozik, azt az
el´óterjesztést´ól számított nyolc napon belül az intézkedésre jogosult szervnek kell megküldeni.

(1) Az elkövet´ó havonta egyszer élelmiszercsomagot,
valamint kéthetenként tisztasági csomagot kaphat.
(2) A csomagküldésre egyebekben az R. 91. §-át, továbbá 1. számú mellékletét kell alkalmazni.

Munkáltatás
33. §

Az elkövet´ó jogainak gyakorlása
27. §
Az elkövet´ó jogainak gyakorlására az R . 2—5. §-át, a
6. §-ának (1) bekezdését, valamint a 7—9. §-át, a vallásgyakorlásra az R. 93—99. §-át kell alkalmazni.

(1) Az elkövet´ó munkáltatásáról — az elkövet´ó nyilatkozata és orvosi vélemény alapján — a befogadási és foglalkoztatási bizottság dönt.
(2) Ha az elkövet´ó úgy nyilatkozott, hogy a munkáltatásban részt kíván venni, a kijelölt munkát csak abban az
esetben tagadhatja meg, ha az az egészségét vagy a testi
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.
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(3) Az elkövet´ó munkáltatás céljából az elítéltekkel és
az el´ózetesen letartóztatottakkal együtt szállítható.

34. §
(1) Ha az orvos az elkövet´ót betegnek vagy munkavégzésre képtelennek nyilvánítja, munkára beosztani nem
szabad.
(2) A megváltozott munkaképesség´ú elkövet´ót a munkaképességének megfelel´ó munkával kell foglalkoztatni.

35. §
(1) Az elkövet´ó munkáltatására az R. 101—111. §-át, a
113—118. §-át, a 124—129. §-át, a 133. §-át, valamint a
134. §-át kell alkalmazni.
(2) Az R. 134. §-a szerinti eljárás során a munkáltató
által megbízott személy, valamint a munkáltató szerv vezet´óje az elkövet´ó panaszát, illetve kérelmét az el´óterjesztést´ól számított 3 napon belül intézi el. A döntése ellen az
elkövet´ó annak közlését´ól számított 3 napon belül a munkáltató szerv vezet´ójéhez, illet´óleg az igazságügy-miniszter
által kijelölt személyhez fordulhat, aki az ügyben 8 napon
belül dönt.

36. §
Az elkövet´ót megillet´ó egészségbiztosítási ellátásokra
(egészségügyi szolgáltatásra, baleseti ellátásokra) vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabályok tartalmazzák.
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d) a betegek közül a fert´óz´óket a nem fert´óz´óekt´ól, a
HIV-fert´ózötteket a többi elkövet´ót´ól
el kell különíteni. Az elkülönítésre az R . 39. §-ának (4) bekezdését, míg az elkövet´ók elhelyezésére egyebekben az R.
135. §-át, a 137. §-át, a 138. §-át, a 140. §-át, a 143. §-át,
továbbá a 144. §-át kell alkalmazni.

39. §
(1) Az elkövet´ó élelmezésére az R. 147. §-át kell alkalmazni.
(2) Az egészségre ártalmas munkakörben és a szabadban foglalkoztatott elkövet´ót véd´óital, a terhes n´ót élelmezési pótlék illeti meg.

40. §
(1) Az elkövet´ó a saját ruháját viselheti.
(2) Ha az elkövet´ó ruhája használhatatlan, vagy nem az
évszaknak megfelel´ó, az R . 2. számú mellékletének
2. pontja szerinti formaruházattal kell ellátni. A részére
kiadott ruházat megóvásáról és tisztán tartásáról az elkövet´ó köteles gondoskodni.
(3) A munkával foglalkoztatott elkövet´ó részére munkaruhát és szükség szerint véd´óruhát kell kiadni. Ennek
tisztításáról és javításáról a büntetés-végrehajtási intézet
gondoskodik.
(4) Az elkövet´ó részére biztosítani kell a tisztálkodáshoz szükséges feltételeket. Erre vonatkozóan az R.
150—152. §-át kell alkalmazni.

41. §
37. §
N´ó foglalkoztatása során be kell tartani a n´ók egészségének és testi épségének védelmér´ól szóló jogszabály
rendelkezéseit.

A szükségleti cikkek vásárlására az R . 153. §-ának
(1) bekezdését, valamint 154—156. §-át kell alkalmazni.

A letét kezelése
42. §

Elhelyezés és anyagi ellátás
38. §
(1) Az elkövet´óket egyedül, ha azonban ennek feltételei
hiányoznak, közösen, az R. 136. §-a szerinti lakóhelyiségekben kell elhelyezni.
(2) A közös elhelyezés során
a) az elzárást tölt´óket a más jogcímen fogvatartottaktól,
b) a férfiakat a n´ókt´ól,
c) a betegeket az egészségesekt´ól,

Az elkövet´ó letétjének kezelésére az R. 157. §-át és a
158. §-át kell alkalmazni.

Az elzárás végrehajtásának költsége
43. §
A tartási költségekhez való hozzájárulásra az R .
159. §-át, valamint a 160. §-át, a levonások, költségek és
egyéb tartozások tekintetében az R. 161. §-át, az elkövet´ót
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terhel´ó költségek és egyéb tartozások megfizetésére az
R . 163. §-át kell alkalmazni.
Egészségügyi ellátás
44. §
Az elzárás végrehajtása alatt az elkövet´ó részére biztosítandó egészségügyi ellátásra a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendeletet
(a továbbiakban: ER .) az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az ER . 8. §-ában el´óírt fogászati és n´ógyógyászati
sz´úrést nem, azonban a tüd´ósz´úrést, amennyiben lehet´óség van rá, el kell végezni. Az elkövet´ó HIV sz´úrése
kötelez´ó,
b) az ER . 9. §-a és 10. §-a szerinti munkaképesség
véleményezésére, illetve gépjárm´úvezet´ói alkalmasság elbírálására elkövet´ónél nem kerülhet sor,
c) az ER . 15. §-ában meghatározott fogpótlást és gyógyászati segédeszközt az elzárást foganatosító szerv térítésmentesen csak akkor köteles biztosítani, ha az munkabaleset vagy az elzárás végrehajtásával kapcsolatos ártalom miatt szükséges. Az ER. 15. §-ának (5)—(7) bekezdése nem alkalmazható,
d) az ER . 18. §-a, 20. §-ának (3) bekezdése, 21—29. §-a,
30. §-ának (1) bekezdése, továbbá 32. §-a — az Sztv.
115. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel — nem alkalmazható.
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b) ha az erre jogosult az elzárás vagy az elzárásra átváltoztatott pénzbírság végrehajtását méltányosságból mell´ózi, a határozatnak az intézethez érkezése napján, illet´óleg
a határozatban megjelölt id´ópontban,
c) ha az elzárás végrehajtását félbeszakítják,
d) ha az elzárásra átváltoztatott pénzbírságot, illetve az
elzárásból hátralev´ó tartamnak megfelel´ó részét megfizették.
(2) Az elkövet´ó szabadon bocsátásáról a szabálysértési
hatóságot és a bíróságot haladéktalanul értesíteni kell.
(3) A szabadítással kapcsolatban egyebekben az R .
147. §-át, 205. §-át, valamint 206. §-át kell alkalmazni.

A szabaduló segélyezése
48. §
(1) Az elkövet´ót a szabadulásakor utazási igazolvánnyal
kell ellátni, ha a hazautazáshoz szükséges pénzzel nem
rendelkezik, vagy az elzárást nem abban a megyében hajtják végre, ahol az állandó lakóhelye van.
(2) A szabaduló elkövet´ó részére ruházati segély csak
akkor adható, ha a szabaduláskor az évszaknak megfelel´ó
ruházattal nem rendelkezik.
Záró rendelkezések
49. §

El´óállítás
45. §
Az elkövet´ó bírósági ügyben vagy közjegyz´ói eljárásban
történ´ó el´óállítására — ha nem került sor e célból az
elzárás félbeszakítására — az R. 188—191. §-át kell alkalmazni.
Az elkövet´ó kihallgatása és nyomozás céljából
történ´ó kiadása
46. §
Az elkövet´ó kihallgatására, valamint nyomozás céljából
történ´ó kiadására az R. 192. §-át és a 193. §-át kell alkalmazni.
Szabadon bocsátás
47. §
(1) Az elkövet´ót szabadon kell bocsátani
a) az elzárás végrehajtásának utolsó napján,

(1) Felhatalmazást kap az országos parancsnok és az
országos rend´órf´ókapitány, hogy együttes intézkedésben
szabályozzák a rendelet végrehajtásához szükséges együttm´úködés kérdéseit.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti
a) az elzárás végrehajtása során a szabálysértési hatóságokra háruló feladatokról szóló 5/1968. (X. 19.)
IM—BM—PM együttes rendelet, továbbá a módosításáról
szóló 1/1971. (IV. 25.) IM—BM—PM együttes rendelet,
3/1980. (V. 23.) IM—BM—PM együttes rendelet, 7/1984.
(X. 15.) IM—BM—PM együttes rendelet, 2/1987. (II. 24.)
IM—BM—PM együttes rendelet és 28/1997. (XI. 6.)
IM—BM—PM együttes rendelet, valamint
b) az elzárás végrehajtásának szabályairól szóló 9/1980.
(XII. 18.) IM rendelet, továbbá a módosításáról szóló
14/1988. (X. 14.) IM rendelet, 11/1996. (X. 15.) IM rendelet 37. § (2) bekezdésének b) pontja, 13/1996. (XII. 23.) IM
rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja és 16/1999.
(XI. 10.) IM rendelet 2. §-ának utolsó gondolatjeles bekezdése.
Dr. Hende Csaba s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

igazságügyi minisztériumi
politikai államtitkár

belügyminiszter
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Melléklet a 7/2000. (III. 29.) IM—BM együttes rendelethez
Az elzárás végrehajtására kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek
A szabálysértési hatóság székhelye,
illet´óleg az elkövet´ó lakóhelye

Budapest f´óváros és Pest megye
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Gy´ór-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

A kijelölt büntetés-végrehajtási intézet

férfiak: Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Baracska)
n´ók: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Pálhalma)
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Pécs)
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét)
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyula)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Miskolc)
Szegedi Fegyház és Börtön (Szeged)
Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Székesfehérvár)
Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gy´ór)
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Debrecen)
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Eger)
Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Esztergom)
Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Balassagyarmat)
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kaposvár)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Nyíregyháza)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szolnok)
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szekszárd)
Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szombathely)
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Veszprém)
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Zalaegerszeg)

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
8/2000. (III. 29.) KHVM
rendelete
a koncesszióköteles távközlési szolgáltatásokkal
kapcsolatos bevételek megosztásáról,
a koncesszióköteles távközlési szolgáltatások
nyújtásához igénybe vett bérelt vonali szolgáltatások
díjáról és a díjak elszámolásáról szóló
1/1998. (I. 12.) KHVM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló — többször módosított —
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1)—(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A koncesszióköteles távközlési szolgáltatásokkal
kapcsolatos bevételek megosztásáról, a koncesszióköteles
távközlési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett bérelt

vonali szolgáltatások díjáról és a díjak elszámolásáról
szóló — többször módosított — 1/1998. (I. 12.) KHVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(1) A koncesszióköteles távbeszél´ó-szolgáltatás helyi
szolgáltatóját a területér´ól induló hívás után a beszedett
díjból
a) a belföldi távolsági hívás esetében a csúcs- és nappali
díjazási id´ószakban 15,95 Ft/perc, a kedvezményes díjazási
id´ószakban 6,90 Ft/perc, az éjszakai díjazási id´ószakban
5,30 Ft/perc,
b) nemzetközi hívás esetében napszaktól függetlenül
36,00 Ft/perc
illeti meg.
(2) A koncesszióköteles távbeszél´ó-szolgáltatás helyi
szolgáltatóját a területén végz´ód´ó hívás után a beszedett
díjból
a) belföldi távolsági hívás esetén a csúcs- és nappali
díjazási id´ószakban 8,50 Ft/perc, a kedvezményes és éjszakai díjazási id´ószakban 5,50 Ft/perc,
b) nemzetközi hívás esetében napszaktól függetlenül
18,00 Ft/perc
illeti meg.’’
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(2) Az R. 5. §-ának (4)—(5) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(4) A koncesszióköteles távbeszél´ó-szolgáltatás helyi
szolgáltatóját a közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatók
a) hálózatába irányuló — területér´ól induló — hívások
után a beszedett díjakból 10,31 Ft/perc,
b) hálózatból indított — területén végz´ód´ó — hívások
után a beszedett díjakból 4,80 Ft/perc
díjrész illeti meg.
(5) A koncesszióköteles távbeszél´ó szolgáltatás helyi
szolgáltatóját a területér´ól induló hívás után a beszedett
díjból az Országos Koncessziós Társaság egységes belföldi
és nemzetközi tudakozó szolgálatához irányuló hívások
esetében 8,16 Ft/hívás illeti meg.’’
(3) Az R. 5. §-ának (7) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(7) A személyhívó-hálózatokba irányuló hívások esetén a közcélú távbeszél´ó szolgáltatás helyi szolgáltatóját a
(4) bekezdés a) pontja szerinti díj illeti meg.1
1
A hívások el´ófizet´ók által fizetend´ó díját a m´úszaki adottságok
figyelembevételével a személyhívó szolgáltatók határozzák meg.’’
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4. §

Az R. 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,8. § A közcélú személyhívó-szolgáltatókat a hálózatukba irányuló nemzetközi hívások fogadásáért 18,00 Ft/perc
díjrész illeti meg.’’

5. §
Az R. 14/A. §-sal egészül ki:
,,14/A. § (1) A költségalapú összekapcsolási díjak megalapozása céljából kialakított nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszert az R. 14. §-a (1)—(2) bekezdésében
említett iránymutatás figyelembevételével a szolgáltatók
változatlanul kötelesek valós adatokkal fenntartani.
(2) A költségelemzések elvégzéséhez szükséges adatokat a szolgáltatók a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium felhívására kötelesek — a felhívás kézhezvételét követ´ó 30 napon belül — a Minisztérium és a Hírközlési F´ófelügyelet részére megküldeni. Az adatszolgáltatás
késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a szükséges költségbecsléseket az Európai Közösségek Bizottságának kapcsolódó ajánlásai és az Európai Uniós országok gyakorlata
alapján a Hírközlési F´ófelügyelet végzi el.’’

2. §
6. §
(1) Az R. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatók hálózatából a közcélú távbeszél´ó-hálózatba irányuló, vagy onnan
irányukba kezdeményezett belföldi beszélgetések továbbításáért az Országos Koncessziós Társaságot a beszedett
díjakból 2,00 Ft/perc díjrész illeti meg.’’
(2) Az R. 6. §-a (5) bekezdésének els´ó mondata helyébe
a következ´ó szövegrész lép:
,,(5) Az Országos Koncessziós Társaságot a közcélú
mobil rádiótelefon-szolgáltatók hálózatából kezdeményezett nemzetközi hívások továbbításáért a közcélú távbeszél´ó-hálózat el´ófizet´ói által fizetend´ó nemzetközi díjnak
16,63 Ft/perccel csökkentett összege illeti meg.’’

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépéséig — ha a felek másként nem
állapodnak meg — az 1999. évre megállapított díjak érvényesek.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
a) az R . 6. §-ának (2) bekezdése,
b) a 14. §-a (1) bekezdésének els´ó mondatából a
,,2000. évt´ól hatályba lép´ó’’ szövegrész, valamint (3) bekezdése
hatályát veszti.

3. §
Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatók hálózatába irányuló nemzetközi hívások fogadásáért a mobil rádiótelefon-szolgáltatót csatlakozási díj illeti meg. A csatlakozási díj 18,00 Ft/perc.’’

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
a) az R . 1. §-ának (4) bekezdésében ,,az 1999-ben’’
szövegrész helyébe ,,a 2000-ben’’ szövegrész lép,
b) 9. §-ában az ,,1998. évre’’ szövegrész helyébe
,,2000. évre’’ szövegrész lép.
Manninger Jen´ó s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi
politikai államtitkár
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Melléklet a 8/2000. (III. 29.) KHVM rendelethez
1. Egyszeri csatlakozási díjak
Egyszeri csatlakozási díjak (Ft)
Viszonylat
analóg vagy 64 kb/s

Belföld
Nemzetközi

2 Mb/s

8 Mb/s

59 210

592 100

558 600

234 300

2 343 000

34 Mb/s

558 600

140 Mb/s

558 600

2. Havi bérleti díjak
Bérleti díjak (Ft/hó)
Viszonylat
analóg vagy 64 kb/s

Helyi

2 Mb/s

8 Mb/s

34 Mb/s

140 Mb/s

4 730

23 650

44 607

133 820

446 066

Helyközi I—II. díjövezet

28 380

141 900

267 640

802 920

2 676 310

Távolsági (III. díjövezet)

96 920

484 600

914 436

2 743 386

9 144 361

Nemzetközi 1. díjzóna

234 300

2 343 000

Nemzetközi 2. díjzóna

304 593

3 045 931

Nemzetközi 3. díjzóna

351 455

3 514 547

Nemzetközi 4. díjzóna

562 327

5 623 268

Nemzetközi 5. díjzóna

679 478

6 794 780

Nemzetközi 6. díjzóna

796 629

7 966 292
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

I.
PRAXIS TÖRVÉNY,
MAGYAR ORVOSI KAMARA,
EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
cím´ú, A/4 formátumú, 72 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 2000. február 11.
Ára: 599 Ft áfával.

[A következ´ó kötet az önálló orvosi tevékenységr´ól szóló 2000. évi II. törvényt
(praxis törvény) és végrehajtási rendeleteit tartalmazza.]
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

I.
PRAXIS TÖRVÉNY,
MAGYAR ORVOSI KAMARA,
EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ...................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszer´ú aláírás
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÉS A KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 152 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 2000. január 28.
Ára: 600 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 LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÉS A KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB 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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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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