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magas színvonalú, iskolateremt´ó tervez´ói és oktatói tevékenységéért
Reimholz Péter Ybl Miklós-díjas építésznek,

A miniszterelnök el´óterjesztésére
MÁRCIUS 15-e alkalmából

az iskolai éneklésért, kórusteremt´ó munkásságáért, a
legújabb magyar kórusm´úvek világszínvonalú el´óadásáért
Szabó Dénes Liszt Ferenc-díjas karnagynak,

emlékezetes film- és színházi szerepformálásaiért, a közönség odaadó és igényes szolgálatáért, m´úvészi életútja
elismeréseként

sokoldalú m´úvészi pályája elismeréseként, emlékezetes
színházi és filmszerepformálásaiért

Béres Ilona Jászai Mari-díjas színm´úvésznek, Kiváló
M´úvésznek,

Szabó Gyula Jászai Mari-díjas színm´úvésznek, Kiváló
M´úvésznek a

színházi és filmszerepek kiváló megformálásáért, átlényegített, emlékezetes alakításaiért, színészi életm´úvéért

KOSSUTH-DÍJAT;

Bitskey Tibornak, az Evangéliumi Színház Jászai Maridíjas színm´úvészének, Érdemes M´úvésznek,
a kortárs képz´óm´úvészetben elért kiemelked´ó, nemzetközi kiállításokon is elismert teljesítményéért és jelent´ós
m´úvészoktatói tevékenységéért
Fehér László Munkácsy Mihály-díjas fest´óm´úvésznek, a
táci Gorsium M´úvészeti Alapiskola tanárának,
kiemelked´ó költ´ói és m´úfordítói tevékenységéért
Gergely Ágnes József Attila-díjas írónak, költ´ónek, m´úfordítónak,
a XX. századi magyar irodalom teljességre törekv´ó, a
nemzeti hagyományokra épít´ó elemzéseiért és példaérték´ú oktatómunkájáért
dr. Görömbei András József Attila-díjas irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, a Debreceni
Egyetem egyetemi tanárának,
a hazai kinetikus szobrászat magas szint´ú m´úveléséért,
a kortárs avantgarde m´úvészet terén végzett úttör´ó munkásságáért
Haraszty István Munkácsy Mihály-díjas szobrászm´úvésznek, Érdemes M´úvésznek,
életm´úve elismeréséért, a m´úvészetoktatásban elért
eredményeiért
Keser´ú Ilona Munkácsy Mihály-díjas fest´óm´úvésznek,
Érdemes M´úvésznek, a Pécsi Egyetem egyetemi tanárának,
zeneszerz´ói tevékenységéért, különös tekintettel világszerte elismert kórusm´úveire: a kortárs magyar zene hírnökeire
Kocsár Miklós Erkel Ferenc-díjas zeneszerz´ónek, Érdemes M´úvésznek,
költ´ói munkássága elismeréseként és a magyar függetlenség eszméje iránti h´úség ébrentartásáért
Nagy Gáspár József Attila-díjas költ´ónek,

nemzetközileg is elismert játék- és dokumentumfilm
rendez´ói, valamint forgatókönyvírói munkásságukért
Gyarmathy Lívia Balázs Béla-díjas filmrendez´ónek,
producernek, Kiváló M´úvésznek,
Böszörményi Géza Balázs Béla-díjas filmrendez´ónek,
forgatókönyvírónak, Érdemes M´úvésznek,
életm´úvükért: a popm´úfaj és a magyar népzene szimbiózisának egyedi jellegzetesség´ú megteremtéséért, az igényes magyar popzene meghonosításáért, a nagy magyar
történelmi pillanatok zenébe álmodásáért
az Illés Együttes tagjainak:
Bródy Jánosnak,
Illés Lajosnak,
Pásztory Zoltánnak,
Szörényi Leventének,
Szörényi Szabolcsnak,
a magyar és világirodalom verseinek sajátos és újszer´ú
— nemzetközileg is elismert — zenébe foglalásáért és
interpretálásáért
a Kaláka Együttes tagjainak:
Becze Gábornak,
Gryllus Dánielnek,
Gryllus Vilmosnak,
Huzella Péternek,
Radványi Balázsnak,
a klasszikus és kortárs balettrepertoár nagyszer´ú megformálásáért, kiemelked´ó m´úvészi teljesítményükért
ifj. Nagy Zoltán Liszt Ferenc-díjas balettm´úvésznek, Kiváló M´úvésznek,
Volf Katalin Liszt Ferenc-díjas balettm´úvésznek, Érdemes M´úvésznek a
MEGOSZTOTT

KOSSUTH-DÍJAT;

2000/24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

eredményes gyógyszerfejleszt´ói, példamutató oktatóinevel´ói és tudományszervez´ói tevékenységéért
dr. Antus Sándornak, a kémiai tudomány doktorának, a
Debreceni Egyetem egyetemi tanárának,
a molekuláris növénykórtan, a növényvirológia és a növényi géntechnológiai kutatások terén elért kimagasló tudományos és gyakorlati eredményeiért
dr. Balázs Ervin akadémikusnak, a biológiai tudomány
doktorának, a Mez´ógazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont f´óigazgatójának,
az épít´óanyagok területén végzett úttör´ó jelleg´ú tudományos munkásságáért és oktatói tevékenységéért
Prof. dr. Balázs Györgynek, a m´úszaki tudomány doktorának, a Budapesti M´úszaki Egyetem ny. tanszékvezet´ó
egyetemi tanárának,
a kromoszómakutatás területén elért, világviszonylatban is jelent´ós új eredményekért
dr. Hadlaczky Gyulának, a biológiai tudomány doktorának, az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet
tudományos tanácsadójának,
világszerte elismert életm´úvéért, filozófiai és szellemtörténeti munkásságáért és példaérték´ú oktatói tevékenységéért
dr. Molnár Tamás filozófusnak, egyetemi tanárnak,
a mai magyar táj- és kertépítészet magas színvonalát
megalapozó tudományos tervez´ó és oktatói tevékenységéért
dr. M´ócsényi Mihálynak, a mez´ógazdasági tudomány
doktorának, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának,
a geokémia korszer´ú módszereit és irányait a hazai földtani kutatásban meghonosító tevékenységéért, nemzetközileg is elismert tudományos eredményeiért és kiemelked´ó
tudományszervez´ó munkásságáért
dr. Pantó György akadémikusnak, az MTA Geokémiai
Kutatólaboratórium igazgatójának, a Földtudományi Kutatóközpont f´óigazgatójának,
biológiailag fontos fehérjék szerkezetkutatásában elért
kísérleti eredményeiért és a fehérjeevolúció terén új utakat nyitó elméleti munkásságáért
dr. Patthy László akadémikusnak, biokémikusnak, az
MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet
kutatóprofesszorának, igazgatóhelyettesének,
a számítógépes nyelvészeti szoftverek kutatásában és
kidolgozásában kifejtett tevékenységéért, a magyar nyelv´ú
szövegek számítógépes feldolgozásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések megoldásáért
dr. Prószéky Gábornak, a nyelvtudomány kandidátusának, programtervez´ó matematikusnak, általános és alkal-
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mazott nyelvésznek, a MorphoLogic Kft. ügyvezet´ó igazgatójának,
Magyarország és Erdély XVI—XVIII. századi történetének feltárásában és feldolgozásában elért kiemelked´ó
kutatási eredményeiért
dr. R. Várkonyi Ágnesnek, a történelemtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának,
a klinikai és experimentális haematológia, a vascularis
hacmatológia, onkohaematológia területén végzett, nemzetközileg is elismert, iskolateremt´ó munkásságáért
Prof. dr. Rák Kálmánnak, az orvostudomány doktorának, a Debreceni Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika
tanszékvezet´ó egyetemi tanárának,
a magyar vízgazdálkodás fejlesztésében elért eredményeiért, kiemelked´ó kutatói, szervez´ói, oktatói tevékenységéért, különös tekintettel a hidraulika, hidrológia területére
dr. Starosolszky Ödön épít´ómérnöknek, a m´úszaki tudomány doktorának, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató
Intézet ny. vezérigazgatójának,
a fiziológiai kutatásokban új lehet´óségeket teremt´ó ionszelektív alapérzékel´ókre épül´ó bioszenzorok kutatásában, illetve mikro-érzékel´ó együttesek kialakításában
elért, nemzetközi elismerést szerzett tudományos eredményeiért
dr. Tóth Klára akadémikusnak, a Budapesti M´úszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Általános és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanárának,
a hazai és nemzetközi energetika tudományában kifejtett munkásságáért és példaérték´ú oktató, irányító tevékenységéért
dr. Vajda György akadémikusnak, állami díjas energetikusnak, az Országos Atomenergia Hivatal ny. f´óigazgatójának,
a faanyagok komplex felhasználásának, feldolgozásának kutatása terén elért eredményeiért, az új faipari technológiák és mérések kidolgozásáért
dr. Winkler Andrásnak, a m´úszaki tudomány doktorának, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Fa- és
Papírtechnológiai Intézet, Lemezipari Intézet igazgatójának, tanszékvezet´ó egyetemi tanárnak,
a rendkívül nagy energiájú atommag-atommag ütközések dinamikájának elméleti leírásában elért, nemzetközileg elismert tudományos eredményeiért
dr. Zimányi József akadémikusnak, atomfizikusnak, az
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet kutatóprofesszorának a
SZÉCHENYI-DÍJAT;
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a távközlés és informatika területén alapvet´ó fontosságú digitális jelfeldolgozásban elért, nemzetközileg is elismert eredményeikért, a hazai mérnökképzésben végzett
iskolateremt´ó tevékenységükért
dr. Gordos Gézának, a m´úszaki tudomány doktorának,
a Budapesti M´úszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezet´ó egyetemi tanárának,

a magyar—német kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Hasso Buchrucker-nek, a Német Szövetségi Köztársaság
budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének a
MAGYAR

dr. Gy´órfi László akadémikusnak, a Budapesti M´úszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának a
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KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozat);

több mint hat évtizedes m´úvészi pályája elismeréseként
Senkálszky Endre színm´úvésznek,

adományozom.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

a magyar—francia kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Jean-Luc Solé-nak, a Budapesti Francia Intézet volt
igazgatójának,

irodalmi munkássága és közéleti tevékenysége elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából

a Collegium Budapest megalapítása, eredményes m´úködtetése és felvirágoztatása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként, a magyar tudományos élet nemzetközi népszer´úsítéséért

Csoóri Sándor Kossuth-díjas költ´ónek, a Magyarok
Világszövetsége elnökének,

Wolf Lepeniesnek, a berlini Wissenchaftskolleg rektorának, a Collegium Budapest Egyesület elnökének,

a magyar—osztrák számvev´ószéki kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként

m´úfordítói tevékenységéért, a magyar irodalom külföldi
megismertetése érdekében kifejtett több évtizedes munkássága elismeréseként

A miniszterelnök el´óterjesztésére

dr. Franz Fiedlernek, a Legf´óbb Állami Ellen´órzési Intézmények Nemzetközi Szervezete f´ótitkárának,
a magyar és osztrák igazságügyi és ügyészi szervezetek
közötti együttm´úködés fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért
dr. Gottfried Strasser legf´óbb államügyésznek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
(polgári tagozat);

az 56-os magyar menekültek részére nyújtott segítségéért, valamint Magyarország egyházi külkapcsolatainak fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként
dr. Gerhard Winkler pápai tanácsosnak,
a görögkeleti vallás magyarországi újjáélesztéséért, karitatív tevékenységért
dr. Mihail Staikos érsek-exarcha-nak,

Hans-Henning Paetzke m´úfordítónak,
a magyar—német kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Theodor Zensnek, a Német Szövetségi Köztársaság Külügyminisztériuma munkatársának,
a magyar—lengyel gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fellendítése és elmélyítése érdekében nyújtott tevékenysége elismeréseként
dr. Edward Molendowski meghatalmazott miniszternek,
a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége kereskedelmi kirendeltség vezet´ójének a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozat);

az erdélyi magyar zenetörténet és zenepedagógia terén
kifejtett kiemelked´ó munkássága elismeréseként
Benk´ó András zenetörténésznek,

a magyar—thaiföldi kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Pradap Pibulsonggram-nak, a Thaiföldi Királyság budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének,

az erdélyi magyar irodalom területén végzett kimagasló
munkásságáért
Méhes György írónak, újságírónak, m´úfordítónak,
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a magyar—bajor kapcsolatok fejlesztése és Magyarország érdekeinek képviselete érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Günter Späth tiszteletbeli konzulnak, a Jäkle-Chemie
ügyvezet´ójének,
a magyar és egyetemes kézm´úves ipar érdekében, a magyarországi kézm´úves szervezetek, különösen a kézm´úves
kamarák létrehozásában és m´úködésük támogatásában
végzett érdemei elismeréseként
Heinrich Traublingernek, a Müncheni és Fels´óbajor Kézm´úves Kamara elnökének, a Bajor Parlament tagjának,
a magyar—osztrák kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett eredményes tevékenysége elismeréseként
dr. Johann Seedoch-nak, a Burgenlandi Tartományi Levéltár és Könyvtár igazgatójának,
a német nyelv oktatása feltételeinek megteremtése érdekében végzett tevékenységéért
dr. Herbert Simon-nak, a Burgenlandi Tartományi Hivatal tanulmányi f´ófelügyel´ójének,
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a budapesti Goethe Intézet igazgatóhelyetteseként végzett áldozatos munkájáért, a magyarországi oktatási rendszer, a német nyelvoktatás fejlesztése érdekében kifejtett
tevékenységéért
Anne Meichssnernek, a budapesti Goethe Intézet volt
igazgatóhelyettesének,
a magyar—lengyel baráti kapcsolatok ápolásáért
Jan Stolarski-nak, a Lengyel—Magyar Társaságok Országos Föderációja elnökének,
Edward Debicki-nek, a budapesti Lengyel Kultúra volt
igazgatójának,
Mieczyslaw Ostoja-Mitkiewicz-nek,
Danuta Jakubiec-nek, nyugdíjas újságírónak a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.

humanitárius tevékenysége elismeréseként
Adolf Ribiselnek,
a magyar—osztrák kapcsolatok fejlesztése érdekében
kifejtett eredményes tevékenységéért
Rudolf Roth tiszteletbeli konzulnak a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(polgári tagozat);

Ernesto Zedillo, a Mexikói Egyesült Államok elnöke
által
dr. Kosárka Józsefnek, a Mexikói Egyesült Államokba
akkreditált korábbi magyar nagykövetnek adományozott
,,AZ AZTÉK SAS SZALAGREND’’,

az Osztrák Köztársaság elnöke által
a demokratikus viszonyok között alakuló nemzetbiztonsági gyakorlat jogszabályi hátterének megteremtése terén elért eredményeiért

Végh Ferenc vezérezredesnek, a Magyar Honvédség
korábbi vezérkari f´ónökének adományozott az

dr. Hajas Gábornak, a Miniszterelnöki Hivatal f´óosztályvezet´ójének a

,,OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG NAGY ARANY
ÉRDEMÉRME’’,

MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
(polgári tagozat);

a Perui Köztársaság elnöke által
dr. Kollár Zoltánnak, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem tanárának, a Közgazdaságtudományi Kar dékánjának adományozott

a külügyminiszter el´óterjesztésére
a magyar népzene- és néptánckultúra nemzetközi népszer´úsítése, a magyar—amerikai kulturális kapcsolatok
elmélyítése és az amerikai magyar fiatalok magyarságtudata meg´órzése érdekében kifejtett több évtizedes
munkájukért
Magyar Kálmánnak, a Pfizer Inc. associate directorának,
Magyar Kálmánnénak, a Dibipack Inc. igazgatójának,

,,KIEMELKED ´Ó SZOLGÁLATÉRT ÉRDEMREND
NAGY TISZTI FOKOZATA’’
kitüntetés viselését engedélyezem.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

2000/24. szám
3. §

Az R. a következ´ó új alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

A Kormány tagjainak
rendeletei
A honvédelmi miniszter
9/2000. (III. 22.) HM
rendelete
a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lév´ó
lakások és helyiségek bérletér´ól, elidegenítésér´ól,
valamint a lakhatás támogatásáról szóló
6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében, a honvédelemr´ól szóló 1993. évi CX. törvény 10. §-ának i) pontjában, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lév´ó lakások és helyiségek bérletér´ól, elidegenítésér´ól, valamint a lakhatás támogatásáról szóló — a
13/1995. (XII. 21.) HM rendelettel és a 20/1997. (X. 3.)
HM rendelettel módosított — 6/1994. (IV. 30.) HM rendeletet (a továbbiakban: R .) a következ´ók szerint módosítom:
1. §
Az R. 2. §-ának (1) bekezdése a következ´ó e) ponttal
egészül ki:
(A rendelet alkalmazási köre kiterjed)
,,e) a szolgáltatási szerz´ódésben vállalt feladatok tekintetében a lakóházkezelést a HM megbízásából ellátó nem
honvédelmi szervre (a továbbiakban: Szolgáltató).’’

2. §
Az R. 3. §-a a következ´ó új (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) A rendelet alkalmazásában
a) bérbeadó: az állami tulajdonú HM rendelkezés´ú lakások és személygépkocsi-tároló helyiségek, illetve állóhelyek tekintetében a helyi lakásgazdálkodási szerv, az állami
tulajdonú HM rendelkezés´ú lakóépülethez tartozó nem
lakáscélú helyiségek tekintetében a területi lakásgazdálkodási szerv;
b) kezel´ó: az állami tulajdonú HM rendelkezés´ú lakóépületek (lakások) és nem lakáscélú helyiségek tekintetében a helyi lakóházkezel´ó szerv.’’

,,A lakás munkakörhöz rendelése
4/A. § A HM vagyonkezelésében lév´ó lakás munkakörhöz kötött jellegének elismerésér´ól és e jelleg megszüntetésér´ól a HM központi lakásgazdálkodási szerv vezet´óje
dönt.’’
4. §
Az R. 26. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A HM központi lakásgazdálkodási szerv vezet´ójének el´ózetes engedélyével a házfelügyel´ói vagy a gondnoki
feladat, illet´óleg a szolgáltatási szerz´ódés megsz´únéséig,
mint feltétel bekövetkezéséig szólóan külön megállapodással, térítésmentesen bérl´ókiválasztási jogot lehet elismerni a helyi lakóházkezel´ó szerv (Szolgáltató) javára
azokra a HM vagyonkezelésben lév´ó lakásokra, amelyek a
kezel´ói tevékenység elvégzéséhez szükségesek. A bérl´ókiválasztási jog gyakorlása során a 7. § és a 18. § (4) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.’’

5. §
Az R. 28. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A 26. § (6) bekezdése alapján a helyi lakóházkezel´ó
szerv (Szolgáltató) által kiválasztott személy részére a helyi lakóházkezel´ó szervvel (Szolgáltatóval) vagy annak alvállalkozójával fennálló házfelügyel´ói, illet´óleg gondnoki
munkajogi jogviszony megsz´únéséig, mint feltétel bekövetkezéséig adható bérbe a HM vagyonkezelésében lév´ó
lakás.’’
6. §
Az R. 32. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A részleges lakásfelújítási átalányra való jogosultságot a helyi lakásgazdálkodási szerv a bérl´ókijelölésben,
kifizetésének szabályait a HM pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó központi szervének vezet´óje állapítja meg.
Az átalány mértékét a HM pénzügyi és számviteli feladatokat
ellátó központi szerv vezet´ójének javaslata alapján évenként,
els´ó alkalommal 2000. december 31-ig, HM utasításban kell
megállapítani, és a Honvédelmi Közlönyben közzétenni.’’

7. §
Az R. 34. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,34. § (1) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelés´ú lakás
kezel´óje a Lakástörvényben meghatározott feladatokon
túl gondoskodni köteles:
a) a háztartási hulladék elszállításáról;
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b) a személyfelvonók folyamatos felügyeletér´ól;
c) a közös használatra szolgáló helyiségek és területek
megvilágításáról;
d) az utcai járda tisztán tartásáról;
e) a legalább háromlakásos lakóingatlanon a közös
használatra szolgáló zöldterület gondozásáról.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kezel´ói kötelezettségeket a helyi lakóházkezel´ó szerv, illet´óleg a 3. §
(2) bekezdésének b) pontja szerinti lakás esetében az állami tulajdoni hányadot jogszabály, illet´óleg a társasházközösség határozata alapján terhel´ó (közös) költség megfizetése által kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdés szerinti (közös) költség honvédelmi
szerv által történ´ó megfizetésének és elszámolásának
rendjét a HM pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó
központi szervének vezet´óje állapítja meg.’’
8. §
Az R. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az állami tulajdonú HM rendelkezés´ú lakás bérl´óje a lakbért, valamint a bérleti szerz´ódés szerinti külön
szolgáltatások díját havonta el´óre, egy összegben a tárgyhó
15. napjáig köteles megfizetni.’’
9. §
(1) Az R. 42. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a jegyz´ókönyvnek tartalmaznia kell azt is, hogy a hibák és hiányosságok közül melyeket köteles a bérl´ó (használó) megszüntetni.’’
(2) Az R. 42. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A bérl´ó (használó) a jegyz´ókönyvben köteles nyilatkozni arról, hogy az ´ót terhel´ó hibák és hiányosságok
megszüntetését a jegyz´ókönyv aláírásától számított
30 munkanapon belül elvégzi, vagy kéri, hogy azt a kezel´ó
helyette és költségére végezze (végeztesse) el.’’
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Az R. 73/A. §-a (4) bekezdésének második mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A díjat akkor is így kell megállapítani, ha a szolgáltatás
a HM vagyonkezelésében lév´ó közm´úrendszerr´ól vagy
hálózatról történik.’’
13. §
Az R. 74. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,74. § (1) A lakóingatlanban lév´ó állami tulajdonú HM
vagyonkezelés´ú nem lakáscélú helyiség bérbeadója a területi lakásgazdálkodási szerv.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérbeadás céljára szolgáló
helyiség bérl´ójét a helyi lakóházkezel´ó szerv kezdeményezésére nyilvános pályáztatás útján a területi lakásgazdálkodási szerv választja ki.
(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók az állami tulajdonú HM vagyonkezelés´ú személygépkocsi-tároló helyiségekre és állóhelyekre.’’
14. §
Az R. 78. §-ának els´ó mondata helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,A bérl´ó és a bérbeadó megállapodhat a helyiség közm´úvesítésében, átépítésében és a használati értékét növel´ó
egyéb építési, szerelési munkák elvégzésében.’’
15. §
Az R. 81. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,A bérbeadó a bérleti díj összegét évenként, a KSH által
az el´óz´ó évre megállapított inflációs rátával azonos mértékben köteles megnövelni.’’
16. §

Az R. 47. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A térítés megállapításának és kifizetésének rendjét
a HM pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó központ
szervének vezet´óje határozza meg.’’

Az R. 102. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A lakóépület (lakás) és a lakóépülethez tartozó
nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítését a helyi
lakásgazdálkodási szerv az illetékes hader´ónemi vezérkar
útján, a ,,Lakóépület elidegenítési adatlap’’ két példányban történ´ó megküldésével a területi lakásgazdálkodási
szervnél kezdeményezheti.’’

11. §

17. §

Az R. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A jogcím nélküli lakáshasználó által használt lakás
visszaadására a 41—47. §-ok el´óírásait kell alkalmazni.’’

Az R. 114. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,114. § (1) A megbízott a társasház földhivatali ingatlannyilvántartásba történt bejegyzését követ´ó 30 napon belül
köteles vételi ajánlatot tenni a vásárlásra jogosultaknak.

10. §
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(2) A vásárlásra jogosultság tényét a lakásra és a személygépkocsi-tárolóra vonatkozóan a helyi lakásgazdálkodási szerv, nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében
a bérbeadó írásban köteles igazolni a jogosultnak.’’

18. §
Az R. 123. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A helyi lakóházkezel´ó szerv az adásvételi szerz´ódés
érvényes létrejöttét követ´ó hónap els´ó napjával a lakóépületet a vev´ók birtokába adja, és ezzel egyidej´úleg a vev´óket
terheli a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása.’’

19. §
Az R. 125. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,125. § (1) Ha a lakóépület vegyes tulajdonba kerül,
kezel´ói feladatainak elvégzését és a közös képviselet ellátását a területileg illetékes MH elhelyezési szolgálat nem
vállalhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az állami tulajdoni
hányad tulajdonosi képviseletét a társasházi közösség közgy´úlésén a helyi lakóházkezel´ó szerv látja el.’’

20. §
Az R. 128. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[A Lakástörvény 55. §-ának (1) bekezdése szerinti hozzájárulást a következ´ó szervek adhatják meg:]
,,b) helyiségre vonatkozóan a területi lakásgazdálkodási szerv.’’
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(2) Az R. 132. §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjai
helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,a) a házfelügyel´ó személyét elfogadják, és ´ó vállalja a
társasház tulajdonostársainak közösségével történ´ó megállapodással a házfelügyel´ói feladatok elvégzését, a házfelügyel´ói munkajogi jogviszonyát a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint meg kell szüntetni;
b) a házfelügyel´ó személyét nem fogadják el, vagy a
házfelügyel´ó nem kíván munkaszerz´ódést kötni a társasház tulajdonostársi közösségével, a házfelügyel´ó munkajogi jogviszonyát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szerint meg kell szüntetni, és — ha azt a Szolgáltatóval
kötött szerz´ódés nem zárja ki — számára az (1) bekezdés
szerinti megállapodásban kikötött határid´óre a Lakástörvény 26. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel´ó cserelakást kell biztosítani.’’
(3) Az R . 132. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés b) pontja
szerinti esetben a cserelakás biztosítása helyett a volt bérl´ónek az 54. § (2) bekezdésében megállapított kiürítési
térítés is fizethet´ó.’’

23. §
Az R. 183. §-a a következ´ó n) és o) pontokkal egészül ki:
(A HM központi lakásgazdálkodási szerv lakásgazdálkodási feladatai:)
,,n) dönt az állami tulajdonú HM rendelkezés´ú lakás
munkakörhöz kötött jellegének elismerésér´ól és megszüntetésér´ól,
o) dönt a lakóházkezeléshez szükséges házfelügyel´ói és
gondnoki lakás bérl´ókiválasztási jogának a Szolgáltató
javára történ´ó elismerésér´ól.’’

24. §
21. §
Az R. 131. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,131. § A HM rendelkezés´ú önkormányzati lakás és
személygépkocsi-tároló helyiség megvásárlásához a 128. §
(2) bekezdésének a) pontja szerint adott hozzájárulásról a
helyi lakásgazdálkodási szerv értesíteni köteles a területi
lakásgazdálkodási szervet.’’

22. §
(1) Az R. 132. §-a (3) bekezdésének bevezet´ó mondatrésze helyébe következ´ó rendelkezés lép:
,,A (2) bekezdés a) pontja esetén a házfelügyel´ónek a
munkajogi jogviszonyát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint meg kell szüntetni, és — ha azt a Szolgáltatóval kötött szerz´ódés nem zárja ki — számára’’

Az R. 184. §-ának (1) és (2) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(1) Helyi lakóházkezel´ó szerv
a) ha az elhelyezési ellátás hadrenden belüli szervezet
útján történik, a területileg illetékes MH elhelyezési szolgálat,
b) ha az elhelyezési ellátás nem honvédelmi szerv útján
történik, a lakóházkezelési feladatokat megbízási szerz´ódés alapján ellátó Szolgáltató és annak alvállalkozója.
(2) A helyi lakóházkezel´ó szerv a feladatait önálló hatáskörben
a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a hely´órségparancsnokság, illet´óleg honvédelmi szerv m´úködési
területére,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a szolgáltatási
szerz´ódésben, valamint szakmai intézkedésben meghatározott hely´órségparancsnokságra (településre)
kiterjed´ó illetékességgel látja el.’’
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Záró rendelkezések
25. §

Ahol az R. a HM kezel´ói jogáról rendelkezik, azt a HM
vagyonkezel´ói jogaként kell érteni.

26. §
Az R. ,,A helyi lakásgazdálkodási szervek és az azokhoz
utalt települések’’ cím´ú mellékletének utalt település rovata az 56. pontban foglalt területi lakásgazdálkodási szerv
lakásügyi egysége — Budapest tekintetében — ,,Ercsi’’
szövegrésszel egészül ki.

27. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, ezzel egyidej´úleg az R. 39. §-a, az R. 44. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata, az R. 45. §-ának (2)—(4) bekezdése, az R . 46. §-ának (2) bekezdése, az R . 48. §-ának
(2) bekezdése, az R . 94. §-a és az azt megel´óz´ó alcím, az
R . 144. §-ának (1) bekezdésében a ,,továbbszolgáló’’
szövegrész, továbbá a melléklet 10. pontja a hatályát veszti.
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

Az igazságügy-miniszter
6/2000. (III. 22.) IM
rendelete
a szabadságvesztés kezd´ó és utolsó napjának
megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet
módosításáról
A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerej´ú rendelet (a továbbiakban:
Bv. tvr.) 127. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szabadságvesztés kezd´ó és utolsó napjának
megállapításáról szóló, módosított 17/1997. (V. 9.) IM
rendeletet (a továbbiakban: R.) — a legf´óbb ügyésszel
egyetértésben — a következ´ók szerint módosítom:
1. §
(1) Az R. 3. §-ának d) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(A szabadságvesztés kezd´ó napja)
,,d) akinek a feltételes szabadságra bocsátását engedélyezték, a más ügyben kiszabott szabadságvesztés tekintetében a feltételes szabadságra bocsátás napja;’’
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(2) Az R. 3. §-ának f)—g) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezések lépnek:
(A szabadságvesztés kezd´ó napja)
,,f) a szabadságvesztés végrehajtásának megszakítását
követ´ó nap az utóbbi szabadságvesztés tekintetében
(Bv. tvr. 24/A. §);
g) életfogytig tartó szabadságvesztés esetén, ha annak
foganatba vétele miatt határozott tartamú szabadságvesztés megszakítására kerül sor, az életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabó ítélet joger´óre emelkedését követ´ó
nap.’’
2. §
Az R. 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § (1) Végrehajtandó szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén a már megállapított kezd´ó napot
akkor kell ismételten megállapítani, ha az összbüntetésbe
foglalt szabadságvesztések végrehajtása között más ügyben elrendelt el´ózetes letartóztatás, az összbüntetéssel
nem érintett szabadságvesztés, illetve pénzbüntetés vagy
közérdek´ú munka helyébe lép´ó szabadságvesztés, továbbá
elzárás került végrehajtásra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az összbüntetésként kiszabott szabadságvesztés újabb kezd´ó napja
a) az el´ózetes letartóztatás, illetve a pénzbüntetés vagy
a közérdek´ú munka helyébe lép´ó szabadságvesztés, továbbá az elzárás utolsó napját követ´ó nap;
b) amennyiben az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések között összbüntetésbe nem foglalt szabadságvesztés végrehajtására került sor, az összbüntetéssel nem
érintett szabadságvesztést követ´óen a 3. § c) vagy d) pontjára figyelemmel megállapított nap.
(3) A (2) bekezdés szerint megállapított kezd´ó napot
megel´óz´ó, összbüntetésbe foglalt szabadságvesztés letöltött tartamát az összbüntetésbe be kell számítani.’’

3. §
(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napjának a megállapításánál a szabadságvesztés kitöltetlen
tartamából ki kell vonni — a Büntet´ó Törvénykönyvr´ól
szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.)
47. §-ának (2) bekezdésében foglalt megkülönböztetésnek
megfelel´óen — a szabadságvesztés egyharmad, egynegyed,
illetve egyötöd részét, illet´óleg a 47. § (3) bekezdése alapján a szabadságvesztés felét, majd a fennmaradó tartamot
hozzá kell adni a szabadságvesztés megállapított kezd´ó
napjához.’’
(2) Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Ha a szabadságvesztés kétharmad, háromnegyed,
illetve fele része a Btk. 47. §-a (4) bekezdés b) pontjában
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meghatározott id´ótartamnál kevesebb, a 6. § (1) bekezdésének megfelel´óen az el´ózetes fogvatartás els´ó napjához
vagy a szabadságvesztés kezd´ó napjához ezt az id´ótartamot, illetve ennek az id´ótartamnak — beszámítandó el´ózetes fogvatartás esetén — a beszámítással csökkentett
részét kell hozzáadni.’’
4. §
Az R. a következ´ó 7/A—7/C. §-sal egészül ki:
,,7/A. § Ha a büntetés-végrehajtási bíró az elítéltet a
büntetés fele részének letöltése után nem bocsátja feltételes szabadságra, a bv. intézet a szabadságvesztés végrehajtási fokozata szerint a Btk. 47. §-ának (2) bekezdésében
foglalt megkülönböztetésnek megfelel´óen megállapítja a
feltételes szabadság új esedékességi id´ópontját, és az új
határnapnak megfelel´óen tesz el´óterjesztést a büntetésvégrehajtási bíróhoz.
7/B. § (1) Ha az elítélt esetében több szabadságvesztést
kell végrehajtani, és összbüntetésbe foglalásnak nincs helye vagy az nem történt meg, a feltételes szabadságra bocsátás esedékességét valamennyi szabadságvesztés esetén
meg kell állapítani, amelynél azt a bíróság ítéletében nem
zárta ki. A feltételes szabadságra bocsátás tárgyában tett
el´óterjesztésen fel kell tüntetni a végrehajtott és a végrehajtásra váró szabadságvesztések adatait is.
(2) A feltételes szabadságra bocsátás engedélyezése esetén a feltételes szabadság lejárati napját a bv. intézet
— a Btk. 48. §-ának (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével — az alábbiak szerint állapítja meg:
a) ha a határozott ideig tartó szabadságvesztés hátralév´ó része egy év vagy egy évnél több, akkor a feltételes
szabadság lejárati napja a szabadságvesztés el´ójegyzett
utolsó napja;
b) ha a határozott ideig tartó szabadságvesztés hátralév´ó része egy évnél kevesebb, akkor egy évet kell a feltételes
szabadságra bocsátás napjához adni, és a számítás eredményéül kapott napot megel´óz´ó nap lesz a feltételes szabadság lejárati napja.
(3) Ha a bíróság az elítéltet több szabadságvesztésb´ól
bocsátotta feltételes szabadságra [Btk. 48/A. §-ának
(2) bekezdése], a feltételes szabadság lejárati napját valamennyi szabadságvesztés tekintetében meg kell állapítani
a (2) bekezdés szerint úgy, hogy valamennyi feltételes szabadság kezd´ó napja az utolsóként töltött szabadságvesztésb´ól esedékes feltételes szabadság kezd´ó napjával, illetve
a szabadságvesztést kitöltve szabadulás esetén a szabadságvesztés utolsó napját követ´ó nappal azonos.
(4) A határozott ideig tartó szabadságvesztésb´ól engedélyezett feltételes szabadság lejárati napjának megállapításával egyidej´úleg a korábban töltött szabadságvesztés(ek) utolsó napját — az utolsónak töltött szabadságvesztés kivételével — ismételten meg kell állapítani.
A szabadságvesztés utolsó napjának ismételt megállapításánál az utolsó szabadságvesztésb´ól történt tényleges fel-
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tételes szabadságra bocsátás napjához, illetve a szabadságvesztést kitöltve szabadulás esetén a szabadságvesztés
utolsó napját követ´ó naphoz kell a szabadságvesztés hátralév´ó tartamát hozzáadni. A hátralév´ó tartam kiszámításakor a szabadságvesztés el´ójegyzett utolsó napját követ´ó
napból kell kivonni a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének el´ójegyzett napját.
(5) Ha a bíróság az elítélt feltételes szabadságra bocsátását engedélyezte és azt követ´óen más szabadságvesztés
végrehajtására kerül sor, az engedélyezett feltételes szabadság kezd´ó napja az utolsóként végrehajtott szabadságvesztés utolsó napját követ´ó nap.
7/C. § (1) Az életfogytig tartó szabadságvesztésb´ól engedélyezett feltételes szabadság lejáratának megállapításához az életfogytig tartó szabadságvesztést megállapító
ítélet rendelkezése szerint tíz, illetve tizenöt évet kell a
feltételes szabadságra bocsátás napjához adni. A feltételes
szabadság azon a napon jár le, amelynek száma a feltételes
szabadságra bocsátás napját megel´óz´ó nap számának felel
meg, ilyen nap hiányában a hónap utolsó napján.
(2) Ha az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása
esetén a bíróság az ítéletben a feltételes szabadságra bocsátás lehet´óségét kizárta, a felülvizsgálat id´ópontját megállapítani nem kell.
(3) Ha az életfogytig tartó szabadságvesztésb´ól a büntetés-végrehajtási bíró az elítéltet nem bocsátotta feltételes
szabadságra [Bv. tvr. 8. § (3) bekezdés], a felülvizsgálati
határid´ó lejáratát a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének korábbi id´ópontját követ´ó naptól kell számítani.
(4) A Btk. 47/B. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott esetben a határozott tartamú szabadságvesztés
tartamát, illetve a bíróság által meghatározott tartamot
kell a feltételes szabadságra bocsátás eredeti esedékességének napjához hozzáadni, és az így kapott nap lesz a
feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napja.
(5) Az életfogytig tartó szabadságvesztésb´ól engedélyezett feltételes szabadság megszüntetése esetén a Btk.
47/B. §-ának (2), továbbá (4)—(5) bekezdésében meghatározott esetben a bíróság által megállapított id´ótartamot
kell az ítélet joger´óre emelkedését követ´ó naphoz hozzáadni, és az így kapott nap lesz a feltételes szabadságra
bocsátás esedékességének napja.’’

5. §
Az R. 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,8. § (1) A szabadságvesztéseket a Bv. tvr. 24/A. §-ában
meghatározott sorrendben kell foganatba venni, figyelemmel a Bv. tvr. 48. §-ának (4) bekezdésére is.
(2) Ha azonos napon több szabadságvesztés végrehajtására érkezik bírói értesítés, akkor a foganatba vétel sorrendjénél az alábbiak szerint kell eljárni:
a) amennyiben egy id´óben fiatalkorúként és feln´ótt
korúként kiszabott szabadságvesztés végrehajtásáról érke-
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zik értesítés, els´óként a fiatalkorúként kiszabott szabadságvesztés kezd´ó és utolsó napját kell megállapítani;
b) els´óként a szigorúbb végrehajtási fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés kezd´ó és utolsó napját kell
megállapítani;
c) az a)—b) pontban írt feltételek hiányában annak a
szabadságvesztésnek a kezd´ó és utolsó napját kell el´óször
megállapítani, amelyb´ól az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra;
d) az a)—c) ponton kívüli esetekben az azonos fokozatok esetén a hosszabb tartamú szabadságvesztésnek kell
el´óször a kezd´ó és utolsó napját megállapítani.
(3) Azonos napon érkezett több szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetést tartalmazó értesítés esetén
azon szabadságvesztés kezd´ó és utolsó napját kell els´óként
megállapítani, amelyiknél az ítéletben meghatározott napi
tétel mértéke magasabb.
(4) Ha a bv. intézet azt észleli, hogy a szabadságvesztések tekintetében összbüntetésbe foglalásnak lehet helye,
err´ól az illetékes bíróságot haladéktalanul értesíti.’’

6. §
Az R. a következ´ó 8/A. §-sal egészül ki:
,,8/A. § (1) A Bv. tvr. 24/A. §-ának (1) bekezdésében írt
végrehajtási sorrend érdekében megszakított szabadságvesztés utolsó napját — többszöri megszakítás esetén minden alkalommal — a (2) bekezdésben foglaltak szerint
ismételten meg kell állapítani.
(2) A megszakítást követ´óen foganatba vett szabadságvesztés tartamát más jogcímen töltött id´óként kell figyelembe venni, számítására a távol töltött id´ó számítására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A más jogcímen
töltött id´ó tartamát a megszakított szabadságvesztés el´ójegyzett utolsó napját követ´ó naphoz kell adni, és a számítás eredményét megel´óz´ó nap lesz a szabadságvesztés utolsó napja, illetve a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napjához a más jogcímen töltött id´ó tartamát
hozzá kell adni, és az eredményül kapott nap lesz a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napja.’’

7. §
Az R. 10. §-ának (1) bekezdése a következ´ó mondattal
egészül ki:
,,A pénzmellékbüntetés szabadságvesztésre történ´ó átváltoztatása során egy évet háromszázhatvanöt nappal, egy
hónapot harminc nappal kell figyelembe venni.’’

8. §
Az R. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
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,,(4) Ha a büntetés-félbeszakítás meghosszabbítására
került sor vagy azt határozatlan id´óre engedélyezték, illetve az elítélt a büntetés-félbeszakításról nem tért vissza, a
távol töltött id´ót úgy kell kiszámítani, hogy a jelentkezés
vagy az elfogás napjából ki kell vonni a büntetés-félbeszakítás kezd´ó napját.’’

9. §
Az R. 15—18. §-a helyébe a következ´ó rendelkezések
lépnek:
,,15. § A látogató intézeten kívüli fogadása [Bv. tvr.
28/A. § (1) bekezdés c) pont] legfeljebb a látogatás napjának a végéig tarthat.
16. § Az elítélt a súlyosan beteg hozzátartozója meglátogatása vagy a hozzátartozója temetésén való részvétel
céljából [Bv. tvr. 22. § (3) bekezdés] a bv. intézetet legfeljebb az eltávozás napját követ´ó második nap végéig hagyhatja el.
17. § (1) A bv. intézetb´ól engedély nélkül távol töltött
id´ó megállapításánál az elítélt késedelmes jelentkezésének vagy az elfogásának a napjából az engedély nélküli
távollét els´ó napját kell kivonni. Az engedély nélküli távollét els´ó napja:
a) a szökést vagy az engedély nélküli eltávozást követ´ó
nap;
b) rövid tartamú eltávozás esetén a jelentkezésre el´óírt
nap;
c) kimaradás és eltávozás esetén a jelentkezésre el´óírt
napot követ´ó nap;
d) a látogató intézeten kívüli fogadása esetén a látogatást követ´ó nap;
e) a súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása vagy a
hozzátartozó temetésén való részvétel esetén a jelentkezésre el´óírt napot követ´ó nap.
(2) Engedély nélkül van távol a bv. intézett´ól az az
elítélt, aki
a) a hatóság ´órizetéb´ól megszökött;
b) fogolyszökésnek nem min´ósül´ó módon a számára
kijelölt helyet engedély nélkül elhagyta, így különösen
ellen´órzéssel történ´ó kórházi kihelyezés, intézeten kívüli
munkavégzés esetén;
c) engedélyezett távollétr´ól nem tért vissza.
(3) A pénzbüntetés vagy közérdek´ú munka helyébe lép´ó
szabadságvesztés esetén az engedély nélkül távol töltött
id´ó tartamát napokban kell megállapítani.
18. § A bv. intézet a szabadságvesztés kezd´ó és utolsó
napjáról, valamint a feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napjáról, továbbá ezek módosításáról az els´ó fokú
bíróságot, a b´úntettesek nyilvántartását kezel´ó szervet,
valamint a lakóhely szerint illetékes Hadkiegészítési és
Területvédelmi Parancsnokságot a foganatba vételt´ól számított 3 munkanapon belül értesíti.’’
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10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti a
szabadságvesztés kezd´ó és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet módosításáról szóló
30/1997. (XII. 17.) IM rendelet.
(2) A foganatba vételi sorrendet 2000. július 31-ig felül
kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat e rendelet
el´óírásainak megfelel´óen el kell végezni. Indokolt esetben
— a Bv. tvr. 24/A. §-a alapján — a megkezdett szabadságvesztés megszakításával, illetve a meg nem kezdett szabadságvesztés foganatba vételének törlésével kell a szabadságvesztéseket a megfelel´ó sorrendben ismételten foganatba
venni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R .
6. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-ának (4) bekezdésében és
11. §-ában a ,,jogellenes távollét’’ szövegrész ,,engedély
nélküli távollét’’-re, az R. 7. §-ának (4) bekezdésében a
,,jogellenesen távol töltött id´ó’’ szövegrész ,,engedély nélkül távol töltött id´ó’’-re módosul.

2000/24. szám

A pénzügyminiszter
9/2000. (III. 22.) PM
rendelete
a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM
rendelet módosításáról
A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A Vámtarifa Magyarázatról szóló, többször módosított
23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 2. számú melléklete az
e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követ´óen végrehajtott vámkezeléseknél kell alkalmazni.

Dr. Hende Csaba s. k.,
Járai Zsigmond s. k.,

igazságügyi minisztériumi
politikai államtitkár

pénzügyminiszter

Melléklet a 9/2000. (III. 22.) PM rendelethez
A 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 2. számú melléklete e melléklet szerint módosul
Harmonizációs rendszer
Áruosztályozási Rendelkezések
18—24. számú módosítás
0405.20

1. Kenhet´ó vajzsírkeverék víz-olaj típusú emulzió formájában élelmiszeripari felhasználásra, amely
68,75 tömegszázalék vajolajból, 17 tömegszázalék cukorból, 13 tömegszázalék vízb´ól és 1,25 tömegszázalék kazeinb´ól áll.
Lásd még a 2106.90/18. számú Áruosztályozási rendelkezést is.

0406.30

1. Ömlesztett sajt, amely porrá ´órölt sajtnak vajjal, tejsavó porával, nátrium foszfáttal és vízzel készített
keverékéb´ól annak melegítésével és 2 kg tömeg´ú tömbökbe történ´ó öntésével készül.

1704.90

4. Cukorka áru (karamella), amely cukrot, glukózt, vajat, növényi zsiradékot, tejport, sót, szójalecitint,
malátakivonatot és ízesít´ó anyagokat tartalmaz. A gyártó által összetev´óként megadott nyomnyi
mennyiség´ú kakaópor jelenlétét a vegyelemzés nem tudta kimutatni.
5. Cukorka áru (cukorka), amely cukrot, glukózt, citromsavat, pektint, almapépet, koncentrált kakaóízanyagot és más ízesít´óket tartalmaz. A gyártó által összetev´óként megadott nyomnyi mennyiség´ú
kakaópor jelenlétét a vegyelemzés nem tudta kimutatni.
6. Cukorka áru (cukorka), amely cukrot, glukózt, tejsavat, mentolt és borsmenta olajat tartalmaz. A
gyártó által összetev´óként megadott nyomnyi mennyiség´ú kakaópor jelenlétét a vegyelemzés nem tudta
kimutatni.
7. Cukorka áru (cukorka), amely cukrot, glukózt és ízesít´ó anyagokat tartalmaz. A gyártó által összetev´óként megadott nyomnyi mennyiség´ú kakaópor jelenlétét a vegyelemzés nem tudta kimutatni.
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8. Cukorka áru (cukorka), amely cukrot, glukózt, tejsavat és más ízesít´ó anyagokat tartalmaz. A gyártó
által összetev´óként megadott nyomnyi mennyiség´ú kakaópor jelenlétét a vegyelemzés nem tudta
kimutatni.
1901.90

1. Élelmiszertermékek gyártásához használt készítmény, amely burgonyakeményít´ób´ól (88,5% ), maltodextrinb´ól (8,5%), mononátrium glutamátból (2%) és sóból (1%) áll.

1905.90

1. Friss (fagyasztott) sajttorta, amely 90 tömegszázalékban tejszínb´ól, krémsajtból, tejb´ól és cukorból
készült tortakrémkeverékb´ól áll, amelyet (10 tömegszázaléknyi) vajból, lisztb´ól, cukorból és tojásokból készült kisütött tortalapra helyeztek.
2. Ropogós bacon ízesítés´ú snack. Világosbarna négyszöglet´ú, kissé hullámos lapocskák, a bacon megjelenését utánzó három sötét csíkkal, a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve. Összetételük:
búzaliszt (kb. 55%), burgonyaliszt (kb. 28%), burgonyakeményít´ó (kb. 10%), manióka keményít´ó
(kb. 6% ), só, karotin és ízesít´ó anyagok. Olajban kisütött, közvetlenül fogyasztható termék.

2101.12

1. Kávékivonaton alapuló készítmény, amely (a kávé leforrázását követ´ó víztelenítéssel nyert) 98,5%
oldható kávét és 1,5% szteviozidot (kalóriamentes édesít´ót) tartalmaz.

2103.90

3. Mentaszósz, sötétzöld s´úr´ú szuszpenzió, amely jelent´ós mennyiség´ú apróra vágott mentalevelet tartalmaz. Összetétele: rekonstruált menta, ecet, cukor, só, stabilizáló anyag (xantán gumi), réz klorofillin,
riboflavin (színez´ó) és víz. Üvegedényekbe csomagolták és közvetlenül, vagy ecet és cukor hozzáadásával hígított formában, bárányhúshoz vagy zöldségekhez ajánlják tálalni.

2106.90

15. Sajtfond´ú, amely fehérborral, vízzel, keményít´óvel, cseresznyepálinkával és emulgeálószerrel kevert
sajtból készült élelmiszer készítmény.
16. Készítmény, granulátum formájában, amely 94 tömegszázalékban cukorból (szaharózból és dextrózból) és ízesít´ó növényi kivonatokból készült. Tartalmaz még aszkorbinsavat vagy citromsavat, esetleg
mindkett´ót. Vízzel elkeverve italként (,,tea’’-ként) történ´ó fogyasztásra szánták.
17. Nikotinos rágógumi, 2 vagy 4 mg ioncserél´ó gyantához kötött nikotint, glicerint, szintetikus polimert,
nátrium-karbonátot, nátrium hidrogén karbonátot, szorbitolt és a dohányfüst ízét utánozó ízesít´ó
anyagokat tartalmazó drazsé formájában. A dohányzásról leszokni kívánók használják.
18. Nátrium-klorid és kálium-klorid keveréke (csomósodásgátló szerként) kis mennyiség´ú magnéziumkarbonáttal, a kiskereskedelmi forgalom számára 350 g nettó tömeg´ú sószórókba vagy 1 grammos
tasakokba kiszerelt formában. Ezt a terméket általában a sószegény diétára szorulók használják a
konyhasó helyettesítésére.
19. Növényi ,,tea’’, amely növényi részek, f´úszerek, algák és kálium nátrium tartarát keveréke, hashajtó,
vizelethajtó és szélhajtó tulajdonságú és növényi forrázatok készítésére szolgál.
20. Aloe vera tabletta, m´úanyag dobozban (60 db tabletta) a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve.
3% aloe vera port tartalmaz (0,11% aloinnal), valamint kálcium hidrogén foszfát, tisztított talkum,
magnézium sztearát, hipromellóz és propilén glikol köt´óanyagokat. Táplálékkiegészít´óként használják. A termék csomagolásán és a szakirodalomban azt állítják, hogy növeli az ellenálló-képességet a
közönséges náthával szemben, és enyhíti az olyan panaszokat, mint a székrekedés és az emésztési zavar.
21. Szilárd, száraz élelmiszer készítmény, amely 69% cukrot, 29% tejport és 2% dextrint tartalmaz. Élelmiszer és italkészítmények el´óállítására használják.

2202.90

2. Aloe vera gél, folyadék formájában, (1 literes) m´úanyag edényben, a kiskereskedelmi forgalom számára
kiszerelve. F´ó alkotórésze az aloe vera gél, és olyan adalékokat tartalmaz mint a szorbitol, aszkorbinsav, citromsav, kálium szorbát, nátrium benzoát, papain, xantán mézga és tokoferol. Egészségmeg´órz´ó
italként használják (naponta kétszer 60—120 ml-es adagban), és a termék csomagolásán, valamint a
szakirodalomban azt állítják, hogy hatásos a magas koleszterinszint, az asztma, a gyomorfekély, a
székrekedés, a megh´úlés, az emésztési zavarok és a hasmenés kezelésére.

2202.90

3. Aloe vera ivógél (tiszta), folyadék formájában, (1 literes) m´úanyag edényben, a kiskereskedelmi
forgalom számára kiszerelve. Tartalma 99,7% tiszta aloe vera gél, kis mennyiségben kálium szorbát,
nátrium benzoát és citromsav. Egészségmeg´órz´ó italként használják (naponta kétszer 25—50 ml-es
adagban), és segíti a szervezet ellátását a vitaminok széles skálájával, ásványi sókkal, enzimekkel és
aminosavakkal. A termék csomagolásán és a szakirodalomban azt állítják, hogy növeli az ellenállóképességet a közönséges náthával szemben és enyhíti az olyan panaszokat mint a székrekedés és az
emésztési zavar.
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2202.90

4. Vizes elektrolit oldat (250 ml-es) m´úanyag edényben, a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve.
Dextrózt, fruktózt, gyümölcsaromát, kálium citrátot, nátrium-kloridot, színez´ó anyagot és vizet tartalmaz. További hígítás vagy elkészítés nélkül kimért adagokban alkalmazzák csecsem´ók vagy kisgyermekek esetében a hasmenéskor vagy hányáskor elvesztett folyadék és ásványi anyagok pótlására.

2309.90

6. Állatok etetésére szolgáló takarmány, amely viv´ó- vagy tölt´óanyagban (megközelít´óleg 1 tömegszázalék)
B12-vitamint vagy (megközelít´óleg 2 tömegszázalék) H-vitamint tartalmaz.
Lásd még a 2936.21/1., 2936.28/1. és a 2936.90/1. számú Áruosztályozási rendelkezést is.

2506.10

1. Kvarc, amelyet összezúzott alaszkit ércb´ól, az α-kvarc szerkezetének megváltoztatása nélkül mechanikai elválasztási eljárással nyernek, a szennyezések eltávolítására savas kezeléssel tisztítanak, valamint a termék mosása és öblítése során megmaradt nedvesség eltávolítása céljából h´ókezelnek.

2905.49

1. Glicerin észterek (pl. gliceril benzolszulfonát), melyeket a 2904 vtsz. alá tartozó savfunkciós szerves
vegyületeknek a 2905.45 vtsz. alá osztályozott glicerinnel történ´ó reakciója során keletkeznek.

2936.21

1. (Körülbelül 15—17 tömegszázalék) A-vitamint tartalmazó készítmény, amelyet antioxidánssal vagy más
adalékkal mátrixban stabilizáltak megóvás vagy szállítás céljából.
Lásd még a 2309.90/6., 2936.28/1. és a 2936.90/1. számú Áruosztályozási rendelkezést is.

2936.28

1. (Körülbelül 50 tömegszázalék) E-vitamint tartalmazó készítmény, amelyet mátrixban vagy más adalékkal, illetve amorf kovasavon adszorbeálással stabilizáltak megóvás vagy szállítás céljából.
Lásd még a 2309.90/6., 2936.21/1. és a 2936.90/1. számú Áruosztályozási rendelkezést is.

2936.90

1. (Körülbelül 15—17 tömegszázalékban) A- és D3-vitaminok keverékét tartalmazó készítmény, amelyet
antioxidánssal mátrixban stabilizáltak megóvás vagy szállítás céljából.
Lásd még a 2309.90/6., 2936.21/1. és a 2936.28/1. Áruosztályozási rendelkezést is.

3002.10

3. Diagnosztikai készlet HIV vírusnak emberi vérsavóból vagy vérplazmából történ´ó in vitro kimutatására
enzimmel kapcsolt immunoabszorbens rendszer (ELISA) segítségével. A készlet legfontosabb összetev´ói
a következ´ók: (I) tisztított HIV—I és HIV—II antigénekkel bevont üreges mikrolemezek és
(II) peroxidáz konjugátumok antihumán IgG és IgM kecske antitestekb´ól. A vizsgált vérsavó és
vérplazma mintákban lév´ó valamennyi HIV antitest a 30 perces 40 ˚C-on végzett inkubáció során a
mikrolemez üregeiben lév´ó HIV antigénekhez köt´ódik. Miután az üregeket a meg nem kötött anyagok
eltávolítására különleges mosóoldattal lemossák, a konjugátumot az üregekbe adagolják és újabb
30 perc inkubáció következik. A meg nem kötött konjugátum eltávolítására végzett ismételt mosás és
szárítás után színképz´ó anyagot adagolnak, és a színreakciót további 30 percig szobah´ómérsékleten
hagyják végbemenni, ennek végeztével pedig reakcióleállító vegyszert adagolnak. Valamennyi üreg
optikai s´úr´úségét meghatározzák a reakció leállítását követ´ó 30 percen belül, és ez az érték jelzi, hogy
a vizsgált mintákban mennyi HIV-specifikus antitest van jelen.

3002.90

1. Ömlesztett, tejsavas baktériumokon alapuló termék, amely köt´óanyagként vagy hordozóként kálcium
karbonátot és laktózt vagy keményít´ót és laktózt, illetve nád- vagy répacukrot és poliszaharidokat tartalmaz. Ezt a terméket emésztési zavarok esetén vagy emésztéskönnyít´óként alkalmazzák gyógyszerek ben vagy állati takarmányok adalékaként.

3004.39

1. B´órön át ható (gyógyszeradagoló) rendszer, amelyet a klimax idején fellép´ó hormonhiány kezelésére
használnak. Alkotóelemei:
(i)
küls´ó átlátszó m´úanyag véd´óréteg a hatóanyag (17ß-ösztradiol) elszivárgásának megakadályozására;

3004.50

(ii)

apró tartály, amelyb´ól a 17ß-ösztradiol abszorpció útján áthatol a b´órön a keringési rendszerbe;

(iii)

az aktív hatóanyag számára átjárható szabályozó membrán, amely biztosítja a 17ß-ösztradiol
folyamatos és ellen´órzött bejutását a szervezetbe;

(iv)

az aktív hatóanyag számára átjárható tapadó felület, amely lehet´óvé teszi, hogy az abszorpciót
az alkalmazás els´ó pillanatától kezdve; és

(v)

eltávolítható véd´ófilm, amely biztosítja a rendszer zártságát és érintetlenségét a használatba
vétel id´ópontjáig.

1. Folyékony készítmény, amely vas ammónium citrátot, B12-vitamint, folsavat, szorbitol oldatot, alkoholt
(3,61%), málna íz´ú ízesít´óanyagot és más vitaminokat megfelel´ó arányban tartalmaz. Vérképz´óként
használják táplálkozási vagy hipokromikus anaemia (vérszegénység) kezelésére.
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1. B´órön át ható (gyógyszeradagoló) rendszer, amelyet az anginás betegek szívm´úködésének szabályozására használnak. Alkotóelemei:
(i)
küls´ó átlátszó m´úanyag véd´óréteg a hatóanyag (nitroglicerin) elszivárgásának megakadályozá sára;
(ii)

apró tartály, amelyb´ól a nitroglicerin abszorpció útján áthatol a b´órön a keringési rendszerbe;

(iii)

az aktív hatóanyag számára átjárható szabályozó membrán, amely biztosítja a nitroglicerin
folyamatos és ellen´órzött bejutását a szervezetbe;

(iv)

az aktív hatóanyag számára átjárható tapadó felület, amely lehet´óvé teszi az abszorpciót az
alkalmazás els´ó pillanatától kezdve; és

(v)

eltávolítható véd´ófilm, amely biztosítja a rendszer zártságát és érintetlenségét a használatba
vétel id´ópontjáig.

3102.40

1. Nitrogén tartalmú m ´útrágya, granulátum formájában. F´óként ammónium nitrátból áll, amit kis menynyiség´ú (stabilizáló és tapadásgátló szerként szolgáló) kálcium magnézium karbonáttal, magnézium
nitráttal (stabilizálószer) és vízzel kevertek. 50 kg-os zsákba csomagolták.

3214.10

1. Készítmény fémedények légmentes lezárására, amely az alábbi anyagok vizes diszperziója: sztirol-butadién gumi, színez´ó anyag, lágyító, tölt´óanyag, köt´óanyag és antioxidáns.

3402.20

2. Szappant nem tartalmazó, de id´ónként ,,folyékony szappan’’-nak nevezett szerves felületaktív készítmény,
folyadék vagy krém alakban, tisztálkodási célra a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve.

3808.40

1. Hangyasav és propionsav keverékéb´ól álló készítmény ammónium formiát hozzáadásával vagy anélkül,
vízben oldva. Baktériumöl´ó tulajdonságai miatt állati takarmányok tartósításához használják a nemkívánatos mikroorganizmusok például baktériumok (szalmonella stb.), éleszt´ó- és penészgombák
mennyiségének szabályozására.

3820.00

1. Fagyásgátló folyadék koncentrátum, amely alapvet´óen etilalkoholból és vízb´ól áll, kis mennyiség´ú
anionos felületaktív anyaggal, metiletil ketonnal, színez´ó anyaggal és a kiszerelést´ól függ´óen monoetilén glikollal keverve. Vízzel való hígítás után szélvéd´ó jégmentesítésére és tisztítására szánják.

3824.90

8. Propilén glikolt, hidroxietil-cellulózt, parabént és vizet tartalmazó gélkészítmény n´ógyógyászati és sebészeti síkosító anyagként elektrokardiográfiai (EKG), hólyagtükrözési, illetve ultrahangos vizsgálathoz
történ´ó felhasználásra.

3824.90

9. B´órön át ható leszoktató rendszer a dohányzásról leszokni kívánók alternatív nikotinellátásához, amely
a következ´ó elemeket foglalja magába:
(i)
átlátszó küls´ó m´úanyag véd´óréteg, amely megakadályozza az aktív anyag (nikotin) szivárgását;
(ii)

kis tartály, amelyb´ól a nikotin a b´órön keresztül felszívódik a keringési rendszerbe;

(iii)

(az aktív anyag számára átjárható) ellen´órz´ó membrán, amely biztosítja a nikotinnak a testbe
történ´ó folyamatos és ellen´órzött beáramlását;

(iv)

az aktív anyag számára átjárható tapadófelület, amely az alkalmazás megkezdését´ól biztosítja
az adagolást; és

(v)

eltávolítható véd´óréteg, amely a használatba vétel id´ópontjáig biztosítja a rendszer zártságát és
sértetlenségét.

3824.90

10. Természetes kálcium bentonit kis mennyiség´ú (1— 4 tömegszázalék) nátrium karbonáttal (kereskedelmi
szódával) keverve, amely a használat során vízzel keverve ioncsere folyamaton megy át és a kálcium
bentonitból nátrium bentonit keletkezik. Ez utóbbit azért alkalmazzák (pl. olajfúró iszapban, olajkutak öntvényeihez használt cementiszapban stb), mert vízben jó a duzzadóképessége.

3907.20

2. Poliéter poliol kopolimer, tiszta, színtelen folyadék formájában, amely három az egyhez arányban
oxipropilén és oxietilén monomeregységekb´ól áll, átlagos molekulatömege 2000 körüli, poliuretán
gyártásánál intermedierként használják.

3919.10

1. Öntapadó csík (105 cm × 27 mm × 1,8 mm) porózus m´úanyagból, egyik oldalán egyszín´ú szintetikus
textilszálakból álló nemezzel, amely kizárólag meger´ósítésre szolgál. Ezek a csíkok ferdén levágott
szél´úek, végeik ék alakúak, és az (1 cm vastag) textilanyaggal borított oldalukon véd´ópapírral fedett
tapadóréteg található. Teniszüt´ók nyelének borítására használják, de alkalmas szerszámnyelek, kerékpárkormányok stb. fogásának javítására is.
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3926.90

7. Nem öntapadó csík (105 cm × 27 mm × 0,7 mm) porózus m´úanyagból, egyik oldalán egyszín´ú szintetikus textilszálakból álló nem sz´ótt textíliával, amely textilréteg kizárólag meger´ósítésre szolgál.
Ezek a csíkok ferdén levágott szél´úek, végeik ék alakúak. Teniszüt´ók nyelének borítására használják,
de alkalmas szerszámnyelek, kerékpárkormányok stb. fogásának javítására is.

4012.90

1. A gumiabroncs futófelület keményítetlen vulkanizált gumi változó szélesség´ú és hosszúságú futófelület
javító csík tekercs formájában, ferde (rézsútos) vagy préselt (lekerekített) szélekkel. A gumiabroncsok
újrafutózására használják. A csíkokat a szükséges hosszúságúra vágják a gumiabroncs-testre vulkanizálatlan gumival rögzítik majd nyomás és h´ó hatása alatt kezelik.

4202.92

1. Hordozható piknik h´út´ótáska. Küls´ó rétegének küls´ó felülete m´úanyag lapokból készült, szigetel´ó
magja zártcellás m´úanyag alapú hab, méretei: 30 cm × 46 cm × 19 cm vagy 23 cm × 18 cm × 15 cm.
A táskának m´úanyagból vagy szövetb´ól készült fogantyúja vagy vállszíja van és arra a célra szolgál,
hogy ételt vagy italt vigyenek benne haza vagy az irodába, valamint kirándulásokra, piknikre sportvagy egyéb eseményekre.

4409.10 vagy
4409.20
1. Parkettaléc, nem összeállítva, körülbelül 40 cm hosszú, 6 cm széles és 2 cm vastag, egy darab fából
készült, egyik oldalán (hossza mentén) hornyolt és a szemközti oldalán csapolt, végeit (szélessége
mentén) szintén megmunkálták, egyik oldalon hornyolták, másikon csapolták.
4412.99

1. Négyszögletes lap rétegelt fából (213 cm hosszú, 11,26 cm széles és 23,8 mm vastag) ajtóbélés készítésére.
Vastag magból és két vékony t´úlevel´ú fából készült küls´ó rétegb´ól áll, mindkét oldalán folyamatosan
hornyolt az ajtókerethez történ´ó illesztés céljából és egyik felületén is a tömítés elhelyezése érdekében.
Miután az ajtókeretet és a tömítést beillesztették a hornyokba, méretre vágják a kész ajtókeret
elkészítése céljából.

4901.99

2. Kiadvány, amelyet telefontársaság ad ki el´ófizet´ói részére. F´óként ,,arany oldalak’’-ból áll, azaz olyan
sárga szín´ú lapokból, melyeken üzletágak szerinti elrendezésben cégek neve és címe szerepel, keretes
hirdetésekkel együtt, áruk vagy szolgáltatások leírásával, valamint a hirdet´ó címével telefon- és telefaxszámával.
3. Gyermekbiblia (Nézd, Hallgasd, Olvasd), amely a kiskereskedelem számára kiszerelve az alábbi összetev´óket tartalmazza:
(i)
két könyv (1. kötet: Ótestamentum, 2. kötet: Újtestamentum), amelyek bibliai szövegeket
tartalmaznak folyamatos illusztrált történet formájában;
(ii) két hangkazetta, amelyekre ugyanezeket a szövegeket vették fel háttérzenével és a történetek
végét jelz´ó zenékkel.
A könyveket a 4901.99 vtsz. alszám alá kell osztályozni.
A hangkazettákat külön kell osztályozni a 8524.51 vtsz. alszám alá.
(Lásd még a 8524.51/1. számú Áruosztályozási rendelkezést is.)

4911.99

2. Címke alumíniumfóliából, papír hátlapon, a megjelölt tárgyra vonatkozó nyomtatott szöveggel vagy
ábrával

5208.51

1. Vászonkötés´ú pamutszövet, 100 g/m 2 alatti tömeg´ú, négyszögletes alakú (320 cm × 110—112 cm),
különféle mintákkal és színekkel nyomott. Hosszabb darabból egyszer´úen vágott formában mutatják
be, melyb´ól két részre vágással keletkezik a ,,khanga’’, amely hagyományos n´ói viselet. (A khanga két
részét díszítetlen csík választja szét.) Az így nyert khanga további megmunkálás nélkül ruhaként,
ingként vagy köpenyként stb. használható.

5911.40

1. Nem szövött sz´úr´óréteg (20 m × 2 m × 2,5 cm). Poliészter szálakból álló réteg, melyre egyik oldalon
nejlon bélésszövetet rétegeztek. Felvágás után ezt a terméket sz´úr´óként alkalmazzák, és például a
leszálló légáramú fest´ókabinok mennyezetébe építik be, illetve az autógyártásban használják a
beáramló leveg´ó por- és szennyez´óanyag-tartalmának kisz´úrésére.
Ez a termék szintetikus szálakból készült nem szövött, tömör felépítés´ú és nagy s´úr´úség´ú és hatékonyságú sz´úr´óközeg, melyet gyantával és h´óvel szilárdítottak és teljes keresztmetszetében az egyes
szálakon különleges tapadóréteggel láttak el, az alábbiak biztosítására:
= a 15 mikron méretet meghaladó, a festékréteget károsító részecskék beáramlásának tökéletes
kisz´úrése,
= valamennyi szál 100% -os bevonására,
= teljes lángkioltó tulajdonság elérésére.
A ,,tisztaleveg´ó oldalt’’ különösen tömör és sima, nyitott szövés´ú bélésanyaggal er´ósítették meg, és
rányomtatták a termék jellemz´óit és az engedélyszámát.
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6304.91

1. Ülésvéd´ó huzat gépjárm´úvekhez (megközelít´óleg 1 négyzetméternyi méret´ú) bolyhos kötött anyagból,
egy rávarrt (8 mm széles) elasztikus szalaggal díszítve; odaer´ósítése nyolc rögzít´ószíjjal történik. Az
üléshuzat fedi az ülés felületét, hátoldalát és esetleg a fejtámaszt is.

6402.99

2. Operáció utáni lábbeli, a bokát nem takaró, amelyet lábm´útét vagy lábsérülés után gyógyulóban lév´ó
betegek részére szántak. Fels´ó része m´úb´ór (szövött textilanyag, szabad szemmel látható, a b´ór
mintázatát utánozó préselt küls´ó m´úanyag réteggel), amelyet bels´ó felületén kötött anyaggal bélelt
porózus m´úanyagra rétegeztek. Talprésze három réteg´ú: fa alapon PVC-hab szigetel´ó réteggel és
barázdált m´úanyag küls´ó talppal. Ezek a lábbelik, melyek el´ól két tép´ózárral záródnak tömegtermelés
során készülnek.

6815.99

2. Magnézium-szén tégla, amely zsugorított magnézium oxidból, szénb´ól (általában természetes grafitból), antioxidánsból (általában elemi alumínium, szilícium vagy magnézium) és m´úgyantából áll.
Alakra formázás után a téglát 500 ˚C-ra melegítik. A melegítési folyamat során a gyanta megköt, majd
elszenesedik és így illóanyag-veszteség keletkezik.

7117.09

2. ,,Kit´úz´ó’’ (jelvény), amely különféle alakú kis rézlemezb´ól áll, t´úvel a hátoldalán, amelyet kapoccsal
biztosítanak a ruhára történ´ó rögzítéskor. A jelvényeken emblémák, képek vagy nyomtatott szövegek
(pl. jelmondatok) szerepelnek.

7210.70

1. Rétegelt lemezáru, amely két, a rétegelt termék küls´ó felületét alkotó síkhengerelt acéllemezb´ól áll. A
bels´ó réteg, illetve a mag egy m´úanyag lap. A küls´ó rétegek vastagsága egyenként általában 2,54 mm,
a bels´ó mag vastagsága 0,02—2,29 mm között változhat. A termék általában megközelít´óleg 1500 mm
széles tekercs formájú, de lemezekre is felvághatják. A mag kiváló hangszigetel´ó tulajdonságot
kölcsönöz a terméknek. Épületek küls´ó burkolására, bels´ó díszítésre, autókarosszéria-elemekhez,
háztartási vagy ipari gépekhez stb. használják.

7326.90

5. Hordozható rögzít´ó munkapad, amely fémcsavaros szabályozó részb´ól és sima vízszintes felületet alkotó
(m´úanyag ékekkel rögzített), fából készült satupofákból áll. Mindezeket acél állvány tetejére rögzítették. Feladata, hogy a vágással, fúrással stb. feldolgozásra kerül´ó léceket és egyéb darabokat rögzítse
és tartsa, illetve általános munkapadként szolgálhat. Két különböz´ó magasságúra is beállítható, így
f´úrészbakként is használható.

7326.90

6. Kulcstartó acélból. Kulcsok tartására szolgáló, karabinerrel ellátott (22 mm átmér´ój´ú) karikából áll,
amely (20 mm hosszú) lánccal csatlakozik egy m´úanyag dobozkához, amely 3 kis csavarhúzót tartalmaz

7606.11—
7606.92

1. Rétegelt alumínium termék, amely két, a rétegelt termék küls´ó felületét alkotó síkhengerelt alumíniumlemezb´ól áll. A bels´ó réteg, illetve a mag egy m´úanyag lap. A küls´ó rétegek vastagsága egyenként
általában 2,54 mm, a bels´ó mag vastagsága 0,02—2,29 mm között változhat. A termék általában
megközelít´óleg 1500 mm széles tekercs formában van, de lemezekre is felvághatják. A mag kiváló
hangszigetel´ó tulajdonságot kölcsönöz a terméknek. Épületek küls´ó burkolására, bels´ó díszítésre,
autókarosszéria-elemekhez, háztartási vagy ipari gépekhez stb. használják.

8306.29

1. Buddhista füstöl´ó állvány és füstöl´ó edény (,,koro’’ és ,,senkosashi’’), amely kisméret´ú dekoratív vázára
hasonlít és sárga szín´ú nem nemesfémb´ól készült. A füstöl´ó állvány lefelé b´óvül´ó henger alakú,
magassága 9 cm, átmér´óje a fels´ó nyitott végénél 3 cm, alsó zárt végénél 4,5 cm. A füstöl´ó edény kicsi,
alul három lábbal ellátott alapú, 4,5 cm magas és fels´ó nyitott végén 7 cm átmér´ój´ú Ez a két tárgy
házioltáron vagy templomban általában díszít´ó elemként szerepel, de vallási szertartások színhelyén
füstöl´ók elégetésére is alkalmas.

8306.29

2. Buddhista gyufatartó (,,match-keshi’’), amely lapos talpú kis dekoratív vázához hasonlít. Sárga szín´ú
nem nemesfémb´ól készült. Középen nyílással ellátott teteje van, amely a gyufa behelyezésére szolgál.
Átmér´óje a legszélesebb pontján 4,5 cm és a magassága tet´óvel együtt 7 cm, anélkül 6,5 cm. Ez a tárgy
házioltáron vagy templomban általában díszít´ó elemként szerepel, de vallási szertartások színhelyén
elhasznált gyufa tárolására is alkalmas.

8421.21

1. Összetett vízkezel´ó berendezés, amely közös alapra rögzített két sz´úr´ób´ól (egy el´ósz´úr´ób´ól és egy
aktívszenes sz´úr´ób´ól), egy ionizátorból és egy szabályozó eszközb´ól áll. A berendezésben a víz
átáramlik az el´ósz´úr´ón, amely eltávolítja az üledéket, ezután az üledékmentes víz áthalad az aktívszenes sz´úr´ón amely eltávolítja a klórt, a baktériumokat és a szaganyagokat. Az így kezelt víz ionizációs
folyamaton megy át, a pozitív és negatív ionok elválasztására.
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8424.89

2. Szóróberendezés, amely fúvókával ellátott nyomógombbal felszerelt szelep (szórófej). R észei a következ´ók:
(i)
fúvókával ellátott nyomógomb (szórófej) m´úanyagból,
(ii) serleg (gy´úr´ú) nem nemesfémb´ól,
(iii) tömítés a serleghez m´úanyagból,
(iv) szeleptömítés m´úanyagból,
(v)
szelepszár m´úanyagból,
(vi) m´úanyag ház,
(vii) acél rugó,
(viii) merül´ócs´ó.
Ez a termék arra szolgál, hogy rátéve egy edény nyakára annak tartalmát (folyadékot, port vagy habot)
a nyomógomb lenyomásával, aminek hatására a hajtógáz átáramlik a szórófejen, a leveg´óbe porlassza.
A termékben nincs az áramlást vagy a porlasztás fokát szabályozó mechanizmus.
Lásd még az alábbi Áruosztályozási rendelkezéseket: 8424.89/3. és 8481.80/3.

8424.89

3. ,,Szivattyú’’, amely nyomógombot, fúvókát, dugattyúrugót, tömít´ó dugattyút, szelepszárat, tartálytömítést, csavarmenetes kupakot, házat, rugót, tömít´ó golyót és merül´ócsövet tartalmaz. Ez a termék
arra szolgál, hogy rátéve egy edény nyakára folyadékot, port vagy habot porlasszon dugattyús szivattyú
segítségével, fúvókán keresztül.
Lásd még az alábbi áruosztályozási rendelkezéseket: 8424.89/2. és 8481.80/3.

8424.89

4. Automatikus végkikészít´ó gépsor bútorgyártáshoz alap- és fed´ólakk réteg felvitelére és fényezésre, amely
az alábbi részekb´ól áll:
— motoros szállítószalag (görg´ós-szalagos konvejor);
— elektronikus festék- és lakkfújó rendszer. R észei:
(1) bútor festésére és az alap lakkréteg felvitelére szolgáló forgó szóróberendezés, az alábbiakkal
felszerelve:
= öntisztító szállítószalag festékvisszanyer´óvel,
= egy feltölt´ó kör, 10 pneumatikus szórópisztollyal és kisnyomású szivattyúval,
= vízfüggöny;
(2) fed´ólakk rétegnek bútorra történ´ó felvitelére szolgáló forgó szóróberendezés, az alábbiakkal
felszerelve:
= öntisztító szállítószalag lakkvisszanyer´óvel,
= oszcilláló kett´ós egység 8 leveg´ókever´ó,
= szórópisztollyal és nagynyomású szivattyúval,
= vízfüggöny és víztartály automatikus iszapelválasztóval,
= leveg´óelszívó rendszer szilárdanyag leválasztóval,
= túlnyomásos zárt rendszer a por elleni védelemre,
= hipersz´úr´ó egység nagyhatékonyságú sz´úr´óbetéttel a pormentes leveg´óvel történ´ó ellátáshoz;
— beépített szárítórendszer, amely a h´óvel és az UV sugarakkal történ´ó szárítási elvet egyesíti.

8470.50

1. Terminál hitelkártyával vagy bankkártyával történ´ó fizetéshez, amelyet olyan intézményekben alkalmaznak, mint szállodák, éttermek, utazási irodák stb. A berendezés homlokfelületén billenty´úzet, kijelz´ó
képerny´ó, a bizonylatokhoz szükséges papírtekercs és egy, a kártya vagy az intelligens kártya mágnescsíkjának leolvasására szolgáló nyílás található. A terminál telefonhálózaton keresztül kapcsolatban
van a pénzintézettel a felhatalmazás megszerzésére és az ügylet lebonyolítására, valamint a felvett vagy
befizetett összeg kiadását dokumentáló bizonylat rögzítésére és kiadására.

8471.49

1. Személyi számítógép, amely három különálló egységb´ól áll: egy 14"-es (35 cm-es), digitális feldolgozó
egységgel felszerelt színes televíziós vev´ó (display), egy billenty´úzet (input egység) és infravörös
távvezérl´ó eszköz. Az els´ó egység processzort (80486DX2), memóriát (4 Mb RAM), lemezmeghajtót
(1,44 Mb), merevlemezt (350 Mb), CD-ROM meghajtót, PC üzemmódban nem, de tv üzemmódban
váltott soros színes televíziós vev´ót és sztereo hangszórókat tartalmaz. A különböz´ó funkciókat (PC,
tv vagy ,,zenegép’’) a billenty´úzetbe beépített pozícionáló gömbbel (trackball), magával a billenty´úzettel vagy az infravörös távirányítóval választják ki. A rendszer hangfelvételt és szoftvert tartalmazó
CD-t, valamint digitális hangfájlokat is lejátszik.
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8471.60

1. Színes folyadékkristályos (L CD) asztali kivetít´ó. A kivetít´ó képfelbontása 640 × 480 pixel, 16 millió
színárnyalat megjelenítésére képes és kizárólag automatikus adatfeldolgozó géppel történ´ó összekapcsolásra szánták a gép által létrehozott képek nagyméret´ú erny´óre történ´ó kivetítése céljából. Beépített er´ósít´óvel és hangszórókkal rendelkezik, amely lehet´óvé teszi, hogy a felhasználó zsinór nélküli
mikrofonhoz, hordozható CD játszóhoz vagy sztereo berendezés segédkimenetéhez csatlakoztathassa.

8471.70

1. CD-ROM meghajtó. Automatikus adatfeldolgozó berendezés tároló egysége, amely CD-R OM-on,
audio és fotó CD lemezen tárolt jelek letöltésére szolgáló meghajtó egység. Ellátják fülhallgató
csatlakozóval, hanger´ószabályozóval és start/stop gombbal is.

8471.80

1. Titkosító processzor, amely tartalmazza az Adatvédelmi Kódolási Szabvány (,,DES’’) titkosító algoritmusát. Perifériás egységként egy vagy több automatikus adatfeldolgozó berendezéshez csatlakozik,
amely(ek)t´ól utasításokat kap az el´óre programozott m´úveletek elvégzésére. Feladata a szükséges biztonsági funkciók (pl. hitelesítés és titkosítás) ellátása, amelyeket egyébként a gazdagépbe betöltött szoftverekkel kellene elvégezni. Szükségtelenné teszi bizonyos biztonsági adatbázisok tárolását a számítógép(ek)ben. A berendezés m´úködését egy, a gyártása során beépített fix tár (programot tartalmazó
mikrocsip) szabályozza. RS 232C interfésszel csatlakoztatható az automatikus adatfeldolgozó géphez. A
fix tár tartalmának megfelel´ó módosításával ez a berendezés pénzintézetekben is alkalmazható pl. hitelkártyák és bankkártyák titkosított adatainak képzésére vagy pénzügyi m´úveletek adatvédelmére.

8471.90

1. Síkágyas asztali szkenner, amelyet a grafikai ipar, els´ósorban színes filmek feldolgozására alkalmaz.
Néhány ezer töltéscsatolású eszközt (CCD) tartalmaz (egy sorba rendezve egyetlen integrált áramköri
elemen, amelyet CCD tömbnek neveznek), valamint egy üveglapot, lencséket, egy fényforrást, tükröt
és elektromos csatlakozókat. Egy meghatározott szín´ú és intenzitású fény valamennyi CCD elemben
arányos elektromos töltést hoz létre. Ez az analóg töltés végigmegy a cellák során egy analóg/digitális
átalakítóhoz, ahol digitális jellé alakul. A feldolgozni kívánt eredeti iratot az üveglapra helyezik, ahol
azt a fényforrás egyenletesen világítja meg. A kép teljes szélességét egyszerre egy sorként olvassa le.
A legnagyobb beolvasási felbontás 8200 dpi. A készülék lehet´óvé teszi a képek és az iratok retusálását,
beleértve színtelítettségi luminanciás (HSL) színkorrekciót is. SCSI interfész segítségével közvetlenül
kell automatikus adatfeldolgozó berendezéshez csatlakoztatni.

8479.89

8. Nedves és száraz takarítógép beépített elektromos motorral, bútorgörg´ókre állítva, ipari vagy kereskedelmi célú felhasználásra (szállodákban, üzletekben, irodákban, ipari üzemekben, m´úhelyekben stb.).
M´úszaki jellemz´ói: maximális motorteljesítmény: 1500 W; elektromos csatlakozás: 230 V, 50 Hz;
légáramlás: 3600 liter/perc; vákuum: 23 000 Pa; tartálytérfogat: 38—50 liter; tömeg: 11—12 kg; méret:
445 × 450 × 505 mm. A berendezést bizonyos alapvet´ó tartozékokkal forgalmazzák, de más (választható) tartozékokkal is felszerelhetik. Száraz anyagok (por és más, nagyobb szemcseméret´ú hulladékok,
mint például papírhulladék, faforgács, falevelek, üveg- vagy más ásványi hulladék, iszap, m´úanyaghulladék stb.) és folyadékok felszívására szolgál.

8481.80

3. Nyomógomb nélküli szelep. R észei a következ´ók:
(i) serleg (gy´úr´ú) nem nemesfémb´ól,
(ii)

tömítés a serleghez m´úanyagból,

(iii) szeleptömítés m´úanyagból,
(iv) szelepszár m´úanyagból,
(v)

m´úanyag ház,

(vi) acélrugó,
(vii) merül´ócs´ó.
Ez a termék egy t´ú elmozdításával valamely tartály nyitására vagy zárására szolgál. Így lehet´óvé válik,
hogy a hajtógáz a tartály tartalmával együtt a leveg´óbe távozzon.
Lásd még az alábbi Áruosztályozási rendelkezéseket: 8424.89/2. és 8424.89/3.
8509.10

1. Száraz és nedves takarítógép, amely állítható görg´ókkel ellátott alapra szerelt er´óforrásból (elektromos
motor) és víztartályból áll. A különböz´ó funkciók ellátásához tartozékokkal szerelték fel, például
szívófejkészlet, kefék, bútorszövet tisztítására szolgáló eszköz, különleges szórófej folyadék (pl.
rovaröl´ószer) szétpermetezésére, és egy szívócs´ó. A berendezés aljában van egy nagysebesség´ú centrifuga, amely lehet´óvé teszi szobai illatosítókénti vagy légfrissít´ókénti használatát, ha a vízbe néhány
csepp illatszert tesznek. Por és más szennyezések összegy´újtésekor a víz sz´úr´óként is szolgál.
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8516.60

1. Háztartási t´úzhely négy elektronikus gyújtású gázég´ófejjel és légcirkulációs gázsüt´óvel, amelyben
rozsdaálló acélból készült elektromos grill is található behatárolt alkalmazási lehet´óségekkel. A grill
a süt´ótér fels´ó részén elhelyezett elektromos f´út´óellenállás segítségével m´úködik.

8517.50

1. Automatikus adatfeldolgozó gép telefonvonalhoz történ´ó csatlakoztatására szolgáló berendezés. Átalakítja az automatikus adatfeldolgozó gép digitális jeleit analóg jelekké és megfordítva. Így lehet´óvé
teszi más automatikus adatfeldolgozó gépekkel telefonvonalon keresztül történ´ó kommunikációt. A
berendezés segítségével lehetséges, hogy szkennerrel és nyomtatóval felszerelt automatikus adatfeldolgozó géppel telefaxot küldjenek és fogadjanak. Mikrofont és hangszórót is tartalmaz, így kézibeszél´ó nélküli telefonként használható.
Lásd még a 8517.50/2. és a 8517.50/3. számú Áruosztályozási rendelkezéseket.

8517.50

2. Automatikus adatfeldolgozó gép telefonvonalhoz történ´ó csatlakoztatására szolgáló berendezés. Átalakítja az automatikus adatfeldolgozó gép digitális jeleit más digitális jelekké, amelyeket ISDN hálózaton továbbítanak és fordítva. Így lehet´óvé teszi más automatikus adatfeldolgozó gépekkel ISDN
vonalon keresztül történ´ó kommunikációt. Rendelkezik két analóg bemenettel telefon, faxberendezés
vagy modem csatlakoztatására.
Lásd még a 8517.50/1. és a 8517.50/3. számú Áruosztályozási rendelkezéseket.

8517.50

3. Automatikus adatfeldolgozó gépbe történ´ó behelyezésre szánt kártya (slot-in card). Ez a kártya átalakítja
az automatikus adatfeldolgozó gép digitális jeleit analóg jelekké és megfordítva. Így lehet´óvé teszi más
automatikus adatfeldolgozó gépekkel telefonvonalon keresztül történ´ó kommunikációt. Azt is biztosítja, hogy az automatikus adatfeldolgozó gép faxot, e-mail-t küldjön vagy fogadjon, feltéve, hogy ezek
a szolgáltatások elérhet´ók mobiltelefonon is.
Lásd még a 8517.50/1. és a 8517.50/2. számú Áruosztályozási rendelkezéseket.

8525.40

1. Digitális állóképes fényképez´ógép, amelyet töltéscsatoló (CCD) eszközzel szereltek fel, és amely az
állóképes videokamera technológiáján alapul. Képeket rögzít, dolgoz fel és tárol digitális formában.
Beépített nagyfelbontású 1,8"-os színes folyadékkristályos képerny´óvel látták el, amely fényképezéskor keres´óként, a rögzített vagy betöltött képek megtekintésekor pedig képerny´óként szolgál. A
kamera félvezet´ós memóriája legfeljebb 96 színes állóképet képes tárolni. A képeket egy külön
beszerezhet´ó kiegészít´ó készlet segítségével automatikus adatfeldolgozó gépbe lehet áttölteni megtekintés vagy tárolás céljából. Erre a célra beépített digitális be- és kimeneti csatlakozókkal látták el.
Felszerelték még videokábel csatlakozóval is, hogy a képet közvetlenül televízióhoz vagy videoberendezéshez lehessen továbbítani. A tárolt képek egy speciálisan a digitális kamerához kialakított
címkenyomtatóhoz is továbbíthatók.

8524.51

1. Gyermekbiblia (Nézd, Hallgasd, Olvasd), amely a kiskereskedelem számára kiszerelve az alábbi összetev´óket tartalmazza:
(i) két könyv (1. kötet: Ótestamentum, 2. kötet: Újtestamentum), amelyek bibliai szövegeket
tartalmaznak folyamatos illusztrált történet formájában,
(ii)

két hangkazetta, amelyekre ugyanezeket a szövegeket vették fel háttérzenével és a történetek
végét jelz´ó zenékkel.
A hangkazettákat a 8524.51 vtsz. alszám alá kell osztályozni.
A könyveket külön kell osztályozni a 4901.99 vtsz. alszám alá.
(Lásd még a 4901.99/3. számú Áruosztályozási rendelkezést is.)
8527.19

1. Többfunkciós hordozható berendezés, amely közös házban tartalmazza az alábbiakat:
AM/FM rádióvev´ó,
két fluoreszcens lámpa,
reflektor,
vörös jelz´ófény,
sárga villogó lámpa,
hangjelzéses riasztó,
integrált áramkör, amely szóbeli üzenetet ad, amikor a telepeket fel kell tölteni,
beépített feltölthet´ó akkumulátor 220 V váltó/12 V egyenáramú tölt´óvel.
A berendezést fogantyúval és hordszíjjal szerelték fel.

8527.90

1. Jelz´ókészülék, amely el´óre beállított rádiójel vételekor hang- (vagy látható) jelet ad ki. Ez a rádiójel
csak különleges vev´ókészülékkel fogható, amelyben hang- (vagy látható) jelzést hoz létre. Ez a
készülék igen egyszer´ú, üzenet továbbítására nem alkalmas.
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2. Jelz´ókészülék, amely el´óre beállított rádiójel vételekor hang- és látható jelet ad ki. Ez a készülék
üzenetek, például telefonszámok, t´ózsdei árfolyamok vételére is alkalmas.
1. M´úholdról sugárzott videojelek kábelen történ´ó vételére és tévékészülékhez (vagy videomonitorhoz), illetve
videofelvev´ó készülékhez való továbbítására szolgáló berendezés. Tartalmaz egy kombinált modulátordemodulátor (modem) egységet és egy csatolót (interfészt), amely lehet´óvé teszi:
— telefaxok és elektronikus levelek (e-mail) küldését és fogadását, valamint a modemen keresztül
az Internet elérését;
— nyomtató csatlakoztatását az R S232 kimeneten keresztül és a kapott telefax üzenetek kinyomtatását;
— a sugárzott információ áttöltését automatikus adatfeldolgozó gépbe vagy CD-R OM meghajtó
csatlakoztatását az ún. SCSI kimeneten keresztül.
A berendezést infravörös távirányító készülékkel együtt szállítják.

8528.12

2. Televíziós m ´úholdvev´ó rendszer, részei
(i)
kültéri parabolatükör,
(ii) antenna pozicionáló (forgató) egység,
(iii) üregrezonátor,
(iv) polárváltó (a függ´óleges és vízszintes polarizációjú jeleket teszi irányhelyessé az üregrezonátor
forgatásával),
(v)
vev´ófej (LNB),
(vi) beltéri egység,
(vii) infravörös távirányító.
A fenti részegységek együtt alkotják a teljes m´úholdvev´ó rendszert.

8528.12

3. M´úholdas televíziós adások vételére alkalmas beltéri vev´óegység fogadja a fej által er´ósített és egyben
alacsonyabb frekvenciára lekevert jelet. Ebb´ól a jelb´ól kiválasztja a venni kívánt adó frekvenciáját,
azaz tunerként m´úködik. Tartalmaz még a távirányító jelének vételéhez szükséges elektronikát a
polárváltó vezérlésére, illetve a parabolaantenna pozicionálására.

8528.21

1. Folyadékkristályos (L CD) készülék képeknek automatikus adatfeldolgozó berendezésb´ól vagy video
jelforrásból nagyméret´ú erny´óre történ´ó kivetítéséhez olyan módon, hogy a berendezést írásvetít´óre
ráhelyezik és automatikus adatfeldolgozó géphez vagy video jelforráshoz csatlakoztatják. A készülék
képfelbontása 640× 480 pixel, és a kivetített képen rámutatási, kiemelési lehet´óséggel stb. is rendelkezik.

8528.30

1. Színes folyadékkristályos (L CD) asztali kivetít´ó. A kivetít´ó képfelbontása 640× 480 pixel, 16 millió
színárnyalat megjelenítésére képes, és esetleg összekapcsolható automatikus adatfeldolgozó géppel,
videomagnóval vagy lézeres lemezjátszóval. Beépített er´ósít´óvel és hangszórókkal rendelkezik, amely
lehet´óvé teszi, hogy a felhasználó zsinór nélküli mikrofonhoz, hordozható CD játszóhoz vagy sztereo
berendezés segédkimenetéhez csatlakoztathassa.
2. Kivetít´ó, amelyet a grafikai ipar használ automatikus adatfeldolgozó gépt´ól vagy video jelforrásból
származó jelekb´ól képek megjelenítésére, 22,5 cm-es (9 inch) katódsugárcs´óvel és fejlett optikai/elektronikai technológiával (2000× 1600 pixeles felbontás a legmagasabb frekvenciájú számítógépes
grafikák számára).

8529.10

1. Kültéri parabolatükör televíziós adás vételére.

8529.10

2. Antenna pozícionáló (forgató) egység televíziós m´úholdvev´ó rendszerhez.

8529.10

3. Üregrezonátor (hullámvezet´ó) alumíniumból, amely cs´ószer´ú alakjából adódóan a vev´ófejhez vezeti a
m´úhold által továbbított elektromágneses hullámokat. A parabolaantenna-testhez történ´ó rögzítése
érdekében három csavarmenetes fejjel is felszerelték.

8529.10

4. Polárváltó, olyan berendezés, amelyet a vev´ófejbe (LNB) történ´ó beépítésre szántak. A vev´ófejhez
kapcsolódó üregrezonátor forgatását teszi lehet´óvé aszerint, hogy a jel függ´óleges vagy vízszintes
polarizációjú.

8529.10

5. Parabolaantenna m ´úholdas televíziós adás vételére. R észei: kültéri parabolatükör, antenna pozícionáló
(forgató) egység, üregrezonátor, polarizátorral felszerelt vev´ófej (LNB).

8543.89

2. Parabolaantennára szerelhet´ó vev´ófej (LNB) m´úholdas televíziós adások vételére szolgáló rendszerhez.
A gyenge jelek feler´ósítésére és magas frekvenciasávú jeleknek a VHF és UHF tartományba történ´ó
lekeverésére szolgál.
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8543.89

3. Távirányító, amely 3000 GHz-et (a rádiófrekvenciák megengedett fels´ó határát) meghaladó frekvenciájú infravörös sugárzással m´úködik. Távolról vezérli a m´úholdas televíziós vev´órendszert csatornaváltás, illetve a polárváltó és a parabolaantenna pozícionálása céljából.

8543.89

4. Készülékek összetett rendszere, amely digitális videofelvételek rögzítésére, képi hatások (effektek) készítésére vagy a sugárzásra szánt programok szerkesztésére és véglegesítésére szolgál. A rendszer videojelek
küldésére és vételére egyaránt alkalmas. A rendszeren belül a videojelet digitális jellé alakítják át, így
az a központi vezérl´ó egységben feldolgozható. A rendszer az alábbi alkotóelemekb´ól áll:
(i)
központi vezérl´ó egység,
(ii) két színes monitor (egy nem váltott sorú beolvasóval adatok megjelenítéséhez és egy váltott
sorú beolvasóval video megjelenítéséhez); az egyik monitor a központi vezérl´ó egység által
elvégzett módosításokat digitális változatban jeleníti meg, míg a másik a kimen´ó képet mutatja,
(iii) bemeneti egység (billenty´úzet),
(iv) 4 és 9 Gb kapacitású merevlemezek,
(v)
naplózó szoftver,
(vi) video társprocesszor kártya,
(vii) tömörít´ó kártya,
(viii) DVE (Digitális Video Effektek) valós idej´ú kártya,
(ix) automedia II hangkártya,
(x)
SCSI—II. gyorsító kártya,
(xi) két hangszóró er´ósít´óvel.

8543.89

5. Félvezet´ó szeletre fizikai úton fémg´óz leválasztásával m ´úköd´ó modul rendszer´ú berendezés. Egységes
egészet képez, amely alapvet´óen egy magnetronnal felszerelt leválasztó egységb´ól, turbomolekuláris
vákuumszivattyúból, robotmanipulátorból és f´út´óberendezésb´ól áll. Amikor a félvezet´ó szelet belép
a leválasztó kamrába a nagy tisztaságú fémb´ól (pl. alumíniumból) készült célkorongot (a kamra
gázelosztó rendszerén át bevezetett) argon gázból képz´ódött ionokkal kezdik bombázni. Ezáltal a fém
felületér´ól leváló részecskék a félvezet´ó felületén rakódnak le. A bombázó gázrészecskék kinetikus
(fizikai) energiájának hatására a célkorong felületér´ól a gáz semleges (töltés nélküli) fématomokat
választ le. Ezek a ,,leválasztott’’ atomok vékony vezet´ó réteget alkotva rakódnak le a félvezet´ó szelet
felületére.
A rendszert komplex integrált áramkörök gyártásánál alkalmazott félvezet´ó szeletek felületének
bevonására használják

8708.99

3. Használt gépkocsi elüls´ó része, amelyet egy nem meghatározott gyártmányú gépkocsiból vágtak le.
Vámkezelésre bemutatott állapotában tartalmazza a motort, a sebességváltót, a motorháztet´ót, a két
els´ó ajtót, az els´ó ülés(eke)t, a m´úszerfalat, a szélvéd´ót és az alváz egy részét.

8905.20

1. L ábakon álló mozgatható tengeri fúrótorony, amelyet maximum 76 méterrel a tenger szintje alatti
használatra terveztek. Három cs´óoszlopon áll a tenger fenekén lév´ó ballaszt-tartályon és hidraulikus
emel´ószerkezet tartja a platformot üzem közben a tenger szintje felett. Amikor a fúrótornyot más
helyre szállítják, a ballaszt-tartályból a víz egy részét kiengedik, hogy a tartály felemelkedhessen. A
fúrótornyot a tartállyal együtt azután következ´ó munkahelyre vontatják.

9009.90

1. Festékkazetta festékkel vagy anélkül, amely mindkét végén m´úanyag sapkával ellátott, kartonból készült
henger. Az egyik végén orsó található a különleges formájú nem nemesfém huzal forgatására és a
másik végén fogaskerekek vannak a forgásának visszafordítására. A huzal, melynek három szakaszát
m´úanyag cs´ó borítja forog a kazettában, hogy megakadályozza a por alakú festék összecsomósodását.
A festékkazettán hosszirányú nyílás is található, amelyen keresztül a por alakú festék elektrosztatikus
vonzás hatására kiléphet. Fénymásoló berendezésekben történ´ó felhasználásra szolgál, és ha kiürül
kicserélhet´ó.

9009.90

2. Festékkazetta festékkel vagy anélkül, amely mindkét végén m´úanyag sapkával ellátott, kartonból készült
henger. Az egyik sapkához különleges formájú nem nemesfém huzal csatlakozik, míg a másik ennek
a huzalnak a forgatására szolgál. A huzal, melynek két szakaszát m´úanyag cs´ó borítja, forog a
kazettában, hogy megakadályozza a por alakú festék összecsomósodását. A festékkazettán hosszirányú
nyílás is található, amelyen keresztül a por alakú festék elektrosztatikus vonzás hatására kiléphet.
Fénymásoló berendezésekben történ´ó felhasználásra szolgál, és ha kiürül kicserélhet´ó.
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9027.30

1. Atomabszorpciós spektrométer. Küls´ó automatikus adatfeldolgozó géppel vezérelt analitikai m´úszer,
amely atomabszorpciós módszerrel méri különféle anyagok spektroszkópiai jellemz´óit. Az elemz´ó
berendezés a 185—900 nm (UV, látható) tartományban méri az optikai sugárzást. A berendezést
automatikus adatfeldolgozó géppel és CD-ROM-mal (különleges szoftver) együtt importálják, amely
irányítja a mérés folyamatát, és feldolgozza az elemzés során keletkezett adatokat.
Az elemz´ó berendezést automatikus adatfeldolgozó géppel kell összekapcsolni, mert minden m´úveletet az automatikus adatfeldolgozó gép által adott utasítások szerint végez, például mérési üzemmódban, mintavételi üzemmódban stb. A mérési eredmények az automatikus adatfeldolgozó gépbe
kerülnek, amely átalakítja azokat spektrográfiai ábrává és a további felhasználás során értelmezhet´ó
adatokká (pl. mennyiségi elemzéshez). A CD-ROM-ot külön kell osztályozni a 8524 vámtarifaszám
alá.
Lásd még a 9027.30/2. számú Áruosztályozási rendelkezést.

9027.30

2. Atomabszorpciós spektrométer. Billenty´úzettel vezérelt önálló analitikai m´úszer beépített folyadékkristályos kijelz´óvel, amely atomabszorpciós módszerrel méri különféle anyagok spektroszkópiai jellemz´óit. Az elemz´ó berendezés a 185—900 nm (UV, látható) tartományban méri az optikai sugárzást.
A m´úszert az elemz´ó berendezés funkcióinak kib´óvítése céljából automatikus adatfeldolgozó géppel
(rendszer formájában), valamint CD-ROM-mal (különleges szoftver) együtt importálják. Mivel
önállóan is képes elemzéseket végezni a m´úszert csupán azért kapcsolják össze automatikus adatfeldolgozó géppel, hogy ellen´órizze annak m´úködését és az adatfeldolgozási folyamatot. Ezáltal a
különálló, billenty´úzettel vezérelt berendezést továbbfejleszti egy automatikus adatfeldolgozó géppel
vezérelt láng- vagy h´ógerjesztés´ú (kemencés) sok elemet meghatározni képes rendszerré. Az automatikus adatfeldolgozó gépet és a szoftvert külön kell osztályozni a 8471.49, illetve a 8524 vámtarifaszám
alá.
Lásd még a 9027.30/1. számú Áruosztályozási rendelkezést.

9503.70

2. ,,Kozmetikai készlet’’, amely két fiola körömlakkutánzatból, egy pár fülbevalóból, egy gy´úr´úb´ól és egy
medalionos nyakláncból áll. A medálba kinyitott állapotban beletehet´ó az egyik fiola körömlakk.
Mindezek a részek (a lánc kivételével, amely fém) m´úanyagból készültek, és szórakoztatási célra
szolgálnak. Kartondobozos kiszerelés´ú a készlet a kiskereskedelem részére.

9503.70

3. Csokoládé olvasztására és öntésére szolgáló készlet, amely m´úanyagból készült önt´óformákból, olvasztóedényb´ól, kanálból, spatulából, keféb´ól és tölcsérb´ól, valamint zsírpapírból, fémfóliával bevont
papírból, két rúd csokoládéból, kis ehet´ó ,,gyöngyök’’-b´ól, használati utasításból és öt receptet
tartalmazó kis receptfüzetb´ól áll. A készlet szórakozási célra szolgál, és kartondobozos kiszerelés´ú a
kiskereskedelem számára.

9508.00

1. Számítógéppel vezérelt, mozgást szimuláló színházi rendszer, amely az alábbiakat foglalja magába:
számítógépes rendszer a mozgás ellen´órzésére és megfigyelésére, széksorok rendszere soronként 8, 10
vagy 12 felszerelt mozgatható székkel, hidraulikus henger rendszer, amely nyolc irányba képes
mozgatni az üléseket, 70 mm-es film, vetít´ó- és hangrendszer, valamint hatalmas képerny´ó.
A rendszer a filmen lezajló eseményeknek megfelel´ó mozgásokat közvetít, hogy a néz´óben azt az érzést
keltse, hogy tényleges résztvev´óje a film történéseinek. Szórakoztatási célra vásárokon, stadionokban,
kiállítási központokban, vidámparkokban stb. használják.

9602.00

1. Viaszból készült, ezüsttel bevont körte alakú termék. Gyártási módszere a következ´ó: a viaszt alakra
öntik, és a viaszforma teljes felületén beszórják sárgaréz (Cu—Zn) porral. A terméket ezután
elektrolitikus úton (átlagosan 0,184 mm vastag) ezüstréteggel vonják be.

9605.00

1. Piperekészlet, amelyet légitársaságok adnak utasaiknak (a repülés alatt vagy akkor, ha a célállomásra
a csomagjuk nem érkezett meg) 20 × 12 × 5 cm méret´ú textilb´ól készült négyszögletes táska, amely az
alábbiakat tartalmazza:
— egy eldobható borotva, amelyet egy kis aeroszolos palack borotvahabhoz er´ósítettek,
— egy fogkefe és egy kis tubus fogkrém,
— egy illatosított zsebkend´ó,
— egy pár kötött zokni,
— egy textil szemvéd´ó a fény elleni védelemre,
— egy pár füldugó.
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A Köztársasági Elnök
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dr. Zseb´ók Krisztinát,
dr. Zembery Antalt
a 2000. április 1. napjától 2003. március 31. napjáig
terjed´ó id´ótartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2000. március 20.
Göncz Árpád s. k.,

A Köztársaság Elnökének
42/2000. (III. 22.) KE
határozata
bírák felmentésér´ól és bírák kinevezésér´ól
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács el´óterjesztésére
lemondására tekintettel
dr. Szántó Ágotát,
2000. március 31-i hatállyal,
nyugállományba helyezés iránti kérelmükre
Pelléné dr. Eke Ágnest,
2000. szeptember 15-i hatállyal,
dr. Szayly Istvánt,
2000. szeptember 30-i hatállyal
bírói tisztségükb´ól felmentem;
dr. Antal Helgát,
dr. Bencze Mátyást,
Békefiné dr. Süveg Mónikát,
dr. Bíró Enik´ót,
dr. Csonka Tibort,
dr. Dudásné dr. Oláh Ildikót,
dr. Elek Balázst,
dr. Fekete Zsoltot,
dr. Kovács Péter Pált,
dr. Kozma Árpádot,
dr. K´óvári Tibort,
dr. Kramolis Andreát,
dr. Krizsán Mónikát,
Lugosiné dr. László Mónika Anitát,
dr. Nádai Mónikát,
dr. Násfay Szilviát,
Oláhné dr. Varga Erzsébetet,
dr. Pirisi Leventét,
dr. Sámson Évát,
dr. Sárecz Róbertet,
dr. Surdy Miklóst,
dr. Szabó Annamáriát,
Szabóné dr. Kovács Fatimét,
dr. Szilvási Lászlót,
dr. Szurok Szabinát,
dr. Takács Anikót,
Tóth Istvánné dr.-t,
dr. Tóth Pétert,

a Köztársaság elnöke

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
12/2000. (III. 22.) ME
határozata
f´óiskolai tanári tisztség alóli felmentésekr´ól
Az oktatási miniszter el´óterjesztésére
az Eszterházy Károly F´óiskolán
dr. Csillag Béla f´óiskolai tanárt és
Dobóné dr. Berencsi Margit f´óiskolai tanárt
2000. június 30. napjával,
a Kecskeméti F´óiskolán
dr. Török Attila f´óiskolai tanárt
2000. április 30. napjával
— nyugállományba vonulásukra tekintettel — e tisztségük alól felmentem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
13/2000. (III. 22.) ME
határozata
f´óiskolai tanárok kinevezésér´ól
A fels´óoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
18. §-ának (1)—(2) bekezdése alapján, az oktatási miniszter el´óterjesztésére
dr. Galó Miklós f´óiskolai docenst,
dr. Láczay Magdolna f´óiskolai docenst és
Simon Béláné dr. f´óiskolai docenst
a Nyíregyházi F´óiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi F´óiskolai Karára,
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dr. Lengyel Antal f´óiskolai docenst,
dr. Sikolya László f´óiskolai docenst és
dr. Simon László f´óiskolai docenst
a Nyíregyházi F´óiskola M´úszaki és Mez´ógazdasági
F´óiskolai Karára,
dr. Bíró István f´óiskolai docenst,
dr. Erényi Albert f´óiskolai docenst,
dr. Farkas Ferenc f´óiskolai docenst,
dr. Gulyás László f´óiskolai docenst,
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dr. Kalmár Imre f´óiskolai docenst és
dr. Mityók András f´óiskolai docenst
a Tessedik Sámuel F´óiskola Mez´ógazdasági F´óiskolai
Karára
— 2000. március 16-i hatállyal — f´óiskolai tanárrá
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.)
h irde tmén ye
Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart az apostagi Dunamenti Mez´ógazdasági Szövetkezet (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lev´ó, részarányföldtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Apostag, Nagy Lajos tér 5., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. április 26., 10 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Apostag
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

05/1

gyep (legel´ó)

0,0690

0,55

05/36

gyümölcsös

0,1936

5,05

05/41

gyümölcsös

0,1351

3,53

07/1

gyep (legel´ó)

0,1067

0,85

07/2

erd´ó

0,3846

3,19

09/27

szántó

1,3796

19,18

09/42

szántó

0,8424

11,71

016/11

szántó

0,3496

4,86

016/12

legel´ó

0,5473

4,38

034

gyep (legel´ó)

0,7392

7,17

036

szántó, erd´ó

3,9954

47,25

049/18

szántó

1,2970

17,33

056/2

szántó, gyümölcsös

0,4589

5,82

056/7

szántó

0,4389

6,10

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

056/22

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

2000/24. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

szántó

0,9392

13,05

058/4

erd´ó

0,1563

1,03

059/7-b´ól

erd´ó

1,1288

7,45

067

szántó

1,0027

18,25

077/2

erd´ó

0,6423

4,24

078

erd´ó

0,6251

4,13

0115/6

szántó

0,2426

2,69

0115/10

szántó

0,0742

1,03

0118/1

gyep (legel´ó)

0,2873

2,79

0136

gyep (legel´ó)

0,0539

0,52

0163/1

szántó

0,9559

17,40

0173/4

gyep (legel´ó)

0,2054

1,64

0180/28

szántó

0,7933

14,44

0180/39

sz´ól´ó, szántó

0,2687

6,99

0182/41

sz´ól´ó

0,3005

9,41

2080

sz´ól´ó

0,0719

2,25

2198

kert

0,0536

1,40

2217

gyümölcsös

0,0953

2,49

2240

kert

0,1098

2,87

2263

kert

0,0504

0,83

2287/2

gyümölcsös

0,0623

1,03

Kisajátítás megkezdése 1977 óta

2288/2

kert

0,0422

1,10

Kisajátítás megkezdése 1977 óta

2289

szántó

0,1771

3,22

Kisajátítás megkezdése 1977 óta

2297

szántó

0,1838

4,80

Kisajátítás megkezdése 1977 óta

2335/2

kert

0,0787

1,30

2428/2

erd´ó

0,2923

1,93

2433/5

sz´ól´ó

0,7310

22,88

2924

kert

0,0864

1,43

2925

kert

0,0864

1,43

2926

kert

0,0864

1,43

2927

gyümölcsös

0,0864

1,43

2928

kert

0,0864

1,43

1569/2423-ad rész

Település: Dunavecse
Helyrajzi szám

0224/16

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

4,0390

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

90,68

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó személyek vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Madari Jen´ó s. k.,
hivatalvezet´ó
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Az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal
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Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben
szerepl´ó árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

közl emén ye
a 2000. április 1-je és június 30-a között alkalmazható
üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-a felhatalmazza az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatalt arra,
hogy az üzemanyagárat ismételten közzétegye, amennyiben az adott negyedévre vonatkozóan már korábban közzétett ár törvény vagy kormányrendeletben el´óírt szabályok változása miatt emelkedik.

MSZ 11793 ólmozatlan motorbenzinek
ESZ—95 ólmozatlan motorbenzin
ESZ—98 ólmozatlan motorbenzin

231 Ft/l
240 Ft/l

Keverék

230 Ft/l

MSZ 127 gázolajok
Gázolaj 0,2 normál gázolaj

207 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal

Az Országos Rend´ór-f´ókapitányság Közbiztonsági F´óigazgatóságának közleménye
A rend´órség — az eddig közzétetteken kívül — a következ´ó gépjárm´ú törzskönyveket körözi:
202198A
193670A
272299A
564304A
ORFK Igazgatásrendészeti F´óosztály
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Túlzás nélkül állítható: a megfelel´ó jogi tájékozottság ma már alapvet´ó szükséglet – nem csupán a jogászok, ügyvédek és más,
jogi kérdésekkel hivatásszer´úen foglalkozó szakemberek számára, de szinte mindenkinek, aki biztonsággal akar mozogni egyre
bonyolultabb világunkban. Ezért nem véletlen, hogy napjainkban hihetetlenül megszaporodtak a jogi kérdésekkel foglalkozó tanácsadó
m´úsorok, szakkönyvek, folyóiratok és több-kevesebb rendszerességgel megjelen´ó egyéb kiadványok. A

H
J

ázi
ogtanácsadó
hagyományos színfolt ezen a palettán. Havilapként immár huszonnyolcadik éve nyújtja
az olvasónak azt, amire a jog világából a legnagyobb szüksége lehet.

● Hónapról hónapra áttekinti az aktuális jogszabályváltozásokat.
● Minden számban részletesen foglalkozik egy-egy id´ószer´ú, széles rétegeket közelr´ól is érint´ó
témával (pl. adó, társadalombiztosítás, családtámogatási rendszer, fogyasztói jogok, társasági
törvény stb.).
● További rovataiban tanácsokkal, információkkal, jogszabály-magyarázatokkal szolgál
(Társasházunk – tanácsok a társasház mindennapi ügyeinek intézéséhez;
Vállalkozás – hasznos információk a gazdasági élet szerepl´óinek;
Olvasóink kérdezték – válaszok közérdekl´ódésre számot tartó kérdésekre).

Mi az, amiben
a Házi Jogtanácsadó több, mint a hasonló témájú kiadványok?
● Ez az egyetlen olyan jogi folyóirat, amely teljes terjedelmében – 80 oldalon –
jogszabály-ismertetést, -magyarázatot tartalmaz.
● Információit egyszer´ú, közérthet´ó, a laikusok által is könnyen hasznosítható módon fogalmazza
meg, így nemcsak a szakért´óknek szól, hanem intézmények, kisvállalkozások, magánemberek
segédeszköze is.
● Szerz´ói olyan ismert és elismert szakemberek, akik az elméleti tudnivalókon kívül a gyakorlati
alkalmazás kérdéseiben is megbízható tanácsadók; a szerkesztés, a rovatok és a témaválasztás
tekintetében pedig mindig az olvasók igényeit tartja szem el´ótt.
● Ugyancsak az olvasók kívánságának eredménye a kisalakú zsebformátum, amely lehet´óvé teszi,
hogy bármikor, bárhol kéznél legyen és kényelmesen fellapozhassák.
● Hirdetések közlésére is lehet´óséget nyújt, további információkkal segítve az olvasókat.
● Végül, de nem utolsósorban: ára a legkisebb vállalkozás számára is elfogadható!

H

ogyha eddig is el´ófizet´óje volt lapunknak, Önt nem kell meggy´ózni,
biztosan egyetért velünk.
avasoljuk, hogy azok is gy´óz´ódjenek meg róla, akik eddig nem ismerték e lapot:
amilyen kicsi, olyan nagy segítség a mindennapokban a Házi Jogtanácsadó!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El´ófizetem a Házi Jogtanácsadót ....... példányban.
A befizetéshez számlát
, csekket
kérek.

El´ófizetési díj egy évre: 2352 Ft áfával.

El´ófizet´ó neve, címe:
Ügyintéz´ó neve, telefonszáma:
Dátum:

Cégszer´ú aláírás:

El´ófizetésben megrendelhet´ó: a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62,
Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendel´ólapon. Az el´ófizetésr´ól további információ
kérhet´ó a következ´ó telefonszámon: 266-9290/234, 235 mellék.
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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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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 az

1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY A BÜNTET ´Ó TÖRVÉNYKÖNYVR ´ÓL
ÉS AZ
1979. ÉVI 5. TÖRVÉNYEREJ ´Ú RENDELET
A BÜNTET ´Ó TÖRVÉNYKÖNYVR ´ÓL SZÓLÓ
1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSÉR ´ÓL
ÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
cím´ú, A/4 formátumú, 104 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 2000. március 1.
Ára: 600 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Megrendeljük az

1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY A BÜNTET ´Ó TÖRVÉNYKÖNYVR ´ÓL
ÉS AZ
1979. ÉVI 5. TÖRVÉNYEREJ ´Ú RENDELET
A BÜNTET ´Ó TÖRVÉNYKÖNYVR ´ÓL SZÓLÓ
1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSÉR ´ÓL
ÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
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
fetüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................
cégszer´ú aláírás

1203

1204

MAGYAR KÖZLÖNY

2000/24. szám

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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