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Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának hirdetményei . . . .
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
84/2001. (V. 30.) Korm.
rendelete
az Európai Megállapodáshoz kapcsolódó,
a megfelel´óség értékelésér´ól és az ipari termékek
elfogadásáról szóló Jegyz´ókönyv kihirdetésér´ól
1. §
A Kormány — a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991.
december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésér´ól szóló 1994. évi I. törvény 4. §-ának a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján — e rendelettel kihirdeti a Magyar
Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között a társulás létesítésér´ól szóló Európai Megállapodáshoz a megfelel´óség-értékelésr´ól és az ipari termékek
elfogadásáról szóló Jegyz´ókönyvet (a továbbiakban: Jegyz´ókönyv).

2. §
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zös kötelezettségvállalást, ezáltal biztosítva az állampolgáraik egészségét, biztonságát és a környezet védelmét, beleértve a szakért´ói segítségnyújtást és a közöttük fennálló
együttm´úködés más formáit,
törekedve az Európai Megállapodásnak a megfelel´óségértékelésr´ól és az ipari termékek elfogadásáról szóló Jegyz´ókönyve (a továbbiakban: Jegyz´ókönyv) megkötésére a
Felek között a termékek kölcsönös elfogadásának alkalmazása céljából olyan ipari termékek esetében, amelyek
kielégítik a Felek egyikében történ´ó törvényes forgalomba
hozatal követelményeit, valamint a megfelel´óség-értékelés
eredményeinek kölcsönös elismerése céljából olyan ipari
termékek esetében, amelyekre a közösségi jog vagy a nemzeti jogszabályok vonatkoznak, megjegyezve, hogy az
Európai Megállapodás 73. Cikke — ahol lehet — rendelkezik az ilyen, kölcsönös elismerésr´ól szóló megállapodás
megkötésér´ól,
tekintve a szoros kapcsolatot az Európai Közösségek és
Izland, Liechtenstein és Norvégia között az Európai Gazdasági Térségr´ól szóló Megállapodás révén, amely lehet´óvé teszi
Magyarország és ezen országok között, a jelen Jegyz´ókönyvvel egyenérték´ú, párhuzamos európai megfelel´óség-értékelési megállapodás megkötésének fontolóra vételét,
szem el´ótt tartva, hogy a Felek a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó Megállapodásban Szerz´ód´ó
Felek, és különös figyelmet fordítanak a kereskedelem
technikai korlátairól szóló WTO Megállapodásból ered´ó
kötelezettségeikre,
a következ´ókben állapodtak meg:

A Jegyz´ókönyv magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:

1. Cikk

,,Jegyz´ókönyv egyrészr´ól a Magyar Köztársaság,
másrészt az Európai Közösségek
és azok tagállamai között a társulás
létesítésér´ól szóló Európai Megállapodáshoz
a megfelel´óség-értékelésr´ól és az ipari termékek
elfogadásáról (angol rövidítés: PECA)

Cél

Az Európai Közösségek és Magyarország (a továbbiakban: Felek),
tekintettel Magyarország felvételi kérelmére az Európai
Unióba, és arra, hogy az ilyen tagság feltételezi az Európai
Közösségek acquis-jának hatékony alkalmazását,
elismerve, hogy a közösségi jog Magyarország általi
fokozatos elfogadása és alkalmazása lehet´óséget ad a bels´ó
piac bizonyos el´ónyeinek kiaknázására és hatékony m´úködésének biztosítására bizonyos ágazatokban a csatlakozás el´ótt,
figyelembe véve, hogy azon szektorok esetében, amelyekre ez a Jegyz´ókönyv vonatkozik, Magyarország nemzeti jogszabályai alapvet´óen a közösségi jogot veszik át,
figyelembe véve az áruk szabad mozgásának elveire és a
termékmin´óség javításának el´ómozdítására vonatkozó kö-

A jelen Jegyz´ókönyv célja megkönnyíteni az ipari termékek kereskedelmének útjában álló technikai akadályok
kiküszöbölését a Felek által. Ennek eszköze olyan nemzeti
jogszabályok fokozatos elfogadása és alkalmazása Magyarország által, amelyek egyenérték´úek a közösségi jogszabályokkal.
A jelen Jegyz´ókönyv rendelkezik:
1. azoknak az ipari termékeknek kölcsönös elfogadásáról, amelyek ,,az ipari termékek kölcsönös elfogadásá’’-ról
szóló mellékletekben felsorolásra kerültek, és amelyek
kielégítik a Felek egyikében történ´ó jogszer´ú forgalomba
hozatal követelményeit;
2. a megfelel´óség-értékelési eredmények kölcsönös elismerésér´ól olyan ipari termékek esetében, amelyekre a
közösségi jogszabályok és az ezzel egyenérték´ú magyar
nemzeti jogszabályok vonatkoznak, mindkett´ó a ,,megfelel´óség-értékelés eredményeinek kölcsönös elismerésé’’r´ól szóló mellékletekben található.
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2. Cikk
Meghatározások

E Jegyz´ókönyvben
az ,,ipari termékek’’ az Európai Megállapodás 8. Cikkében és 3. sz. Jegyz´ókönyvében meghatározott termékeket
jelentik;
a ,,közösségi jog’’ az Európai Közösségek minden jogszabályát és az azokat végrehajtó gyakorlatot jelenti, amely
egy adott helyzetre vagy ipari termékek csoportjára, kockázatára alkalmazható, az Európai Közösségek Bírósága
értelmezésének megfelel´óen;
a ,,nemzeti jog’’ minden jogszabályt és az azokat végrehajtó gyakorlatot jelenti, amellyel Magyarország átveszi a
Közösségek egy adott helyzetre vagy ipari termékek csoportjára, kockázatára alkalmazható jogát és gyakorlatát;
a jelen Jegyz´ókönyvben használt kifejezések jelentése
megfelel a közösségi és a magyar nemzeti joganyagban
foglaltaknak.
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szóló mellékletekben felsorolt közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint lefolytatott megfelel´óség-értékelési eljárások eredményeit. A Felek nem kérik az eljárások megismétlését, és nem támasztanak további követelményeket a
megfelel´óség elfogadása céljából.

6. Cikk
Biztonsági záradék
Ha egy Fél úgy találja, hogy a jelen Jegyz´ókönyv szerint
a területére szállított és rendeltetésszer´úen használt ipari
termék veszélyeztetheti a felhasználók vagy más személyek
biztonságát vagy egészségét, vagy a mellékletekben meghatározott jogszabályokkal védett bármilyen más jogos érdeket, akkor megfelel´ó intézkedéseket tehet az ilyen terméknek a piacról történ´ó kivonására, a piaci értékesítés betiltására, az üzembe helyezés vagy használat betiltására, vagy
a szabad mozgásának korlátozására. A mellékletek rendelkeznek az ilyen esetekben alkalmazandó eljárásról.

3. Cikk
7. Cikk
A jogszabályok harmonizációja
A hatály kiterjesztése
E Jegyz´ókönyv céljának megfelel´óen Magyarország
egyetért azzal, hogy az Európai Bizottsággal konzultálva
megfelel´ó intézkedéseket tesz a közösségi joganyag átvételét célzó er´ófeszítések fenntartása vagy kiegészítése
céljából, különösen a szabványosítás, a mérésügy, az
akkreditáció, a megfelel´óség-értékelés, a piacfelügyelet, a
termékek általános biztonsága és a gyártók felel´óssége
terén.
4. Cikk
Az ipari termékek kölcsönös elfogadása
A Felek egyetértenek abban, hogy a termékek kölcsönös
elfogadása szerint az ,,ipari termékek kölcsönös elfogadásá’’-ról szóló mellékletekben felsorolt ipari termékek,
melyek egyébként kielégítik a Felek egyikének piacán
történ´ó jogszer´ú forgalomba hozatal követelményeit, forgalomba hozhatók a másik Fél piacán további korlátozások nélkül. Ez nem érinti az Európai Megállapodás
35. Cikkét.
5. Cikk
A megfelel´óség-értékelési eljárások eredményeinek
kölcsönös elismerése
A Felek egyetértenek abban, hogy elismerik a ,,megfelel´óség-értékelés eredményeinek kölcsönös elismerésé’’-r´ól

Amennyiben Magyarország újabb, közösségi jogot átvev´ó nemzeti jogszabályokat léptet életbe és alkalmaz, a
Felek módosíthatják a mellékleteket, vagy újakat fogadhatnak el a 14. Cikkben rögzített eljárás szerint.

8. Cikk
Származás
A jelen Jegyz´ókönyv rendelkezései azokra az ipari termékekre vonatkoznak, amelyek a Felek országaiból származnak a nem preferenciális származási szabályok szerint.
A származás származási bizonyítvánnyal igazolható. Nincs
szükség ilyen bizonyítványra, ha az Európai Megállapodás
4. sz. Jegyz´ókönyve szerinti származási igazolással ellátott
termékek importjáról van szó.

9. Cikk
A Felek kötelezettségei hatóságaik és szerveik
vonatkozásában
A Felek biztosítják, hogy a közösségi és nemzeti jogszabályok hatékony végrehajtásáért felel´ós hatóságaik folyamatosan alkalmazzák ezeket a jogszabályokat. Továbbá
biztosítaniuk kell, hogy ezek a hatóságok rendelkezzenek
a szükséges jogkörrel és hatáskörrel — ha szükséges —,
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hogy amennyiben szükséges, a megfelel´ó szerveket bejelentsék, felfüggesszék, megszüntessék a felfüggesztést és
visszavonják a bejelentést, biztosítandó az ipari termékek
megfelel´óségét a közösségi vagy nemzeti jogszabályoknak,
illetve kivonásukat a piacról.
A Felek biztosítják, hogy a mellékletekben megjelölt
közösségi vagy nemzeti jogszabálynak való megfelelés
értékelésére a hatáskörüknek megfelel´óen bejelentett
szervek folyamatosan teljesítik a velük szemben a közösségi vagy nemzeti jogszabályok által támasztott követelményeket. Továbbá megteszik a szükséges lépéseket annak
biztosítására, hogy ezek a szervek továbbra is meg´órizzék
a bejelentett feladatok ellátására való alkalmasságukat.

10. Cikk
Bejelentett szervek
Kezdetben a jelen Jegyz´ókönyv értelmében azon szervek
lesznek a bejelentett szervek, amelyek szerepelnek a
hatálybalépést megel´óz´óen Magyarország és az Európai
Közösség között kicserélt listákon.
Ezt követ´óen az alábbi eljárást kell alkalmazni a megfelel´óséget a mellékletekben meghatározott közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint értékel´ó szervek bejelentésekor:
a) az egyik Fél írásban elküldi a kijelölés tényét a másik
Fél számára;
b) a másik Fél err´ól írásban adott elismerési nyilatkozatával az érintett szerv bejelentettnek min´ósül, és attól az
id´óponttól kezdve illetékes a megfelel´óség értékelésében,
a mellékletekben meghatározott követelményeknek megfelel´óen.
Ha az egyik Fél úgy dönt, hogy saját hatáskörében
visszavonja egy bejelentett szerv illetékességét, akkor írásban kell a másik Felet err´ól értesítenie. A szerv a mellékletekben meghatározott követelményekkel kapcsolatban
megszünteti a megfelel´óség-értékel´ó tevékenységet legkés´óbb az illetékesség visszavonásának id´ópontjától.
Mindazonáltal érvényes marad a visszavonás id´ópontja
el´ótt végrehajtott megfelel´óségi értékelés, feltéve, hogy a
Társulási Tanács másképp nem dönt.
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szervek teljes együttm´úködését. A Felek megtesznek minden
helyénvaló lépést és használnak minden olyan rendelkezésre
álló eszközt, ami szükséges lehet ahhoz, hogy megoldjanak
bármilyen felmerült problémát.
Ha a problémát nem lehet megoldani mindkét Fél megelégedésére, akkor eltér´ó véleményükr´ól értesíthetik a
Társulási Tanács elnökét, megadva az indoklásokat. A Társulási Tanács dönt a megfelel´ó lépésr´ól.
Amíg a Társulási Tanács másképp nem dönt, az érintett
szerv bejelentett voltát és arra vonatkozó illetékességének
elismerését, hogy a mellékletekben meghatározott közösségi és nemzeti jogszabályok követelményeinek megfelel´óen megállapítsa a megfelel´óséget, részben vagy teljes
mértékben felfüggesztik attól az id´óponttól számítva, amikor a Felek véleményeltérésér´ól értesítették a Társulási
Tanács elnökét.
12. Cikk
Információcsere és együttm´úködés
A jelen Jegyz´ókönyv helyes és egységes alkalmazása és
értelmezése céljából a Felek, hatóságaik és kijelölt szerveik
a) átadnak egymásnak minden releváns információt a jogszabályok alkalmazásáról és a gyakorlatról, különösen a bejelentett szervek megfelelésének biztosítását célzó eljárásról;
b) részt vesznek — ahol lehet — a vonatkozó információs, koordinációs mechanizmusokban és a Felek egyéb
kapcsolódó tevékenységeiben;
c) ösztönzik szerveiket az együttm´úködésre az önkéntes területeken kölcsönös elismerési megállapodások létrehozása céljából.
13. Cikk
Bizalmasság
A Felek képvisel´ói, szakért´ói és egyéb közvetít´ói a kötelezettségeik megsz´únését követ´óen sem hozhatnak nyilvánosságra a jelen Jegyz´ókönyvvel kapcsolatos olyan információt, amely a szakmai titoktartási kötelezettség alá esik.
Ezen információ kizárólag a jelen Jegyz´ókönyv céljaival
összhangban használható fel.

11. Cikk
A bejelentett szervek ellen´órzése

14. Cikk

Mindegyik Fél kérheti a másik Felet, hogy igazolja egy, a
saját törvényhozása alá tartozó, bejelentett szerv m´úszaki
hozzáértését és illetékességét. Az ilyen kérést indokolni kell,
hogy a bejelentésért felel´ós Fél számára lehet´óvé tegyék a
kérelmezett igazolás elkészítését és a jelentés gyors megküldését a másik Fél számára. A Felek közösen is vizsgálhatják
a bejelentett szervet az érintett hatóságok részvételével. E cél
érdekében a Felek biztosítják a saját hatáskörük alá tartozó

A Jegyz´ókönyv kezelése
A jelen Jegyz´ókönyv hatékony m´úködéséért a Társulási
Tanács felel az Európai Megállapodás 106. Cikke szerint.
Különösen joga van a döntések meghozatalára a következ´ókben:
a) a mellékletek módosítása;
b) új mellékletek felvétele;
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c) közös szakért´ói csoport vagy csoportok kijelölése a
bejelentett szerv m´úszaki kompetenciájának és a vele
szemben támasztott követelmények teljesítésének ellen´órzésére;
d) információcsere a mellékletekben hivatkozott
közösségi és nemzeti jogszabályok javasolt és tényleges
módosításairól;
e) a mellékletbe felvett valamely szektort érint´ó új vagy
további megfelel´óség-értékelési eljárások vizsgálata;
f) a jelen Jegyz´ókönyv alkalmazásával kapcsolatos bármilyen kérdés megoldása.
A Társulási Tanács az ezen Jegyz´ókönyvben megállapított fenti felel´ósségeket átruházhatja az Európai Megállapodás 108. Cikke (2) bekezdésének megfelel´óen.
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Jelen Jegyz´ókönyv két eredeti példányban készült, magyar, angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz,
portugál, spanyol és svéd nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.
Készült Brüsszelben, 2001. február 26-án.

1. számú melléklet
A megfelel´óség-értékelés eredményeinek
kölcsönös elismerésér´ól
GÉPEK

15. Cikk

I. Rész

Technikai együttm´úködés és segítségnyújtás

Közösségi és nemzeti jog

Az Európai Közösségek szükség esetén technikai
együttm´úködést biztosíthat és segítséget nyújthat Magyarország számára a jelen Jegyz´ókönyv tényleges végrehajtásának és alkalmazásának el´ómozdítása céljából.

Közösségi jog
Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i,
98/37/EK irányelve a tagállamok gépekkel kapcsolatos jogszabályainak közelítésér´ól (Hiv. Lap 1998. július 23-i,
L 207. száma, 1. oldal), módosítása: 1998. október 27-i,
98/79/EK irányelv (Hiv. Lap 1998. december 7-i, L 331. száma, 1. oldal).

16. Cikk
Megállapodások más országokkal
Ha valamely Fél olyan országgal köt megfelel´óségértékelési megállapodást, amely nem részes Fele a jelen
Jegyz´ókönyvnek, ez nem jelent kötelezettséget a másik Fél
számára az e harmadik országban lefolytatott megfelel´óség-értékelési eljárások eredményeinek elfogadására,
hacsak a Felek err´ól kifejezetten meg nem állapodnak a
Társulási Tanácsban.

17. Cikk
Hatálybalépés

Magyar nemzeti jog
Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelete a gépek biztonsági
követelményeir´ól és a megfelel´óségének tanúsításáról
(Magyar Közlöny 1998. április 17-i, 32. száma, 2606. oldal).
Utolsó módosítása a 60/1999. (XII. 1.) GM rendelet
(Magyar Közlöny 1999. december 1-jei, 107. száma, 6897.
oldal).
A gazdasági miniszter 4/1999. (II. 24.) GM rendelete a
m´úszaki termékek megfelel´óségét vizsgáló, ellen´órz´ó és
tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
(Magyar Közlöny 1999. február 24-i, 14. száma, 1036. oldal).

A jelen Jegyz´ókönyv azt a napot követ´ó második hónap
els´ó napján lép hatályba, amikor a Felek kicserélték a
Jegyz´ókönyv hatálybalépéséhez szükséges megfelel´ó eljárások befejezését meger´ósít´ó diplomáciai jegyzékeket.

II. Rész
Bejelent´ó hatóságok
Európai Közösségek:

18. Cikk

— Ausztria

A Jegyz´ókönyv jogállása

— Belgium

A jelen Jegyz´ókönyv az Európai Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten
Ministere des Affaires
Economiques
Ministerie van Economische
Zaken
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— Dánia

Direktoratet for Arbejdstilsynet

— Finnország

Sosiaali-ja
terveysministeriö/Social-och
hälsovardsministeriet

— Franciaország

Ministere de l’emploi et de la
solidarité
Direction des relations du
travail, Bureau CT 5
Ministere de l’économie, des
finances et de l’industrie
Secrétariat d’Etat a l’industrie
Direction générale de
l’industrie, des technologies de
l’information et des postes
(DiGITIP) — SQUALPI

— Németország

Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung

— Görögország

Ministry of Development,
General Secretariat of Industry

— Írország

Department of Enterprise and
Employment

— Olaszország

Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artiginiato

— Luxemburg

Ministere du Travail (Inspection
du Travail et des Mines)

2001/60. szám

Magyarország
A Magyarország által az I. Részben ismertetett magyar
nemzeti jog szerint kijelölt, és az Európai Közösségeknek a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett
szervek.

IV. Rész
Különleges intézkedések
Biztonsági záradék
A) Az ipari termékekre vonatkozó biztonsági záradék
1. Ha az egyik Fél intézkedést tett arra, hogy megakadályozza a jelen megállapodás tárgyát képez´ó, CE jelölést visel´ó ipari termékek szabad bejutását piacára,
haladéktalanul tájékoztatnia kell a másik Felet, jelezve
döntésének indokait és azt, hogyan állapította meg a meg
nem felelést.
2. A Felek kötelesek megvizsgálni az ügyet és a tudomásukra jutott bizonyítékokat, és jelenteniük kell egymásnak vizsgálataik eredményeit.

— Hollandia

Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

3. Megállapodás esetén a Feleknek megfelel´ó intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne kerüljenek a piacra.

— Portugália

A portugál kormány
felhatalmazása alapján:
Istituto Portugues da Qualidade

4. Ha nincs megállapodás az ilyen vizsgálat eredményér´ól, az ügyet a Társulási Tanács elé kell terjeszteni, amely
dönthet szakért´ói vizsgálat lefolytatásáról.

— Spanyolország

Ministerio de Industria y
Energía

— Svédország

A svéd kormány felhatalmazása
alapján:
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll (SWEDAC)

5. Ha a Társulási Tanács úgy találja, hogy az intézkedés
a) indokolatlan, akkor annak a Félnek a nemzeti hatósága, amely az intézkedést tette, köteles azt visszavonni;
b) indokolt, akkor a Felek kötelesek megfelel´ó intézkedéseket tenni annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne
kerüljenek a piacra.

— Egyesült Királyság Department of Trade and
Industry
Magyarország:

Gazdasági Minisztérium

III. Rész
Bejelentett szervek
Európai Közösségek
Az Európai Közösségek tagállamai által az I. Részben
ismertetett közösségi jog szerint bejelentett, és Magyarországnak a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett
szervek.

B) A harmonizált szabványokkal kapcsolatos biztonsági záradék
1. Ha Magyarország úgy véli, hogy a jelen mellékletben
meghatározott jogszabályban hivatkozott harmonizált
szabvány nem felel meg az ilyen jogszabály lényegi követelményeinek, err´ól tájékoztatnia kell a Társulási Tanácsot,
mellékelve az indoklást.
2. A Társulási Tanács megvizsgálja az ügyet és felkérheti az Európai Bizottságot, hogy a jelen mellékletben
megjelölt közösségi jogszabályban el´óírt eljárás szerint járjon el.
3. Az Európai Közösségek folyamatosan tájékoztatja a
Társulási Tanácsot és a másik Felet az eljárásról.
4. Az eljárás kimenetelér´ól tájékoztatni kell a másik
Felet.
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— Franciaország

Ministere de l’économie, des
finances et de l’industrie
Secrétariat d’Etat a l’industrie
Direction générale de l’industrie,
des technologies de l’information
et des postes (DiGITIP) —
SQUALPI

— Németország

Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung

— Görögország

Ministry of Development,
General Secretariat of Industry

— Írország

Department of Enterprise and
Employment

— Olaszország

Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato

— Luxemburg

Ministere de l’Economie- Service
de l’Energie de l’Etat.
Ministere du Travail (Inspection
du Travail et des Mines)

— Hollandia

Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (fogyasztási
termékek),
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (egyéb termék)

— Portugália

A portugál kormány
felhatalmazása alapján:
Istituto Portugues da Qualidade

— Spanyolország

Ministerio de Industria y Energía

— Svédország

A svéd kormány felhatalmazása
alapján:
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll (SWEDAC)

A megfelel´óség-értékelés eredményeinek kölcsönös
elismerésér´ól
VILLAMOS

BIZTONSÁG

I. Rész
Közösségi és nemzeti jog
Közösségi jog
A Tanács 1973. február 19-i, 73/23/EGK irányelve a
tagállamok bizonyos feszültséghatárok közötti felhasználásra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó jogszabályainak közelítésér´ól (Hiv. Lap 1973. március 26-i,
L 77. száma, 29. oldal), utolsó módosítása: 1993. július 22-i,
93/68/EGK irányelv (Hiv. Lap 1993. augusztus 30-i,
L 220. száma, 1. oldal).

Magyar nemzeti jog
Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelete az egyes villamossági
termékek biztonsági követelményeir´ól és az azoknak való
megfelel´óség értékelésér´ól (Magyar Közlöny 1997. december 31-i, 122. száma, 10100. oldal).
A gazdasági miniszter 4/1999. (II. 24.) GM rendelete a
m´úszaki termékek megfelel´óségét vizsgáló, ellen´órz´ó és
tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
(Magyar Közlöny 1999. február 24-i, 14. száma, 1036.
oldal).
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— Egyesült Királyság Department of Trade and
Industry
Magyarország:

Gazdasági Minisztérium

II. Rész
Bejelent´ó hatóságok

III. Rész
Bejelentett szervek

Európai Közösségek:
— Ausztria

Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten

— Belgium

Ministere des Affaires
Economiques
Ministerie van Economische
Zaken

— Dánia

Boligministeriet

— Finnország

Kauppa-ja teollisuusministeriö
Handels-och industriministeriet

Európai Közösségek
Az Európai Közösségek tagállamai által az I. Részben
ismertetett közösségi jog szerint bejelentett, és Magyarországnak a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett
szervek.
Magyarország
A Magyarország által az I. Részben ismertetett magyar
nemzeti jog szerint kijelölt, és az Európai Közösségeknek
a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett szervek.
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IV. Rész

3. számú melléklet

Különleges intézkedések

A megfelel´óség-értékelés eredményeinek kölcsönös
elismerésér´ól

Biztonsági záradék

ELEKTROMÁGNESES

ÖSSZEFÉRHET ´ÓSÉG

A) Az ipari termékekre vonatkozó biztonsági záradék
I. Rész
1. Ha az egyik Fél intézkedést tett arra, hogy megakadályozza a jelen megállapodás tárgyát képez´ó, CE jelölést visel´ó ipari termékek szabad bejutását piacára, haladéktalanul tájékoztatnia kell a másik Felet, jelezve döntésének indokait és azt, hogyan állapította meg a meg nem
felelést.
2. A Felek kötelesek megvizsgálni az ügyet és a tudomásukra jutott bizonyítékokat, és jelenteniük kell egymásnak vizsgálataik eredményeit.
3. Megállapodás esetén a Feleknek megfelel´ó intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne kerüljenek a piacra.
4. Ha nincs megállapodás az ilyen vizsgálat eredményér´ól, az ügyet a Társulási Tanács elé kell terjeszteni, amely
dönthet szakért´ói vizsgálat lefolytatásáról.
5. Ha a Társulási Tanács úgy találja, hogy az intézkedés
a) indokolatlan, akkor annak a Félnek a nemzeti
hatósága, amely az intézkedést tette, köteles azt visszavonni;
b) indokolt, akkor a Felek kötelesek megfelel´ó intézkedéseket tenni annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne
kerüljenek a piacra.

B) A harmonizált szabványokkal kapcsolatos biztonsági záradék

Közösségi és nemzeti jog
Közösségi jog
A Tanács 1989. május 3-i, 89/336/EGK irányelve a tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó jogszabályai közelítésér´ól (Hiv. Lap 1989. május 23-i,
L 139. száma, 19. oldal), utolsó módosítása: a Tanács 1993.
július 22-i, 93/68/EGK irányelve (Hiv. Lap 1993. augusztus
30-i, L 220. száma, 1. oldal).
Magyar nemzeti jog
A gazdasági miniszter és a közlekedési, hírközlési és
vízügyi miniszter 31/1999. (VI. 11.) GM—KHVM együttes
rendelete az elektromágneses összeférhet´óségr´ól (Magyar
Közlöny 1999. június 11-i, 51. száma, 3302. oldal). Módosítása az 58/1999. (X. 27.) GM—KHVM együttes rendelet
(Magyar Közlöny 1999. október 27-i, 93. száma, 5840.
oldal).
A gazdasági miniszter 4/1999. (II. 24.) GM rendelete a
m´úszaki termékek megfelel´óségét vizsgáló, ellen´órz´ó és
tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
(Magyar Közlöny 1999. február 24-i, 14. száma, 1036.
oldal).
A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 22/1999.
(VIII. 4.) KHVM rendelete az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelel´óségét vizsgáló vagy ellen´órz´ó,
illet´óleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes
szabályairól (Magyar Közlöny 1999. augusztus 4-i, 69. száma, 4466. oldal).

1. Ha Magyarország úgy véli, hogy a jelen mellékletben
meghatározott jogszabályban hivatkozott harmonizált
szabvány nem felel meg az ilyen jogszabály lényegi követelményeinek, err´ól tájékoztatnia kell a Társulási Tanácsot,
mellékelve az indoklást.
2. A Társulási Tanács megvizsgálja az ügyet és felkérheti az Európai Bizottságot, hogy a jelen mellékletben
megjelölt közösségi jogszabályban el´óírt eljárás szerint járjon el.
3. Az Európai Közösség folyamatosan tájékoztatja a
Társulási Tanácsot és a másik Felet az eljárásról.
4. Az eljárás kimenetelér´ól tájékoztatni kell a másik
Felet.

II. Rész
Bejelent´ó hatóságok
Európai Közösségek:
— Ausztria

Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten

— Belgium

Ministere des Affaires
Economiques
Ministerie van Economische
Zaken

— Dánia

Telestyrelsen
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— Finnország

Kauppaja teollisuusministeriö /
Handelsoch industriministeriet
A távközlés és a rádió
berendezések
EMC szempontjából:
Liikenneministeriö /
Trafikministeriet

— Franciaország

Ministere de l’économie, des
finances et de l’industrie
Secrétariat d’Etat a l’industrie
Direction générale de l’industrie,
des technologies de l’information
et des postes (DiGITIP) —
SQUALPI
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Magyarország
A Magyarország által az I. Részben ismertetett magyar
nemzeti jog szerint kijelölt, és az Európai Közösségeknek
a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett szervek.

IV. Rész
Különleges intézkedések
Biztonsági záradék
A) Az ipari termékekre vonatkozó biztonsági záradék

— Németország

Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie

— Görögország

Ministry of Development,
General Secretariat of Industry

— Írország

Department of Enterprise and
Employment

— Olaszország

Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato

— Luxemburg

Ministere de l’Economie-Service
de l’Energie de l’Etat

— Hollandia

Minister van Verkeer en
Waterstaat

3. Megállapodás esetén a Feleknek megfelel´ó intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne kerüljenek a piacra.

— Portugália

A portugál kormány
felhatalmazása alapján:
Istituto Portugues da Qualidade

4. Ha nincs megállapodás az ilyen vizsgálat eredményér´ól, az ügyet a Társulási Tanács elé kell terjeszteni, amely
dönthet szakért´ói vizsgálat lefolytatásáról.

— Spanyolország

Ministerio de Industria y Energía
Az EMC telekommunikációs és
rádióberendezések területén:
Ministerio de Fomento

— Svédország

A svéd kormány felhatalmazása
alapján:
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontrol (SWEDAC)

— Egyesült Királyság Department of Trade and
Industry
Magyarország:

Gazdasági Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal

III. Rész
1. Bejelentett és illetékes szervek
Európai Közösségek
Az Európai Közösségek tagállamai által az I. Részben
ismertetett közösségi jog szerint bejelentett, és Magyarországnak a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett
szervek.

1. Ha az egyik Fél intézkedést tett arra, hogy megakadályozza a jelen megállapodás tárgyát képez´ó, CE jelölést visel´ó ipari termékek szabad bejutását piacára, haladéktalanul tájékoztatnia kell a másik Felet, jelezve döntésének indokait és azt, hogyan állapította meg a meg nem
felelést.
2. A Felek kötelesek megvizsgálni az ügyet és a tudomásukra jutott bizonyítékokat, és jelenteniük kell egymásnak vizsgálataik eredményeit.

5. Ha a Társulási Tanács úgy találja, hogy az intézkedés
a) indokolatlan, akkor annak a Félnek a nemzeti hatósága, amely az intézkedést tette, köteles azt visszavonni;
b) indokolt, akkor a Felek kötelesek megfelel´ó intézkedéseket tenni annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne
kerüljenek a piacra.
B) A harmonizált szabványokkal kapcsolatos biztonsági záradék
1. Ha Magyarország úgy véli, hogy a jelen mellékletben
meghatározott jogszabályban hivatkozott harmonizált
szabvány nem felel meg az ilyen jogszabály lényegi követelményeinek, err´ól tájékoztatnia kell a Társulási Tanácsot,
mellékelve az indoklást.
2. A Társulási Tanács megvizsgálja az ügyet és felkérheti az Európai Bizottságot, hogy a jelen mellékletben
megjelölt közösségi jogszabályban el´óírt eljárás szerint járjon el.
3. Az Európai Közösségek folyamatosan tájékoztatja a
Társulási Tanácsot és a másik Felet az eljárásról.
4. Az eljárás kimenetelér´ól tájékoztatni kell a másik
Felet.
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4. számú melléklet

A megfelel´óség-értékelés eredményeinek kölcsönös
elismerésér´ól
MELEGVÍZKAZÁNOK

—

I. Rész
—
Közösségi és nemzeti jog
—
Közösségi jog
A Tanács 1992. május 21-i, 92/42/EK irányelve a cseppfolyós vagy gáz halmazállapotú f´út´óanyaggal üzemel´ó új
melegvízkazánok hatékonysági követelményeir´ól (Hiv.
Lap 1992. június 22-i, L 167. száma, 17. oldal), utolsó
módosítása: a Tanács 93/68/EGK irányelve (Hiv. Lap 1993.
augusztus 30-i, L 220. száma, 1. oldal).
Magyar nemzeti jog
Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelete a gáznem´ú vagy folyékony tüzel´óanyaggal üzemel´ó melegvízkazánok hatásfok
követelményeir´ól és megfelel´óségének tanúsításáról
(Magyar Közlöny 1998. április 17-i, 32. száma, 2603. oldal).
A gazdasági miniszter 4/1999. (II. 24.) GM rendelete a
m´úszaki termékek megfelel´óségét vizsgáló, ellen´órz´ó és
tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
(Magyar Közlöny 1999. február 24-i, 14. száma, 1036.
oldal).

—
—
—
—
—
—

—
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Sous-direction de la la sécurité
industrielle
Direction générale de l’industrie,
des technologies de l’information
et des postes (DiGITIP) —
SQUALPI
Németország
Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie
Görögország
Ministry of Development
General Secretary of Industry
Írország
Department of Enterprise and
Employment
Olaszország
Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato
Luxemburg
Ministere de l’Environnement
Hollandia
Ministerie van Economische
Zaken
Portugália
Ministério da Economia. Istituto
Portugues da Qualidade
Spanyolország
Ministerio de Industria y Energía
Svédország
A svéd kormány felhatalmazása
alapján:
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll (SWEDAC)
Egyesült Királyság Department of the Environment,
Transport and the Regions

Magyarország:

Gazdasági Minisztérium

III. Rész
II. Rész
Bejelent´ó hatóságok
Európai Közösségek:
— Ausztria

Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten

— Belgium

Ministere des Affaires
Economiques,
Ministerie van Economische
Zaken

— Dánia

Boligministeriet

— Finnország

Ympäristöministeriö /
Miljöministeriet

— Franciaország

Ministere de l’économie, des
finances et de l’industrie
Secrétariat d’Etat a l’industrie
Direction de l’action régionale et
de la petite et et moyenne
industrie (DARPMI)

Bejelentett szervek
Európai Közösségek
Az Európai Közösségek tagállamai által az I. Részben
ismertetett közösségi jog szerint bejelentett, és Magyarországnak a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett
szervek.
Magyarország
A Magyarország által az I. Részben ismertetett magyar
nemzeti jog szerint kijelölt, és az Európai Közösségeknek
a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett szervek.

IV. Rész
Különleges intézkedések
Biztonsági záradék
A) Az ipari termékekre vonatkozó biztonsági záradék
1. Ha az egyik Fél intézkedést tett arra, hogy megakadályozza a jelen megállapodás tárgyát képez´ó, CE jelölést
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visel´ó ipari termékek szabad bejutását piacára, haladéktalanul tájékoztatnia kell a másik Felet, jelezve döntésének
indokait és azt, hogyan állapította meg a meg nem felelést.

irányelve (Hiv. Lap 1993. augusztus 30-i, L 220. száma,
1. oldal).

2. A Felek kötelesek megvizsgálni az ügyet és a tudomásukra jutott bizonyítékokat, és jelenteniük kell egymásnak vizsgálataik eredményeit.

Magyar nemzeti jog
Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelete egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelel´óségének tanúsításáról
(Magyar Közlöny 1998. április 17-i, 32. száma, 2629. oldal).
Módosítása a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelet (Magyar
Közlöny 1999. december 15-i, 113. száma, 7506. oldal).
A gazdasági miniszter 4/1999. (II. 24.) GM rendelete a
m´úszaki termékek megfelel´óségét vizsgáló, ellen´órz´ó és
tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
(Magyar Közlöny 1999. február 24-i, 14. száma, 1036.
oldal).

3. Megállapodás esetén a Feleknek megfelel´ó intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne kerüljenek a piacra.
4. Ha nincs megállapodás az ilyen vizsgálat eredményér´ól, az ügyet a Társulási Tanács elé kell terjeszteni, amely
dönthet szakért´ói vizsgálat lefolytatásáról.
5. Ha a Társulási Tanács úgy találja, hogy az intézkedés
a) indokolatlan, akkor annak a Félnek a nemzeti hatósága, amely az intézkedést tette, köteles azt visszavonni;
b) indokolt, akkor a Felek kötelesek megfelel´ó intézkedéseket tenni annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne
kerüljenek a piacra.
B) A harmonizált szabványokkal kapcsolatos biztonsági záradék
1. Ha Magyarország úgy véli, hogy a jelen mellékletben
meghatározott jogszabályban hivatkozott harmonizált
szabvány nem felel meg az ilyen jogszabály lényegi követelményeinek, err´ól tájékoztatnia kell a Társulási Tanácsot,
mellékelve az indoklást.

II. Rész
Bejelent´ó hatóságok
Európai Közösségek:
— Ausztria

Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten

— Belgium

Ministere des Affaires
Economiques
Ministerie van Economische
Zaken

— Dánia

Danmarks Gasmaterial Provning

— Finnország

Kauppa-ja teollisuusministeriö /
Handels-och industriministeriet

— Franciaország

Ministere de l’économie, des
finances et de l’industrie
Secrétariat d’Etat a l’industrie
Direction de l’action régionale et
de la petite et et moyenne
industrie (DARPMI)
Sous-direction de la sécurité
industrielle
Direction générale de l’industrie,
des technologies de l’information
et des postes (DiGITIP) —
SQUALPI

I. Rész

— Németország

Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung

Közösségi és nemzeti jog

— Görögország

Ministry of Development,
General Secretary of Industry

— Írország

Department of Enterprise and
Employment

— Olaszország

Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato

2. A Társulási Tanács megvizsgálja az ügyet és felkérheti az Európai Bizottságot, hogy a jelen mellékletben
megjelölt közösségi jogszabályban el´óírt eljárás szerint járjon el.
3. Az Európai Közösségek folyamatosan tájékoztatja a
Társulási Tanácsot és a másik Felet az eljárásról.
4. Az eljárás kimenetelér´ól tájékoztatni kell a másik
Felet.

5. számú melléklet
A megfelel´óség-értékelés eredményeinek kölcsönös
elismerésér´ól
GÁZKÉSZÜLÉKEK

Közösségi jog
A Tanács 1990. június 29-i, 90/396/EK irányelve a tagállamok gázkészülékekre vonatkozó jogszabályainak közelítésér´ól (Hiv. Lap 1990. július 26-i, L 196. száma, 15. oldal), módosítása: a Tanács 1993. július 22-i, 93/68/EGK
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— Luxemburg
—
—
—
—

—

Ministere du Travail (Inspection
du Travail et des Mines)
Hollandia
Ministerie van Economische
Zaken
Portugália
Ministério da Economia. Istituto
Portugues da Qualidade
Spanyolország
Ministerio de Industria y Energía
Svédország
A svéd kormány felhatalmazása
alapján:
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll (SWEDAC)
Egyesült Királyság Department of Trade and
Industry

Magyarország:

Gazdasági Minisztérium

III. Rész
Bejelentett szervek
Európai Közösségek
Az Európai Közösségek tagállamai által az I. Részben
ismertetett közösségi jog szerint bejelentett, és Magyarországnak a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett
szervek.
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5. Ha a Társulási Tanács úgy találja, hogy az intézkedés
a) indokolatlan, akkor annak a Félnek a nemzeti hatósága, amely az intézkedést tette, köteles azt visszavonni;
b) indokolt, akkor a Felek kötelesek megfelel´ó intézkedéseket tenni annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne
kerüljenek a piacra.
B) A harmonizált szabványokkal kapcsolatos biztonsági záradék
1. Ha Magyarország úgy véli, hogy a jelen mellékletben
meghatározott jogszabályban hivatkozott harmonizált
szabvány nem felel meg az ilyen jogszabály lényegi követelményeinek, err´ól tájékoztatnia kell a Társulási Tanácsot,
mellékelve az indoklást.
2. A Társulási Tanács megvizsgálja az ügyet és felkérheti az Európai Bizottságot, hogy a jelen mellékletben
megjelölt közösségi jogszabályban el´óírt eljárás szerint járjon el.
3. Az Európai Közösségek folyamatosan tájékoztatja a
Társulási Tanácsot és a másik Felet az eljárásról.
4. Az eljárás kimenetelér´ól tájékoztatni kell a másik
Felet.

6. számú melléklet
Magyarország
A Magyarország által az I. Részben ismertetett magyar
nemzeti jog szerint kijelölt, és az Európai Közösségeknek
a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett szervek.

A megfelel´óség-értékelés eredményeinek kölcsönös
elismerésér´ól
ORVOSTECHNIKAI

ESZKÖZÖK

IV. Rész

I. Rész

Különleges intézkedések

Közösségi és nemzeti jog

Biztonsági záradék
A) Az ipari termékekre vonatkozó biztonsági záradék
1. Ha az egyik Fél intézkedést tett arra, hogy megakadályozza a jelen megállapodás tárgyát képez´ó, CE jelölést
visel´ó ipari termékek szabad bejutását piacára, haladéktalanul tájékoztatnia kell a másik Felet, jelezve döntésének
indokait és azt, hogyan állapította meg a meg nem felelést.
2. A Felek kötelesek megvizsgálni az ügyet és a tudomásukra jutott bizonyítékokat, és jelenteniük kell egymásnak vizsgálataik eredményeit.
3. Megállapodás esetén a Feleknek megfelel´ó intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne kerüljenek a piacra.
4. Ha nincs megállapodás az ilyen vizsgálat eredményér´ól, az ügyet a Társulási Tanács elé kell terjeszteni, amely
dönthet szakért´ói vizsgálat lefolytatásáról.

Közösségi jog
A Tanács 1990. június 20-i, 90/385/EGK irányelve a
tagországok aktív beültethet´ó orvostechnikai eszközökre
vonatkozó jogszabályainak közelítésér´ól (Hiv. Lap 1990.
június 20-i, L 189. száma, 17. oldal), utolsó módosítása: a
Tanács 1993. július 22-i, 93/68/EGK irányelve (Hiv. Lap
1993. augusztus 30-i, L 220. száma, 1. oldal).
A Tanács 1993. június 14-i, 93/42/EGK irányelve az
orvostechnikai eszközökr´ól (Hiv. Lap 1993. július 12-i,
L 169. száma, 1. oldal), utolsó módosítása: az Európai
Parlament és a Tanács 1998. október 27-i, 98/79/EK irányelve (Hiv. Lap 1998. december 7-i, L 331. száma, 1. oldal).
Magyar nemzeti jog
Az Egészségügyi Minisztérium 47/1999. (X. 6.) EüM
rendelete az orvostechnikai eszközökr´ól (Magyar Közlöny
1999. október 6-i, 88. szám, 5512. oldal).
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Az Egészségügyi Minisztérium 48/1999. (X. 6.) EüM
rendelete az orvostechnikai eszközök megfelel´óségét vizsgáló, ellen´órz´ó és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 1999. október 6-i,
88. szám, 5544. oldal).
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— Svédország

A svéd kormány felhatalmazása
alapján:
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll (SWEDAC)

— Egyesült Királyság Department of Health
Magyarország:

Egészségügyi Minisztérium

II. Rész
III. Rész
Bejelent´ó hatóságok
Bejelentett szervek
Európai Közösségek:
— Ausztria

Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales

— Belgium

Ministere de la Santé Publique,
de l’Environment et de
l’Integration Sociale. Inspection
Pharmaceutique / Ministerie van
Volksgenzondheid, Leefmilieu en
Sociale Integratie.
Farmaceutische Inspectie.
Ministere des Affaires
Economiques / Ministerie van
Economische Zaken

— Dánia

Sundhedsministeriet

— Finnország

Sosiaali-ja terveysministeriö /
Social-och hälsovardsministeriet

— Franciaország

Ministere de l’emploi et de la
solidarité
Direction générale de la santé
Ministere de l’économie, des
finances et de l’industrie.
Secrétariat d’Etat a l’industrie.
Direction générale de l’industrie,
des technologies de l’information
et des postes (DiGITIP) —
SQUALPI

— Németország

Bundesministerium für
Gesundheit

— Görögország

Ministry of Health

— Írország

Department of Health

— Olaszország

Ministero della Sanita

— Luxemburg

Ministere de la Santé

— Hollandia

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport; inspectie
Volksgezondheid

— Portugália

Ministerio da Saude

— Spanyolország

Ministerio Sanidad y Consumo

Európai Közösségek
Az Európai Közösségek tagállamai által az I. Részben
ismertetett közösségi jog szerint bejelentett, és Magyarországnak az e Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett
szervek.
Magyarország
A Magyarország által az I. Részben ismertetett magyar
nemzeti jog szerint kijelölt, és az Európai Közösségeknek
a jelen Jegyz´ókönyv 10. Cikke szerint bejelentett szervek.

IV. Rész
Különleges intézkedések
1. Az eszközök forgalomba hozataláért felel´ós személy
regisztrálása
Minden gyártó, amely a 93/42/EGK irányelv 14. Cikkében és a vonatkozó magyar nemzeti jogszabályozásban
hivatkozott orvostechnikai eszközöket forgalmaz valamelyik Fél piacán, köteles tájékoztatni azon Fél illetékes
hatóságait az e Cikkben hivatkozott részletekr´ól, amelynél
a bejegyzett székhelye van. A Felek kölcsönösen elismerik
ezt a bejegyzett székhelyet. A gyártó nem kötelezhet´ó arra,
hogy kijelöljön egy személyt, aki felel´ós a másik Fél területén az eszközök forgalomba hozataláért.
2. Az orvostechnikai eszközök címkézése
Mindkét Fél gyártói kötelesek feltüntetni a nevüket vagy
kereskedelmi megnevezésüket és címüket az orvostechnikai eszközök címkéjén a 93/42/EGK irányelv 1. Melléklete
13.3(a) pontjában és a vonatkozó magyar nemzeti jogszabályozásban meghatározottak szerint. Nem kötelesek feltüntetni a másik Fél területén m´úköd´ó, az eszköz forgalomba hozataláért felel´ós személy, vagy képvisel´ó, vagy
import´ór nevét és címét a címkén, a küls´ó csomagoláson
vagy a használati utasításon.
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3. Információcsere
A Jegyz´ókönyv 12. Cikke szerint a Felek kicserélik
egymás között a vonatkozó közösségi és magyar nemzeti
jogszabályozásban hivatkozott információkat, különösen:
— a gyártók és eszközök nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatokat,
— a kibocsátott, módosított, kiegészített, felfüggesztett, visszavont vagy elutasított tanúsítványokkal kapcsolatos adatokat,
— a veszélyhelyzet esetén követend´ó eljárással összhangban gy´újtött adatokat.

7. számú melléklet
A megfelel´óség-értékelés eredményeinek kölcsönös
elismerésér´ól
HELYES LABORATÓRIUMI GYAKORLAT
(GOOD LABORATORY PRACTICE — GLP)
AZ EMBERI FELHASZNÁLÁSRA KERÜL ´Ó
GYÓGYSZEREKHEZ
I. Rész
Közösségi és nemzeti jog

4. Biztonsági záradék
A) Az ipari termékekre vonatkozó biztonsági záradék
1. Ha az egyik Fél intézkedést tett arra, hogy megakadályozza a jelen megállapodás tárgyát képez´ó, CE jelölést
visel´ó ipari termékek szabad bejutását piacára, haladéktalanul tájékoztatnia kell a másik Felet, jelezve döntésének
indokait és azt, hogyan állapította meg a meg nem felelést.
2. A Felek kötelesek megvizsgálni az ügyet és a tudomásukra jutott bizonyítékokat, és jelenteniük kell egymásnak vizsgálataik eredményeit.
3. Megállapodás esetén a Feleknek megfelel´ó intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne kerüljenek a piacra.
4. Ha nincs megállapodás az ilyen vizsgálat eredményér´ól, az ügyet a Társulási Tanács elé kell terjeszteni, amely
dönthet szakért´ói vizsgálat lefolytatásáról.
5. Ha a Társulási Tanács úgy találja, hogy az intézkedés
a) indokolatlan, akkor annak a Félnek a nemzeti hatósága, amely az intézkedést tette, köteles azt visszavonni;
b) indokolt, akkor a Felek kötelesek megfelel´ó intézkedéseket tenni annak biztosítására, hogy ilyen termékek ne
kerüljenek a piacra.
B) A harmonizált szabványokkal kapcsolatos biztonsági záradék
1. Ha Magyarország úgy véli, hogy a jelen mellékletben
meghatározott jogszabályban hivatkozott harmonizált
szabvány nem felel meg az ilyen jogszabály lényegi követelményeinek, err´ól tájékoztatnia kell a Társulási Tanácsot,
mellékelve az indoklást.
2. A Társulási Tanács megvizsgálja az ügyet és felkérheti
az Európai Bizottságot, hogy a jelen mellékletben megjelölt közösségi jogszabályban el´óírt eljárás szerint járjon el.
3. Az Európai Közösségek folyamatosan tájékoztatja a
Társulási Tanácsot és a másik Felet az eljárásról.
4. Az eljárás kimenetelér´ól tájékoztatni kell a másik
Felet.
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Közösségi jog
Helyes laboratóriumi gyakorlat
A Tanács 1986. december 18-i, 87/18/EGK irányelve a
helyes laboratóriumi gyakorlat elveinek alkalmazására és
a vegyi anyagok vizsgálatával kapcsolatos alkalmazások
ellen´órzésére vonatkozó jogszabályok, rendeletek és igazgatási intézkedések harmonizálásáról (Hiv. Lap 1987.
január 17-i, L 15. száma, 29. oldal), utolsó módosítása:
a Bizottság 1999. március 8-i 1999/11/EK irányelve (Hiv.
Lap 1999. március 23-i, L 77. száma, 8. oldal).
A helyes laboratóriumi gyakorlat ellen´órzése
A Tanács 1988. június 9-i, 88/320/EGK irányelve a helyes
laboratóriumi gyakorlat vizsgálatáról és ellen´órzésér´ól (Hiv.
Lap 1988. június 11-i, L 145. száma, 35. oldal), utolsó módosítása: a Bizottság 1999. március 8-i, 1999/12/EK irányelve
(Hiv. Lap 1999. március 23-i, L 77. száma, 22. oldal).
Gyógyszerek
A Tanács 1986. december 22-i, 87/21/EGK irányelve,
amely módosítja a 65/65/EGK irányelvet a saját gyógyszerekre vonatkozó jogszabályokban, rendeletekben vagy
igazgatási intézkedésekben rögzített rendelkezések közelítésér´ól szabadalmaztatott gyógyszerek vizsgálatának tekintetében (Hiv. Lap 1987. január 17-i, L 15. száma, 36. oldal).
A Tanács 1986. december 22-i, 87/19/EGK irányelve,
amely módosítja a 75/318/EGK irányelvet a tagállamok
analitikai, pharmako-toxikológiai és klinikai szabványaira
és a törzskönyvezett gyógyszerek vizsgálatával kapcsolatos
jegyz´ókönyvekre vonatkozó jogszabályai közelítésér´ól
(Hiv. Lap 1987. január 17-i, L 15. száma, 31. oldal).
A Bizottság 1991. július 19-i, 91/507/EGK irányelve,
amely módosítja a Tanács 75/318/EGK irányelvének mellékletét a tagállamok analitikai, pharmako-toxikológiai és
klinikai szabványaira, illetve jegyz´ókönyveire vonatkozó
jogszabályok közelítésér´ól, figyelembe véve a törzskönyvezett gyógyszerek vizsgálatát (Hiv. Lap 1991. szeptember
26-i, L 270. száma, 32. oldal).
Magyar nemzeti jog
Helyes laboratóriumi gyakorlat és a helyes laboratóriumi gyakorlat ellen´órzése
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Az egészségügyi miniszter és a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 31/1999. (VIII. 6.) EüM—FVM együttes rendelete az emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerekre és a növényvéd´ó szerekre vonatkozó helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellen´órzésér´ól (Magyar
Közlöny 1999. augusztus 6-i, 70. szám, 4521. oldal).
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— Dánia
— Finnország
— Franciaország

Gyógyszerek
Az 1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra
kerül´ó gyógyszerekr´ól (Magyar Közlöny 1998. április 1-jei,
28. szám, 2385. oldal).

II. Rész
Bejelentett vizsgálati létesítmények
A jelen szektormellékletben a ,,Bejelentett vizsgálati
létesítmények’’ kifejezés az egyes Felek GLP ellen´órzési
programja keretében elismert vizsgálati létesítményeket
jelenti.
Minden Fél a másik Fél számára legalább évente átadja
azon vizsgálati létesítmények jegyzékét, amelyek a vizsgálatok és az ellen´órzések eredményei alapján megfelelnek a
GLP elveknek, e jegyzéken feltüntetve a vizsgálat vagy
ellen´órzés id´ópontjait, a GLP-nek való megfelelést és a
szakért´ói vizsgálat területét az OECD 1989. október 2-i,
C(89)87(Végleges) határozat-ajánlása III. Melléklete Függelékének 4. pontja szerint.
Mindegyik Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik
Felet, ha a jegyzékben szerepl´ó, a hatáskörébe tartozó
vizsgálati létesítmény olyan mértékben nem felel meg a
GLP elveknek, hogy az az általa folytatott ilyen jelleg´ú
vizsgálatok hitelességét vagy teljességét veszélyezteti.
A vizsgálati létesítményt törlik az el´óz´ó bekezdés szerinti
jegyzékr´ól.

III. Rész
Bejelent´ó hatóságok
A jelen szektormellékletben a ,,Bejelent´ó hatóságok’’
kifejezés a Felek GLP-t ellen´órz´ó hatóságait jelenti:

— Németország
— Görögország
— Írország

Lægemiddelstyrelsen (Danish
Medicines Agency)
Sosiaali-ja terveysministeriö /
Social-och hälsovardsministeriet
Ministere de l’emploi et de la
solidarité.
Direction générale de la santé.
Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS).
Ministere de l’économie, des
finances et de l’industrie.
Secrétariat d’Etat a l’Industrie.
Direction générale de l’industrie,
des technologies de l’information
et des postes (DiGITIP)
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
General Chemical State
Laboratory
Irish Laboratory Accreditation
Board (ILAB)
Ministry of Health. Department
of Prevention.
GLP Compliance Monitoring
Unit
Ministere des Transports

— Olaszország

— Luxemburg
— Hollandia

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport; inspectie
Volksgezondheid
Instituto National de Farmacia e
do Medicamento (INFARMED)

— Portugália
— Spanyolország

Agencia Espanola del
Medicamento
— Svédország
Läkemedelsverket (Medical
Products Agency)
— Egyesült Királyság Department of Health. GLP
Monitoring Authority
Magyarország:

Országos Gyógyszerészeti Intézet
— OGYI
(National Institute of Pharmacy)

IV. Rész

Európai Közösségek:
— Ausztria

Bundesministerium für Umwelt,
Jugend und Familie

Különleges rendelkezések

— Belgium

Ministcre de la Santé Publique
Institut Scientifique pour la
Santé Publique — Louis Pasteur
Ministerie van Volksgezondheid
Wetenschappelijk Instituut voor
Volksgezondheid

A jelen szektormelléklet rendelkezései a gyógyszereknek — legyenek azok akár hatóanyagok, akár készítmények — a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) szerinti
nem klinikai vizsgálatára vonatkoznak, ahogy azt az
I. R észben felsorolt törvényhozási, szabályozási és igazgatási követelmények el´óírják.
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Ha nincsenek más konkrét meghatározások, akkor a
helyes laboratóriumi gyakorlat OECD elveiben alkalmazott kifejezések és az összes módosításuk meghatározása
érvényes úgy, ahogy azt az OECD Tanács 1981. május 12-i,
C(81)30(Végleges) határozatának II. Melléklete, a Helyes
Laboratóriumi Gyakorlat Ellen´órzési Eljárásainak Útmutatója — a Tanács 1989. október 2-i, C(89)87(Végleges)
határozat-ajánlása I. Melléklete —, és ,,a GLP elvek alkalmazása a helyszíni vizsgálatokra’’ cím´ú GLP konszenzus
dokumentum (OECD sorozat a helyes laboratóriumi gyakorlat elveir´ól és a betartás ellen´órzésér´ól, 6. szám) és
minden, ezeket kiegészít´ó módosítás tartalmazza.
A Felek egyenérték´únek elismerik egymás azon GLP
teljesítési programjait, amelyek összhangban vannak az
I. R észben felsorolt törvényhozási, szabályozási és igazgatási követelményekkel, amely követelmények megfelelnek
az OECD 1989. október 2-i, C(89)87(Végleges) határozatajánlásának. A Felek kölcsönösen elfogadják a III. Részben hivatkozott illetékes hatóságok által végrehajtott, a
GLP megfelelési státusra vonatkozó, a vizsgálatokkal és a
vizsgáló létesítményekkel kapcsolatos ellen´órzések végeredményeit.
A vizsgálatokkal és/vagy a vizsgáló létesítményekkel
kapcsolatos ellen´órzéseket azon Fél jogszabályi, szabályozási és igazgatási követelményei szerint kell végezni,
amelynek joghatósága alá tartoznak a szóban forgó vizsgálatok és az abból ered´ó adatok.
Minden Fél elismeri a másik Fél vizsgáló létesítménye
által készített tanulmányokat és a kapott adatokat a saját
joghatósága alá tartozó, a GLP elveknek megfelel´ó vizsgáló létesítmények által készített tanulmányokként és általuk kapott adatokként, feltéve, hogy a vizsgáló létesítmény szerepel a II. Rész szerint összeállított jegyzéken.
Ennek a szektormellékletnek a rendelkezései a Társulási Tanács döntése alapján lépnek életbe. Ezt a döntést az
egyes országok helyes laboratóriumi gyakorlatának (GLP)
megfelel´óségét felügyel´ó programokat vizsgáló OECD
kísérleti program szerint Magyarországon végrehajtott
kölcsönös és közös intézménylátogatások eredményei
alapján hozza meg a Társulási Tanács.
A biztonsági záradék igénybevételének eljárása
1. Mindegyik Fél a vizsgáló létesítmény további ellen´órzését vagy a vizsgálat ellen´órzését kérheti, ha megalapozott, dokumentumokkal alátámasztott kétség merül fel
abban a tekintetben, hogy a vizsgálatot a GLP szerint
folytatták-e le.
2. Az a Fél, amelyt´ól az adatok származnak, köteles
megvizsgálni az ügyet és a tudomására hozott bizonyítékokat. Jelentést kell tennie a másik Félnek a vizsgálata eredményeir´ól.
3. Megállapodás esetén az a Fél, amelyt´ól az adatok
származnak, köteles megfelel´ó intézkedéseket tenni a vizsgáló létesítményben kialakult helyzet rendezésére.
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4. Ha kivételes esetekben a kétség továbbra is fennáll és
a kér´ó Fél indokolni tudja különös aggodalmát, a III. Részben felsorolt hatóságaiból egy vagy több szakért´ót kijelölhet, hogy vegyenek részt a laboratóriumi vizsgálatban, vagy
a Társulási Tanács határozata alapján a Felek hatóságai
által közösen lefolytatott vizsgálat ellen´órzésében.
Együttm´úködés
Kérésre mindegyik Fél megfigyel´óként részt vehet a
másik Fél illetékes hatóságai által a vizsgálati létesítményben lefolytatott ellen´órzésben az érintett vizsgálati létesítmény hozzájárulásával, azzal a céllal, hogy a másik Fél
folyamatosan tájékozott legyen az ellen´órzési eljárásokról.
A Felek bármely Fél ésszer´ú kérésére átadják egymásnak a vizsgálati létesítmény ellen´órzésére vagy a vizsgálat
ellen´órzésére vonatkozó további információikat.

8. számú melléklet
A megfelel´óség-értékelés eredményeinek kölcsönös
elismerésér´ól
HELYES GYÁRTÁSI GYAKORLAT
(GOOD MANUFACTURING PRACTICE — GMP)
AZ EMBERI FELHASZNÁLÁSRA KERÜL ´Ó
GYÓGYSZEREKHEZ,
ELLEN ´ÓRZÉS ÉS A GYÁRTÁSI TÉTEL
TANÚSÍTÁSA
I. Rész
Közösségi és nemzeti jog
Közösségi jog
A Tanács 1965. január 26-i, 65/65/EGK irányelve a
gyógyszerekkel kapcsolatos törvényekben, rendeletekben
vagy igazgatási intézkedésekben rögzített rendelkezések
közelítésér´ól (Hiv. Lap 1965. február 9-i, L 22. száma,
369. oldal), utolsó módosítása: a Tanács 1993. június 14-i,
93/39/EGK irányelve (Hiv. Lap 1993. augusztus 24-i, L
214. száma, 22. oldal).
A Tanács 1975. május 20-i, 75/318/EGK irányelve a
tagállamoknak a gyógyszerek vizsgálatával kapcsolatos
analitikai, pharmako-toxikológiai és klinikai szabványokra
és protokollokra vonatkozó törvényeinek közelítésér´ól
(Hiv. Lap 1975. június 9-i, L 147. száma, 1. oldal), utolsó
módosítása: a Bizottság 1999. szeptember 8-i, 1999/82/EK
és 1999/83/EK irányelvei (Hiv. Lap 1999. szeptember 15-i,
L 243. száma, 7. és 9. oldal).
A Tanács 1975. május 20-i, 75/319/EGK irányelve a
tagállamok gyógyszerekkel kapcsolatos, törvényben, rendeletben vagy közigazgatási intézkedésben meghatározott
rendelkezéseinek közelítésér´ól (Hiv. Lap 1975. június 9-i,
L 147. száma, 13. oldal), utolsó módosítása: a Tanács 1993.
június 14-i, 93/39/EGK irányelve (Hiv. Lap 1993. augusztus 24-i, L 214. száma, 22. oldal).
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A Bizottság 1991. június 13-i, 91/356/EGK irányelve az
emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerek helyes gyártási
gyakorlatának elveir´ól és útmutatóiról (Hiv. Lap 1991.
július 17-i, L 193. száma, 30. oldal).
A Tanács 1993. július 22-i, 2309/93/EGK rendelete az
emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerek és az állatgyógyászati készítmények közösségi engedélyezési és felügyeleti eljárásairól és a gyógyszereket értékel´ó Európai Ügynökség létrehozásáról (Hiv. Lap 1993. augusztus 24-i,
L 214. száma, 1. oldal), utolsó módosítás: a Bizottság 1998.
március 23-i, 649/98/EK rendelete (Hiv. Lap 1998. március
24-i, L 88. száma, 7. oldal).
A Tanács 1992. március 31-i, 92/25/EGK irányelve az
emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazásáról (Hiv. Lap 1992. április 30-i, L 113.
száma, 1. oldal) és Útmutató a Helyes Forgalmazási Gyakorlathoz.
Útmutató a Helyes Gyártási Gyakorlathoz — IV. kötet, a
gyógyszerkészítmények szabályzata az Európai Közösségben.
Magyar nemzeti jog
37/2000. (III. 23.) Korm. rendelet az emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi
feltételeir´ól (Magyar Közlöny 2000. március 23-i, 25. szám,
1206. oldal).
Az 1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra
kerül´ó gyógyszerekr´ól (Magyar Közlöny 1998. április 1-jei,
28. szám, 2385. oldal).
1976. évi 31. törvényerej´ú rendelet a gyógyszeripari termékek el´óállítását érint´ó felügyelet kölcsönös elismerése
tárgyában Genfben, 1970. évi október hó 9—11. napján
kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésér´ól (Magyar Közlöny 1976. december 11-i, 94. szám, 1139. oldal).
Az egészségügyi miniszter 13/1987. (VIII. 19.) EüM rendelete a gyógyszerkészítmények törzskönyvezésér´ól és a
törzskönyvbe bejegyzett gyógyszerkészítmények forgalomba hozataláról (Magyar Közlöny 1987. augusztus 19-i,
36. szám, 698. oldal).
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— Finnország

Sosiaali-ja terveysministeriö /
Social-och
hälsovardsministeriet

— Franciaország

Ministere de l’emploi et de la
solidarité.
Direction générale de la santé.
Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

— Németország

Bundesministerium für
Gesundheit

— Görögország

Ministry of Health and Welfare,
National Drug Organisation
(E.O.F.)

— Írország

Irisch Medicines Board

— Olaszország

Ministero della Sanitá,
Dipertimento Farmaci e
Farmacovigilanza

— Luxemburg

Direction de la Santé, Division de
la Pharmacie et des Médicaments

— Hollandia

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport; inspectie
Volksgezondheid

— Portugália

Instituto da Farmácia e do
Medicamento (INFARMED)

— Spanyolország

Agencia Espanola del
Medicamento

— Svédország

Läkemedelsverket (Medical
Products Agency)

— Egyesült Királyság Medicines Control Agency
Magyarország:

Országos Gyógyszerészeti Intézet
— OGYI
(National Institute of Pharmacy)

III. Rész
II. Rész
Különleges rendezések
Az egyes Felek hivatalos GMP ellen´órzési szolgálatai
Európai Közösségek:
— Ausztria
— Belgium

— Dánia

Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
Ministére de la Santé Publique,
de l’Environment et de
l’Intégration Sociale. Inspection
Pharmaceutique / Ministerie van
Volksgenzondheid,
Leefmilieu en Sociale Integratie.
Farmaceutische Inspectie
Laegemiddelstyrelsen, Danish
Medicines Agency

1. Meghatározások
A ,,gyógyszerek’’ mindazon termékeket jelentik, amelyeket az Európai Közösségben és Magyarországon a fenti
I. Részben felsorolt gyógyszerészeti jogszabályok szabályoznak.
,,Helyes gyártási gyakorlat (GMP)’’: a Tanács
91/356/EGK irányelve és a fenti I. Részben felsorolt vonatkozó magyar jogszabályok szerint.
,,Ellen´órzés’’: a gyártó létesítményben egy, a II. Részben
fentebb felsorolt ellen´órz´ó szolgálat által a helyszínen végzett értékelést jelenti, melynek célja annak megállapítása,
hogy a gyártó létesítmény a helyes gyártási gyakorlatnak
vagy a piaci engedélyezés részeként vállalt kötelezettségeknek megfelel´óen m´úködik-e.
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,,Ellen´órzési jelentés’’: a fenti II. Részben felsorolt hatóság által írásban rögzített megfigyelések és a jogszabályoknak megfelel´ó gyártási gyakorlat.
2. Hatáskör és érvényességi kör
2.1. A jelen szektormelléklet rendelkezései minden
olyan emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerekre és készítményre kiterjednek, amelyeket ipari úton állítanak el´ó
Magyarországon és az Európai Közösségben, és amelyekre
az Európai Közösség GMP követelményei vonatkoznak.
2.2. A jelen szektormelléklet hatálya alá tartozó gyógyszerek esetében mindegyik Fél köteles elismerni a másik
Fél illetékes ellen´órz´ó szolgálatai által végzett ellen´órzések eredményeit és a másik Fél illetékes hatóságai által
adott vonatkozó gyártási engedélyeket.
2.3. Ezenkívül az egyes tételek specifikációknak való
megfelel´óségér´ól a gyártó által kiállított tanúsítványt a
másik Félnek import esetén ismételt ellen´órzés nélkül el
kell ismernie.
3. El´ózetes fázis
3.1. Az el´ózetes id´ószakban az alábbi tevékenységeket
folytatják:
— Az Európai Közösség GMP-re vonatkozó törvényhozási, szabályozási és igazgatási követelményeinek
Magyarország által történ´ó hatékony végrehajtását az
Európai Bizottság által kialakított eljárás szerint kell meghatározni.
— Az Európai Közösség GMP-re vonatkozó követelményeinek gyakorlati végrehajtását közös ellen´órzések, az
ellen´órz´ó jelentések és egyéb, az ellen´órzéshez kapcsolódó
dokumentumok vizsgálata útján határozzák meg.
3.2. Az el´ózetes fázis hossza hat hónap lesz.
3.3. Az el´ózetes fázisban a tevékenységek eredményét az
illetékes szakért´ói csoportban vitatják meg (az Európai Közösség felügyel´óinek Felügyel´ói Munkacsoportja) Magyarország illetékes hatóságainak részvételével. A Felek döntenek
az el´ózetes id´ószak meghosszabbításáról vagy lezárásáról a
Társulási Tanácsban. A m´úködési fázis az el´ózetes id´ószak
sikeres lezárása után azonnal megkezd´ódik.
3.4. A Felek a Társulási Tanácsban dönthetnek úgy, hogy
bármikor lezárhatják az el´ózetes id´ószakot a Helyes Gyártási
Gyakorlat fenntartásában és végrehajtásában Magyarországról kialakult tapasztalatot figyelembe véve.
4. M´úködési fázis
A gyártók tanúsítása
4.1. A másik Fél export´órének, import´órének vagy illetékes hatóságának kérésére a gyártási engedélyek megadásáért és a gyógyszerek gyártásának és ellen´órzésének felügyeletéért felel´ós hatóságok kötelesek tanúsítani, hogy a
gyógyszer gyártója:
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a) megfelel´óen jogosult a vonatkozó gyógyszer gyártására és/vagy ellen´órzésére, vagy a meghatározott m´úveletek lefolytatására;
b) teljesíti az Európai Közösség és Magyarország
GMP-re vonatkozó követelményeit; és
c) az illetékes ellen´órz´ó szolgálat rendszeres ellen´órzése alatt áll.
4.2. A tanúsítványoknak meg kell határozniuk a gyártás
helyét vagy helyeit. Az ilyen tanúsítvány közös formájára
vonatkozó útmutatót megadják.
4.3. A tanúsítványokat miel´óbb ki kell adni, az ehhez
szükséges id´ó nem haladhatja meg a 30 naptári napot.
Kivételes esetekben, például, amikor új vizsgálatot kell
lefolytatni, ez az id´ószak 60 napra meghosszabbítható.
Gyártási tétel tanúsítása
4.4. Minden exportált tételhez mellékelni kell az egész
gyártási tételre vonatkozóan kibocsátott tanúsítványt
(gyártó által történ´ó tanúsítás). Ezt a gyártó az összes aktív
alkotóelem teljes kör´ú min´óségi elemzése, mennyiségi
elemzése és a forgalmazás engedélyezési követelményeinek megfelel´óen a termékmin´óség biztosításához szükséges összes egyéb vizsgálat és ellen´órzés után állítja ki a
forgalmazási engedély el´óírásainak megfelel´óen. E tanúsítványnak azt kell igazolnia, hogy az egész gyártási tétel
megfelel a specifikációnak és a vonatkozó forgalmazási
engedélynek megfelel´óen gyártották. E tanúsítványt a
gyártási tétel import´óre meg´órzi, és az illetékes hatóság
kérésére bemutatja.
4.5. A tanúsítvány kiállításakor a gyártónak figyelembe
kell vennie az Európai Közösség érvényes tanúsítási eljárásának rendelkezéseit. Az egész tételre vonatkozó csoportos tanúsítványt a tétel exportra való kibocsátásáért felel´ós
személy írja alá, azaz a ,,képesített személy’’ a 75/319/EGK
irányelv 17. Cikke szerint és az 1998. évi XXV. törvény az
emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerekr´ól 24(2/i) Cikke
szerint.
Hivatalos tételes eljárás
4.6. A hivatalos tételes eljárás az immunológiai gyógyszerek (pl. oltóanyagok) és vérszármazékok biztonságosságának és hatásosságának az egyes tételek forgalmazása
el´ótt az illetékes hatóságok által végzett további ellen´órzése. Ez a Jegyz´ókönyv nem terjed ki az ilyen hivatalos,
tételek kibocsátására vonatkozó eljárások kölcsönös elismerésére.
Vizsgálatok
4.7. A helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó vizsgálatokat az I. Részben felsorolt GMP követelményeiknek megfelel´óen a helyileg illetékes vizsgáló szolgálat végzi.
4.8. A vizsgálatok következ´ó típusai hajthatók végre:
a) Általános vagy rendszervizsgálatok: annak ellen´órzése céljából, hogy a gyártó általában betartja-e a GMP
követelményeket (pl. különösen a GMP alapvet´ó követelményeire vonatkozó rutinvizsgálat).
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b) Eljárásvizsgálatok: annak ellen´órzése céljából, hogy
a gyártó lefolytat-e bizonyos eljárást vagy eljárásokat a
GMP el´óírások szerint (pl. steril víz el´óállítása).
c) Termékvizsgálat: annak ellen´órzése céljából, hogy a
gyártó bizonyos gyógyszert vagy gyógyszersorozatokat a GMP
követelményeknek megfelel´óen gyárt-e. Itt a hangsúly azon
van, hogy a konkrét eljárásnak való megfelelést vagy az ellen´órzési aspektusoknak való megfelelést értékelik a forgalmazási engedélyben foglaltak szerint (azaz ,,forgalmazás el´ótti’’
vizsgálatok), és ezért a vizsgáló számára rendelkezésére kell
bocsátani az erre vonatkozó információkat (a min´óségdokumentációt és az alkalmazási/engedélyezési dokumentációt),
biztosítani kell azok alapos ismeretét.
4.9. A vizsgálati díjak megállapításának rendszerét a
gyártó székhelye határozza meg. A jelen Jegyz´ókönyv hatálya alá tartozó termékek esetében a másik Fél területén
m´úköd´ó gyártókra vizsgálati díjat nem állapítanak meg.
A vizsgálati jelentések átadása
4.10. Indokolt kérésre az illetékes vizsgálati szervek átadják a gyártási vagy ellen´órzési helyen utoljára lefolytatott
vizsgálatról készült jelentés egy példányát szerz´ódéses viszonyban végeztetett analitikai eljárások esetén. Mindegyik Fél a származó Fél által kért bizalmas ügykezelési
foknak megfelel´óen foglalkozik ezekkel a vizsgálati jelentésekkel.
4.11. Ha a kérdéses gyógyszer gyártási m´úveleteit az
utóbbi id´óben nem vizsgálták, pl. ha az utolsó vizsgálat
több mint két évvel korábban történt, vagy a vizsgálat
lefolytatására különösen fontos igény merült fel, konkrét
és részletes vizsgálatot lehet kérni. A Feleknek biztosítaniuk kell, hogy a vizsgálati jelentéseket legfeljebb 30 naptári napon belül terjesszék el´ó; ha új vizsgálatot kell lefolytatni, ez az id´ószak 60 napra n´ó.
Figyelmeztet´ó rendszer
4.12. Az illetékes hatóságok kell´ó gyorsasággal tájékoztatják a másik Fél hatóságait, ha min´óségi hibát, hibás tétel
visszahívását, hamisítást és a min´óséget érint´ó egyéb olyan
problémát észlelnek, amely szükségessé teszi a további
ellen´órzéseket, vagy a tétel forgalmazásának felfüggesztését. A részletes figyelmeztetési eljárást egyeztetni kell a
Felek között.
4.13. A Feleknek biztosítaniuk kell, hogy a gyártás engedélyezésének a GMP be nem tartásán alapuló és esetleg
a közegészség védelmét is érint´ó (teljes vagy részleges)
felfüggesztésér´ól vagy visszavonásáról a kell´ó sürg´ósséggel
tájékoztassák egymást.
A hatóságok közötti információcsere és a min´óségi
követelmények közelítése
4.14. A jelen Jegyz´ókönyv általános rendelkezései szerint a Felek kicserélnek minden, a vizsgálatok kölcsönös
elismeréséhez szükséges információt.
4.15. Továbbá az illetékes hatóságok folyamatosan tájékoztatják egymást minden új m´úszaki útmutatóról vagy
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vizsgálati eljárásról. Mindegyik Fél konzultál a másikkal,
miel´ótt ezeket elfogadná, és ezek közelítésére törekszik.
A felügyel´ók képzése
4.16. A jelen Jegyz´ókönyv általános rendelkezéseinek
megfelel´óen a felügyel´óknek a hatóságok által szervezett
képzését hozzáférhet´óvé kell tenni a másik Fél képvisel´ói
számára is. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a
képzési tanfolyamokról.
Közös vizsgálatok
4.17. A jelen Jegyz´ókönyv általános rendelkezéseinek
megfelel´óen és a Felek közötti kölcsönös megállapodás
szerint, közös vizsgálatok engedélyezhet´ók. E vizsgálatok
célja a gyakorlat és a követelmények közös megértése és
értelmezése. Az ilyen vizsgálatok megkezdését és azok
formáját a Felek által jóváhagyott eljárások révén kell
egyeztetni.
Kapcsolattartó

pontok

4.18. A jelen Jegyz´ókönyv szerint a figyelmeztet´ó rendszerrel, a vizsgálati jelentések cseréjével, a felügyel´ók számára rendezett képzési tanfolyamokkal, a m´úszaki követelményekkel kapcsolatos stb. kérdésekben:
az Európai Közösség részér´ól az Európai Gyógyszerértékelési Ügynökség igazgatójával,
Magyarország részér´ól az Országos Gyógyszerészeti Intézet f´óigazgatójával
kell felvenni a kapcsolatot.
Nézetkülönbség
4.19. Mindkét Fél minden t´óle telhet´ót megtesz az esetleges nézetkülönbségek, többek között a gyártók részér´ól
az el´óírások betartása és az ellen´órzési jelentések eredményeinek kérdésében felmerül´ó nézetkülönbségek megoldására. A megoldatlan nézetkülönbségeket a Társulási
Tanács elé utalják.
5. Biztonsági záradék
5.1. Ha egy Fél írásban, objektív és indokolt módon
megállapítja, hogy a másik Fél nem teljesíti a jelen melléklet feltételeit, akkor a Társulási Tanáccsal konzultálhat.
A Társulási Tanács dönthet a további lépésekr´ól.
5.2. Mindegyik Fél fenntartja magának a jogot ahhoz,
hogy a másik Félnél felmerült okok miatt ellen´órzést folytasson. Az ilyen ellen´órzésekr´ól el´óre tájékoztatni kell a másik
Felet, amely csatlakozhat a vizsgálathoz. Ehhez a biztonsági
záradékhoz való folyamodás kivételt képez. Ha ilyen vizsgálatra kerülne sor, a vizsgálat költsége visszaigényelhet´ó.
Záró rendelkezés
Az Európai Közösség meghatalmazottja egyrészr´ól és a
Magyar Köztársaság meghatalmazottja másrészr´ól,
találkoztak Brüsszelben, 2001. év február hó 26. napján

3888

MAGYAR KÖZLÖNY

abból a célból, hogy aláírják az egyrészr´ól a Magyar
Köztársaság, másrészr´ól az Európai Közösségek és azok
tagállamai között társulás létesítésér´ól szóló Európai
Megállapodáshoz csatlakozó, a megfelel´óség-értékelésr´ól
és az ipari termékek elfogadásáról szóló Jegyz´ókönyvet
(angol rövidítés: PECA).
E Jegyz´ókönyv aláírásának alkalmából tudomásul
veszik a következ´ó nyilatkozatot:
,,Az Európai Közösség
nyilatkozata
a magyar képvisel´óknek a bizottsági üléseken
való részvételér´ól
A Közösség kijelenti, hogy a közösségi vívmányok gyakorlati alkalmazásának jobb megértése érdekében meghívja Magyarországot a közösségi jog alapján felállított
vagy hivatkozott azon bizottságok üléseire, amelyek közösségi jog alapján gépekkel, az elektromágneses összeférhet´óséggel, a gázkészülékekkel és az orvostechnikai eszközökkel foglalkoznak a következ´ó feltételek mellett:
A részvétel azokra az ülésekre, illetve az ülések azon
részére korlátozódik, ahol a vívmányok alkalmazását vitatják meg, így az nem terjed ki olyan ülésekre, ahol véleményeket készítenek el´ó és fogadnak el a Tanács által a Bizottságra ruházott jogkör végrehajtásaként.
A meghívás kiterjeszthet´ó — eseti alapon — a Bizottság
által összehívott szakért´ói csoportokra.
A fenti nyilatkozat e Záró rendelkezés mellékletét képezi.’’
3. §
Ez a rendelet 2001. június 1-jén lép hatályba. Végrehajtásáról és az azzal összefügg´ó koordinációról a gazdasági
miniszter — a külügyminiszterrel és az érintett miniszterekkel egyetértésben — gondoskodik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
85/2001. (V. 30.) Korm.
rendelete
a mez´ógazdasági termel´ók kibontakozási
hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésér´ól szóló
1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:

2001/60. szám
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A mez´ógazdasági termel´ók kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000.
(III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
a következ´ó alcímekkel és 11/A—11/H. §-okkal egészül ki:
,,A kibontakozási támogatás igénybevételi rendje
11/A. § (1) A 4. § (5) bekezdésében meghatározott kibontakozási támogatás nyújtható azon igényl´ó részére,
aki/amely
a) a 3. §-a alapján meghirdetett kibontakozási hitelkonstrukciós pályázat keretében 2000. szeptember 30-ig a
finanszírozó hitelintézethez pályázatot nyújtott be;
b) a pályázatot a finanszírozó hitelintézet ígérvényével
és támogatásával a minisztérium elfogadta, err´ól a pályázó
részére igazolást adott ki;
c) a kibontakozási hitelszerz´ódést a hitelígérvényt kibocsátó finanszírozó hitelintézettel megkötötte;
d) a minisztérium által meghatározott, illetve a pályázatban szerepl´ó célkit´úzéseket id´óarányosan megvalósítja, arról
évente (a 2001., 2002., 2003. években) május 31-ig jelentést
(önértékelést) készít — 2001-ben június 30-ig —, azt a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézetnek, valamint a minisztériumnak egyidej´úleg megküldi, és az elfogadásra kerül.
(2) A jogosultság további feltétele, hogy az igényl´ó
a) ne rendelkezzen az adózás rendjér´ól szóló 1990. évi
XCI. törvény 97. § q) pontjában meghatározott köztartozással, illet´óleg az R . 4. §-ának (5) bekezdése a)— p) pontjai szerint lejárt határidej´ú befizetési kötelezettségek hátralékával, ne álljon cs´ód-, felszámolás vagy végelszámolási
eljárás alatt, illetve egyéni vállalkozók és ´óstermel´ók esetében végrehajtás alatt;
b) ha társasági formában m´úködik, vállalkozása törzst´ókéjének mértéke feleljen meg a jogszabályi el´óírásoknak;
c) a program ideje alatt minden évben a jelentés benyújtásáig tegyen eleget a mez´ógazdasági termel´ók agrártámogatás igénybevételével összefügg´ó adatszolgáltatásáról és
nyilvántartásba vételér´ól szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségének.
(3) A program évei alatt történ´ó átalakulás esetében az
igényl´ónek a támogatásra való jogosultság fenntartása
érdekében az átalakulás tényét be kell jelentenie a Bizottság Titkárságának. A jogutódnak az átalakulást követ´ó
30 napon belül nyilatkoznia kell a program továbbvitelér´ól
és be kell mutatnia a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet igazolását a program további finanszírozásáról.
(4) A kibontakozási hitelt a hitelintézetek — a program
éveiben — szerz´ódés alapján más hitelintézetekre engedményezhetik. Az err´ól szóló szerz´ódés másolatát az ügylet
lebonyolítását követ´ó 30 napon belül a Bizottság Titkárságához meg kell küldeni.
(5) A 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat 5. pontjában
felsorolt mez´ógazdasági részvénytársaságok által benyújtott és elfogadott pályázatokat a 2000. évr´ól szóló jelentéssel egyidej´úleg a minisztérium — a kibontakozási hitelt
nyújtó pénzintézet, az ÁPV Rt. és a Magyar Fejlesztési
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Bank Rt. bevonásával — felülvizsgálja és szükség szerint
módosítja.
11/B. § (1) Az igényl´ó a program egyes éveire a pályázatában vállalt, illet´óleg részére a támogatási igazolásban
el´óírt kötelezettségek teljesítésér´ól a naptári évre vonatkozóan készített jelentését minden év május 31-ig köteles
megküldeni a kibontakozási hitelt finanszírozó hitelintézet és a Bizottság Titkárságára. 2001-ben a 2000. évr´ól
szóló jelentés elkészítésének és benyújtásának határideje
június 30. A határid´ó túllépése vagy a beszámoló elkészítésének elmulasztása a programból történ´ó kizárást vonja
maga után. Ebben az esetben megsz´únik az igényl´ónek az
állami kezességvállalásra, kamat- és kibontakozási támogatásra való jogosultsága. A megsz´únés id´ópontjáig felvett
kamattámogatást és kibontakozási támogatást az igényl´ó a
jegybanki alapkamat kétszeresével számolt kamattal növelten köteles visszafizetni.
(2) A program keretében az igényl´ónek a jelentést els´ó
alkalommal 2001. június 30-ig kell elkészítenie a 2. számú
melléklet szerinti tartalommal. A beszámolókat az (1) bekezdésben meghatározott szervek részére postán, ajánlott
küldeményként egy-egy példányban kell megküldeni.
A benyújtás napjának igazolásául a felvev´ó posta által
keletbélyegz´óvel ellátott feladóvevény szolgál. Azok az
igényl´ók, akik/amelyek önhibájukon kívül a kibontakozási
hitelszerz´ódést 2001. június 30-ig nem kötik meg, jelentésüket a szerz´ódés megkötését követ´ó harmincadik napig
kötelesek elkészíteni és az (1) bekezdésben meghatározott
szervek részére megküldeni.
(3) A jelentéshez mind a hitelintézet, mind a minisztérium egy-egy alkalommal kiegészítést kérhet. A kiegészítésre vonatkozó igényt 15 napon belül kell teljesíteni.
11/C. § (1) Az igényl´ó által benyújtott jelentést a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet a beérkezést´ól számított
harminc napon belül felülvizsgálja és az igényl´ó gazdálkodásának értékelésére, valamint az önértékelés elfogadására vagy elutasítására vonatkozó javaslatát a Bizottság Titkárságára megküldi. A hitelintézeti értékelésben tájékoztatást kell adni az igényl´ónek a hitelszerz´ódést kötött hitelintézetnél fennálló összes hitelre vonatkozóan a t´óketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei teljesítésér´ól,
illet´óleg ezzel összefüggésben az igényl´ó fizet´óképességének helyzetér´ól.
(2) A minisztérium a jelentéseket — a hitelintézeti
javaslat és az elvégzett ellen´órzések figyelembevételével —
folyamatosan bírálja el, és azok elfogadásáról vagy elutasításáról az igényl´ót, valamint a finanszírozó hitelintézetet a
t´óketörlesztési határid´ót figyelembe véve, de legkés´óbb
október 31-ig értesíti. A döntés ellen fellebbezésnek helye
nincs.
(3) Amennyiben a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet a jelentés elbírálásához pótlólagosan, kiegészít´ó adatokat kér az igényl´ót´ól, a határid´ó számítása a kiegészít´ó
adatok beérkezését´ól kezd´ódik. Ha a támogatással kapcso-
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latos döntés, illetve az odaítélt esedékes támogatásnak az
állami adóhatóság által történ´ó kifizetése a hitelszerz´ódés
szerinti t´óketörlesztési határid´ó után történik, a hitelintézet a kiegyenlítésig — a támogatásra való jogosultság
sérelme nélkül — prolongálhatja a fizetési határid´ót.
11/D. § (1) Elfogadott jelentés alapján a kifizethet´ó kibontakozási támogatás összege — a benyújtott kibontakozási hitelkonstrukciós pályázatban vállalt és jóváhagyott
program, valamint a minisztérium által kiadott igazolásban el´óírt kötelezettségek id´óarányos teljesítése esetén —
az 1. számú melléklet szerinti támogatási okiratban meghatározott kibontakozási hitelösszeg éves arányos el´óirányzatának felel meg.
(2) A kibontakozási hitel a pályázati kiírás szerint a
hitelszerz´ódés megkötését´ól számított háromszor háromszázhatvanöt napig állhat fenn. A jelentés — amelyet els´ó
ízben a 2000. évi gazdálkodásra vonatkozóan kell elkészíteni — minden esetben naptári évre vonatkozik. A beszámolót tájékoztató jelleggel ki kell egészíteni a beszámolási
évet követ´ó év — beszámoló elkészítéséig terjed´ó — eseményeinek, tevékenységének, folyamatainak bemutatásával.
(3) Teljesítés esetén a kibontakozási támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiadására, illet´óleg a támogatás
évente egy összegben történ´ó kifizetésére a 2001., 2002. és
2003. években kerül sor, függetlenül attól, hogy a 2001.
évben megkötött hitelszerz´ódések esetében a hitelek lejárata — és így az utolsó t´óketörlesztés is — a 2004. évben
esedékes. A támogatásból történ´ó t´óketörlesztés legkés´óbbi id´ópontja 2003. december 31. Az emiatt esetlegesen
bekövetkez´ó, a hitellejáratot megel´óz´ó teljesítés esetén az
igénybe vett támogatások nem min´ósülnek jogosulatlan
igénybevételnek és az igényl´ó mentesül az ezzel járó jogszabályi szankciók alól. Ebben az esetben a kibontakozási
hitelhez kapcsolódó kamattámogatás csak a kibontakozási
hitel utolsó t´óketörlesztési id´ópontjáig vehet´ó igénybe.
(4) A támogatásra jogosult a kibontakozási támogatást
— annak folyósítását követ´ó 15 napon belül — a kibontakozási hitel évente esedékes egyösszeg´ú törlesztésére köteles felhasználni. Ennek elmulasztása az igényl´ó programból való kizárását vonja maga után.
(5) Az igényl´ó a vissza nem térítend´ó támogatást a
minisztérium által kiadott 1. számú melléklet szerinti
támogatási okirattal igényelheti az állami adóhatóság illetékes szervét´ól, a 10032000—01905609 számú Agrártermelési támogatások folyósítási számláról.
11/E. § (1) A kibontakozási hitelszerz´ódést kötött hitelintézet a program évei alatt minden év második és harmadik negyedévének végén ügyfelenkénti tájékoztatót küld a
minisztériumnak, a t´óketörlesztés teljesítésér´ól.
(2) Az az igényl´ó, akinek/amelynek beszámolóját a
minisztérium a program valamelyik évében nem fogadja el,
a programban való részvételre vonatkozó további jogosultságát csak abban az esetben biztosíthatja, ha az esedékes
éves t´óketörlesztési kötelezettségének a hitelszerz´ódés
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szerinti eredeti id´ópontig eleget tesz, és az önértékelés
elkészítését megel´óz´ó (beszámolási évben) évben felvett
kamattámogatást külön felszólítás nélkül, a t´óketörlesztési
kötelezettség határidejéig visszafizeti. A teljesítésekr´ól
szóló igazolásokat (pénzintézeti igazolás a t´óketörlesztés
teljesítésér´ól, az adóhatóság igazolása a kamattámogatás
visszafizetésér´ól) a minisztérium részére meg kell küldeni.
Nem teljesítés esetén az igényl´ó jogosulatlanná válik a
kibontakozási támogatásra és a beszámolási évben felvett
kamattámogatásra is, amelyet köteles visszafizetni. A kibontakozási támogatásra való jogosultság megsz´únésér´ól
a minisztérium értesíti az állami adóhatóságot és kezdeményezi a támogatás visszavonását.
(3) Amennyiben a minisztérium a jelentést nem fogadja
el és a pályázó esedékes t´óketörlesztési kötelezettségét az
eredeti szerz´ódés szerinti éves határid´óig nem teljesíti,
az igényl´ó a programból kizárásra kerül. Az igényl´ó kibontakozási hitelszerz´ódését a hitelintézet felmondhatja és
az ezt követ´ó 61. napon — a mindenkor érvényes eljárási
rend szerint — kezdeményezheti az állami kezesség beváltását.
Gazdahitel programok ellen´órzése
11/F. § A 7. §-a alapján
a) a mez´ógazdasági termel´ók gazdahitel programjában;
b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban,
c) az új típusú mez´ógazdasági szervezetek támogatási
programjában
részt vev´ó igényl´ónek, akinek/amelynek 2000. évben beadott pályázatát a minisztérium elfogadta, az általa felvett
— legfeljebb tízéves lejáratú — hitel teljes futamidejére
nyolcvan százalékos állami készfizet´ó kezességvállalás és a
támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat száz
százalékig terjed´ó kamattámogatás nyújtható.
11/G. § (1) A 7. §-a alapján meghirdetett
a) a mez´ógazdasági termel´ók gazdahitel programjában
részt vev´ó igényl´ó a számára a minisztérium által kiadott
Támogatási Okirat III/1., 2., 3., 4., 5., 6. pontjában meghatározott,
b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban részt vev´ó igényl´ó a számára a minisztérium által kiadott Támogatási Szerz´ódés 9. a), b), c), d),
e), f), g) és h) pontjában meghatározott,
c) az új típusú mez´ógazdasági szervezetek támogatási
programjában részt vev´ó igényl´ók a Pályázati felhívás
13. pontjában, valamint a minisztérium által kiadott Igazolás 4. pontjában meghatározott
kötelezettségeket és feltételeket a kiadott dokumentumokban szerepl´ó módon és határid´óig tartoznak teljesíteni.
(2) A kamattámogatást a hitel rendeltetést´ól eltér´ó felhasználása esetén az adózás rendjér´ól szóló 1990. évi XCI.
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törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelel´óen jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak kell tekinteni, és
teljes összegét vagy arányos részét minden esetben késedelmi kamattal növelve kell visszafizetni. A támogatás rendeltetést´ól eltér´ó felhasználásának min´ósül, különösen ha a
pályázó a pályázati felhívásban rögzített feltételekt´ól és a
pályázatban vállalt kötelezettségekt´ól eltér, kivéve, ha az
eltérést a minisztérium el´ózetesen engedélyezte, vagy jóváhagyta. A késedelmi kamat mértéke a visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A támogatásra való jogosultság visszavonását a minisztérium
kezdeményezi az állami adóhatóságnál.
11/H. § (1) A 7. §-ban szerepl´ó beszámolási kötelezettség részeként a pályázó a hitel felhasználásáról a fejlesztés
megvalósulásáról szóló elszámolás benyújtását követ´ó évig
minden év május 31-ig köteles elkészíteni jelentését és azt
postán ajánlott küldeményként
a) a gazdahitel program, valamint
b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási program esetén a hitelt nyújtó hitelintézethez és a
Bizottsághoz;
c) az új típusú mez´ógazdasági szövetkezetek támogatási programja esetén a hitelt nyújtó hitelintézethez és
az illetékes megyei földm´úvelésügyi hivatalhoz megküldeni.
(2) A jelentés elkészítésének határideje 2001. évben
június 30.
(3) A hitelt nyújtó hitelintézet, illetve az illetékes
megyei földm´úvelésügyi hivatal a beszámolót véleményével ellátva 30 napon belül megküldi a Bizottság részére.
A jelentéshez mind a hitelintézet, mind a minisztérium egy-egy alkalommal kiegészítést kérhet. A kiegészítésre vonatkozó igényt tizenöt napon belül kell teljesíteni.
(4) Amennyiben a gazdahitel keretében felhasználásra
kerül´ó hitel más minisztérium által meghirdetett támogatási pályázathoz kapcsolódik, az elszámolás id´ópontja ezen
támogatási okiratban szerepl´ó határid´óhöz igazodik.
(5) Az éves jelentésre vonatkozó el´óírásokat
a) a mez´ógazdasági termel´ók gazdahitel programjára
vonatkozóan a 3. számú melléklet,
b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban a 4. számú melléklet;,
c) az új típusú mez´ógazdasági szervezetek támogatási
programjára vonatkozóan az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(6) A Bizottság az éves jelentések, valamint a helyszíni ellen´órzések alapján javaslatot tehet a minisztérium
részére a pályázó kedvezményének visszavonására, illetve
a felvett támogatás 11/G. § (2) bekezdés szerinti visszafizetésére.’’
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2. §
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3. §

A Korm. rendelet 13. §-ának (3) bekezdése helyére a
következ´ó rendelkezés lép:

A Korm. rendelet e rendelet mellékletében szerepl´ó mellékletekkel egészül ki.
4. §

,,(3) A 4. és 7. §-okban meghatározott kamattámogatás
— a 7. § (3) bekezdésében foglalt kamattámogatási el´óleg
kivételével — negyedévente igényelhet´ó az illetékes adóhatóságtól a 10032000—01905616 számú APEH Agrárfinanszírozási folyósítási számláról.’’

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelethez
,,1. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez
FÖLDM ´ÚVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM

ÉS

VIDÉKFEJLESZTÉSI
Iktatószám: ...........................

Támogatási Okirat
a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján
a kibontakozási hitelkonstrukció keretében .................... évben
igénybe vehet´ó kibontakozási támogatás igénybevételéhez
Név: ......................................................................................................................................................................................................
Cím/telephely: ....................................................................................................................................................................................
R egisztrációs szám: ............................................................................................................................................................................
A konstrukció(k)ban történ´ó részvételre jogosító igazolás száma: .............................................................................................
Adóazonosító szám: ...........................................................................................................................................................................
Értesítem, hogy a mez´ógazdasági termel´ók kibontakozási hitelkonstrukciója keretében ........... év ............... hó ......-én
beérkezett beszámolóját a .................................................... hitelintézet és a Tárcaközi Bíráló Bizottság értékelése alapján
elfogadtam. Ennek alapján ........................... évben kibontakozási támogatást vehet igénybe az alábbiak szerint:
1. A kibontakozási hitelkonstrukcióba bevont hitel összege az FVM igazolása szerint:
2. Az igényl´ó részére a kibontakozási hitelszerz´ódés szerint folyósított kibontakozási hitel összege:
3. A kibontakozási hitel éves, aktuális törlesztend´ó összege:
4. A kibontakozási hitelt folyósító hitelintézet:
A fentiek alapján .............. évben ....................................... Ft összeg´ú kibontakozási támogatás igénybevételére jogosult.
A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhet´ó, és azt az .................................. APEH ................................ folyósítási számláról kell teljesíteni.
Felhívom a figyelmét, hogy a kibontakozási támogatás folyósítását követ´ó 15 napon belül eleget kell tennie a 3. pont
szerinti hiteltörlesztési kötelezettségének. Ennek elmulasztása esetén a hitelintézet a kibontakozási hitelszerz´ódést
felmondhatja, melynek következtében a vizsgált évben folyósított támogatások jogtalan felhasználásnak min´ósülnek,
azok visszavonásra kerülnek, a minisztérium a pályázót a kibontakozási hitelkonstrukciós programból kizárja, a beváltott
kezesség állammal szembeni kötelezettséggé válik.
Budapest, ................. év ............................... hó ....... nap.
..................................................................................................
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

3892

MAGYAR KÖZLÖNY
2. számú melléklet
a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez

Segédlet
a kibontakozási hitelkonstrukcióban
részt vev´ó mez´ógazdasági termel´ók éves jelentéséhez
1. A vállalkozás azonosító adatai:
— megnevezés/név;
— lakcím/székhely/telephely/megye;
— postai cím/telefonszám;
— nyilvántartási (regisztrációs) szám a támogatás
igénylésének évében;
— adószám (adóazonosító jel);
— pénzforgalmi jelz´ószám;
— támogatási igazolás száma;
— a folyószámlát vezet´ó hitelintézet;
— a kibontakozási hitelkonstrukciót (kibontakozási
hitel, pótlólagos hitel) finanszírozó hitelintézet;
— gazdálkodási forma (jogi személyiség´ú gazdasági
társaság, nem jogi személyiség´ú gazdasági társaság, szövetkezet, f´ófoglalkozású egyéni vállalkozó, nem f´ófoglalkozású egyéni vállalkozó, f´ófoglalkozású ´óstermel´ó, nem f´ófoglalkozású ´óstermel´ó);
— a vállalkozás — e rendelet hatálybalépéséig megvalósuló — átalakulása esetén (amennyiben az FVM által
kiadott igazolás az átalakulás el´ótti cég névre került kiállításra, és err´ól adatszolgáltatás még nem történt) mellékelni kell
= a jogutód vállalkozás cégbejegyzésér´ól szóló igazolást,
= a megyei földm´úvelésügyi hivatal igazolását az átalakult cég regisztrációjáról,
= a hitelintézet igazolását az átalakulás elfogadásáról, illetve a hitelállomány továbbvitelér´ól,
= a jogutód cég nyilatkozatát a kibontakozási program vállalásáról.
2. A kibontakozási program éves ütemének teljesítésér´ól
készített jelentés tartalmi követelményei:
a) a pályázó részére az FVM által kiadott ,,igazolás’’, a
kibontakozási hitelszerz´ódés, a pótlólagos hitelszerz´ódés
másolatainak bemutatása (ez utóbbi csak pótlólagos hitel
igénybevétele esetén); e pontot csak az els´ó önértékelés
során, 2001-ben kell teljesíteni;
b) az illetékes megyei földm´úvelésügyi hivatal igazolása
a pályázónak a jelentés készítésének évében történt
regisztrációjáról, az éves árbevétel megoszlásáról,
amennyiben a pályázót a beszámolás évében elemi kár érte,
az erre vonatkozó bejelentés, illetve a megyei földm´úvelésügyi hivatali igazolás, a kapcsolódó támogatást tartalmazó
igazolás;
c) a beszámolási évr´ól szóló éves mérlegbeszámoló,
pénztárkönyv kimutatás, illetve a társasági adó, SZJA bevallás vonatkozó igazolólapjai;
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d) nyilatkozat az 1. §-ban meghatározott köztartozásokról és egyéb befizetési kötelezettségekr´ól;
e) a társasági formában m´úköd´ó vállalkozások esetében nyilatkozat arról, hogy a társaság törzst´ókéjének mértéke a jogszabályi el´óírásoknak megfelel;
f) a fennálló hiteleinek állománya a hitelt folyósító
hitelintézetenkénti felsorolásban, a hitelekhez kapcsolódó
kedvezmények, illetve támogatások jogcímei, mértékei, a
beszámolás évében igénybe vett támogatások összegei;
g) a kibontakozási program éves üteme szerinti feladatok
teljesítésének és az elért eredményeknek az ismertetése,
ennek keretében
— a vállalkozás tevékenységének alakulása, változása,
szerkezetmódosítása, termelési és termékfejlesztési tevékenysége,
— a megvalósított beruházások, ezek forrásai, a tartós
forgóeszköz növekmény,
— a vállalkozás vagyoni, jövedelmez´óségi és pénzügyi
helyzetének, a kötelezettség állományának változása (nettó
árbevétel, költségek, t´óke, eredmény, t´óke, eszközérték, az
éven belüli és éven túli kötelezettségek). Ezen információkat 1999. évt´ól a beszámolás évéig terjed´óen a tényleges,
illetve a vállalásban szerepl´ó adatok egybevetésével, öszszehasonlításával kell bemutatni,
— egyéb tájékoztató információk (pl. a programban
szerepl´ó beruházások, fejlesztések eltér´ó megvalósítása,
ezek indoklása, amennyiben a kibontakozási hitel 6 hónapnál rövidebb ideig állt az igényl´ó rendelkezésére, a tervezett beruházások, fejlesztések megvalósítása érdekében a
beszámolás id´ószakában tett intézkedések stb.);
h) az igényl´ó értékelése a program várható teljesítésér´ól, gazdálkodási helyzetének várható alakulásáról a program következ´ó éveiben.
3. A bemutatott jelentés alapján kérem ..........................
ezer forint kibontakozási támogatás megítélését.
Dátum: ..............................................
.........................................
cégszer´ú aláírás

3. számú melléklet
a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez
Beszámoló jelentés
a mez´ógazdasági termel´ók gazdahitel program
keretében nyújtott támogatásból ered´ó
kötelezettségeinek teljesítésér´ól
1.
A
A
A

Azonosító adatok
támogatásban részesült neve és címe:
támogatási okirat száma:
hitelszerz´ódés megkötésének id´ópontja (év, hó, nap):
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Regisztrációs szám a beszámoló készítés évében:
A vállalkozás adószáma (adóazonosító jel):
Társaságok esetén a cégjegyzék száma:
2. A támogatások és kötelezettségek részletezése
A beszámolási id´ószakban folyósított hitel összege (E Ft):
Az összesen felvett hitel összege (E Ft):
A hitelfelvétel id´ópontja(i) (év, hó, nap):
A hitel futamideje (év):
A beszámolási id´ószakban felvett kamattámogatás
összege (E Ft):
A tervezett fejlesztés ÁFA nélküli összege (E Ft):
A fejlesztés tervezett befejezési határideje (év, hó):
(A beszámolóhoz a 2001. évi beszámoló alkalmával mellékelni kell a hitelszerz´ódés másolatát.)
3. A pályázat alapját képez´ó üzleti terv id´óarányos teljesítésének értékelése
A fejlesztések, vásárlások rövid ismertetése, azok megvalósításának állapota, költségei (számlamásolatok becsatolásával), készültségi foka %:
Éves összes nettó árbevétel (E Ft):
Éves mez´ógazdasági árutermelési tevékenységb´ól származó bevétel (E Ft):
Adózott jövedelem (E Ft):
4. Egyéb tájékoztató információk:
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
Dátum: ..............................................
.........................................
cégszer´ú aláírás

4. számú melléklet
a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez
Beszámoló jelentés
a fiatal agrárvállalkozók részére a gazdahitel program
keretében nyújtott támogatásból ered´ó kötelezettségek
teljesítésér´ól
1. Azonosító adatok
A támogatásban részesült neve és címe:
A támogatási szerz´ódés száma:
A támogatási szerz´ódés megkötésének id´ópontja (év,
hó, nap):
Regisztrációs szám:
Vállalkozói adószáma (adóazonosító jel):
2. A támogatások és kötelezettségek részletezése
A hitel összege (E Ft):
A hitelfelvétel id´ópontja (év, hó, nap):
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A hitel futamideje (év):
A felvett vissza nem térítend´ó támogatás összege (E Ft):
A felvett kamattámogatás összege (E Ft):
A tervezett fejlesztés ÁFA nélküli összege (E Ft):
A fejlesztés tervezett befejezési határideje (év, hó):
(A beszámolóhoz a 2001. évi beszámoló alkalmával mellékelni kell a hitelszerz´ódés másolatát.)
3. A pályázat alapját képez´ó üzleti terv id´óarányos teljesítésének értékelése
A fejlesztés készültségi foka %:
(A megvalósított fejlesztés összegének és a tervezett
fejlesztés összegének aránya.)
Éves összes nettó bevétel (E Ft):
Éves mez´ógazdasági árutermelési, tevékenységb´ól származó bevétel (E Ft):
Adózott jövedelem (E Ft):
4. A fejlesztés megvalósításának helyzetér´ól rövid szöveges beszámoló:
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
Dátum: ..............................................
............................................
az igényl´ó aláírása

5. számú melléklet
a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez
Beszámoló jelentés
az új típusú szövetkezetek, termel´ói értékesít´ó
szervezetek (TÉSZ) részére a gazdahitel program
keretében nyújtott támogatásból ered´ó kötelezettségek
teljesítésér´ól
1. Azonosító adatok
A támogatásban részesült szervezet neve és címe:
A támogatási igazolás száma és dátuma:
A támogatásban részesült adószáma:
Cégjegyzék száma:
2. A támogatások és kötelezettségek részletezése
Az igazolásban szerepl´ó hitel összege (E Ft):
A hitelintézeti szerz´ódésben szerepl´ó hitel összege (E Ft):
A hitelfelvétel id´ópontja (év, hó, nap):
A hitel futamideje (év):
A beszámolási id´ószakban folyósított forgóeszköz hitel
összege (E Ft):
A beszámolási id´ószakban folyósított beruházási hitel
összege (E Ft):
A felvett kamattámogatás összege (E Ft):
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3. A pályázat alapját képez´ó üzleti terv id´óarányos teljesítésének értékelése
A beruházás készültségi foka % (a beszámolási id´ószak
végén):
Éves összes nettó árbevétel (E Ft):
Az éves összes nettó árbevételen belül a tagoktól származó termékek utáni nettó árbevétel (E Ft):
A taglétszám (f´ó):
A taglétszám változása a beszámolás évében:
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1. §

Az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében a XXIII.
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet
10. cím, 02. alcím, 10. jogcím-csoport számú ,,Millenniumi
filmprodukciók támogatása’’ szövegrész hatályát veszti.

2. §
4. Szöveges értékelés a szervezet m ´úködésér´ól és a hitelösszeg felhasználásáról:
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
....................................................................................................
.
5. Nyilatkozat
Alulírott ........................................................ szövetkezet
(TÉSZ) elnöke nyilatkozom, hogy az általam vezetett szervezet a beszámolási id´ószakban a nyílt tagság elvét megtartotta, nonprofit jelleggel m´úködött, és a tagság érdekeinek
kifejez´ódéseként éves nettó árbevételének ................ % -a
a tagság tevékenységével összefüggésben keletkezett.
Dátum: ..............................................
............................................
az igényl´ó aláírása
A beszámolóhoz mellékelni kell:
— a hitelintézeti szerz´ódés másolatát (csak 2001-ben),
— az illetékes megyei földm´úvelésügyi hivatal igazolását a szövetkezeti tagok regisztrációjáról a beszámolási
évben,
— a közgy´úlés által elfogadott éves beszámoló másolatát.’’

A Kormány
86/2001. (V. 30.) Korm.
rendelete
az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló — többször módosított — 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
87/2001. (V. 30.) Korm.
rendelete
a katonai fels´óoktatás alapképzési
szakjainak képesítési követelményeir´ól szóló
28/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fels´óoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának d) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a katonai fels´óoktatás alapképzési szakjainak követelményeir´ól szóló 28/1999.
(II. 12.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R .) a következ´ók szerint módosítja:
1. §
(1) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az egyetemi szint´ú kiegészít´ó alapképzésben a
záróvizsgára bocsátás idegen nyelvi feltételeként — a Biztonság- és Védelempolitikai szak kivételével — a tanulmányaikat a 2005/2006-os tanév el´ótt megkezd´ókre a szakmai
anyaggal b´óvített középfokú ,,C’’ típusú állami — vagy
azzal egyenérték´ú — nyelvvizsgát, ett´ól a tanévt´ól az 1. számú mellékletben foglalt követelményt felmen´ó rendszerben kell alkalmazni.’’
(2) Az R. 4. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A katonai-szakmai nyelvvizsgára vonatkozó követelményt 2001. szeptember 1-jét´ól — nem felmen´ó rendszerben — kell alkalmazni.’’
2. §
(1) Az R. 3. számú melléklete 1. pontjában helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
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(Biztonság- és védelempolitikai szak)
,,1. A képzés célja
Szakemberek képzése a polgári szféra védelmi szektorának különböz´ó szervei, szervezetei, valamint a fegyveres
er´ók és rendvédelmi szervek számára, akik az elsajátított
korszer´ú társadalomtudományi, jogtudományi, vezetés- és
szervezéstudományi, hadtudományi és módszertani ismereteik, valamint egy idegen nyelv fels´ófokú és egy másik
idegen nyelv középfokú ismerete birtokában képesek a
biztonságpolitikai problémák elemzésére, értékelésére, a
válságszabályozásra, a konfliktusok komplex kezelésére, a
biztonságpolitika alakítására; ismerik a szakterület nemzetközi tapasztalatait, gyakorlatát; rendelkeznek a szükséges készségekkel a nemzetközi politikai, katonai szervezetek, valamint nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységében való részvételhez.’’
(2) Az R. 3. számú melléklete 5. pontjának második
francia bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere)
,,— a záróvizsgára bocsátás idegen nyelvi felkészültségére vonatkozó feltétele: egy idegen nyelvb´ól fels´ófokú, egy
mások nyelvb´ól középfokú ,,C’’ típusú állami — vagy azzal
egyenérték´ú — nyelvvizsga, amelyek közül az egyik angol
nyelvi,’’.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei
A honvédelmi miniszter
12/2001. (V. 30.) HM
rendelete
a katonai szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
1/1997. (I. 9.) HM rendelet módosításáról
A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
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1. §

A katonai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló — a 14/1998. (VIII. 15.), valamint
a 8/2000. (III. 10.) HM rendeletekkel módosított — 1/1997.
(I. 9.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteként
kiadott Jegyzék kezd´ó — 1—70. sorszámig terjed´ó — táblázata helyébe e rendelet 1. számú mellékletében szerepl´ó
táblázat lép.

2. §
(1) Az R. mellékletében szerepl´ó 4. és 38. sorszám alatti
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezetében ,,a Magyar Honvédség hadtáp csoportf´ónöke’’ szövegrész helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,a Magyar Honvédség élelmezési szolgálatf´ónöke’’
(2) A 6., 9., 11., 30—32., 39. és 41—42. sorszám alatti
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezetében ,,a Honvéd Vezérkar
híradó csoportf´ónöke’’ szövegrész, valamint a 12—13. sorszám alatti szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezetében
,,a Magyar Honvédség elektronikai hadviselés f´ónöke’’
szövegrész helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,a Honvéd Vezérkar Vezetési Csoportf´ónökség híradó
osztályvezet´óje’’
(3) A 7—8., 36. és 40. sorszám alatti szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezetében ,,a Magyar Honvédség Légier´ó
Vezérkar légvédelmi rakéta f´ónöke’’ helyébe a következ´ó
szövegrész lép:
,,a Magyar Honvédség Légier´ó Vezérkar vezérkari f´ónöke’’
(4) A 15., 18., 45—46. és 53. sorszám alatti szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör
gyakorlása cím´ú fejezetében ,,a Magyar Honvédség Szárazföldi Vezérkar vegyivédelmi f´ónöke’’ szövegrész, a 49—50.
és 64—65. sorszám alatti szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú
fejezetében ,,a Magyar Honvédség Szárazföldi Vezérkar
kiképzési f´ónöke’’ szövegrész, az 51. és 68. sorszám alatti
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezetében ,,a Magyar Honvédség Szárazföldi Vezérkar m´úszaki f´ónöke’’ szövegrész,
valamint az 52. és 67. sorszám alatti szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezetében ,,a Magyar Honvédség Szárazföldi
Vezérkar tüzér f´ónöke’’ szövegrész helyébe a következ´ó
szövegrész lép:
,,a Magyar Honvédség Szárazföldi Vezérkar vezérkari
f´ónöke’’
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(5) A 16. sorszám alatti szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezete ,,a Honvéd Vezérkar Titokvédelmi és Ügyviteli osztályvezet´óje’’ helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,a Honvéd Vezérkar Vezetési Csoportf´ónökség biztonsági osztályvezet´óje’’
(6) A 22. sorszám alatti szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezetében ,,a Magyar Honvédség Kulturális és Média Igazgatóság f´óigazgatója’’ szövegrész helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,a Magyar Honvédség budapesti hely´órség parancsnoka’’
(7) A 35. sorszám alatti szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezetében ,,a Honvéd Vezérkar híradó csoportf´ónöke’’ szövegrész helyébe a következ´ó szövegrész lép:
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,,a Honvéd Vezérkar Vezetési Csoportf´ónökség elektronikai hadviselési osztályvezet´óje’’
(9) A 69. sorszám alatti szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú fejezetében ,,a Honvéd Vezérkar hadkiegészítési csoportf´ónöke’’ szövegrész helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,a Magyar Honvédség hadkiegészít´ó és kiképz´ó parancsnoka’’
(10) Az R. melléklete szerinti szakmai és vizsgakövetelmények az e rendelet 2. számú melléklete szerinti honvéd
zászlós, meteorológiai asszisztens (71. sorszám), valamint
honvéd tiszthelyettes, egészségügyi (72. sorszám) és a honvéd tiszthelyettes, meteorológiai észlel´ó (73. sorszám)
szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeivel
egészülnek ki.

3. §

,,a Magyar Honvédség elektronikai szolgálatf´ónöke’’
(8) A 43—44. sorszám alatti szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása cím´ú
fejezetében ,,a Magyar Honvédség elektronikai hadviselés
f´ónöke’’ szövegrész helyébe a következ´ó szövegrész lép:

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 12/2001. (V. 30.) HM rendelethez
[Melléklet az 1/1997. (I. 9.) HM rendelethez]
Sorszám

A szakképesítés
azonosító száma

A szakképesítés (ágazat) megnevezése

A kamarai jogkör
gyakorlója

1.

51

8917 01

Fegyverm´úszerész

MH FVTSZF

2.

51

8917 02

Harcjárm´úszerel´ó

MH PCGTSZF

3.

51

8917 03

Híradóm´úszerész

MH ESZF

Honvéd tiszthelyettes
4.

51

8917 04 01

— alegység szolgálatvezet´ó

MH ÉSZF

5.

51

8917 04 02

— élelmezési-ellátó

MH ÉSZF

6.

51

8917 04 03

— központ-, vezetékes eszköz üzemeltet´ó

HVK VCSF HÍROV

7.

51

8917 04 04

— légvédelmi rakéta és tüzér

8.

51

8917 04 05

— lokátor üzemeltet´ó

9.

51

8917 04 06

— rádióállomás üzemeltet´ó

HVK VCSF HÍROV

10.

51

8917 04 07

— rádióelektronikai felderít´ó

MK KFH REFI

11.

51

8917 04 08

— rádiórelé-állomás üzemeltet´ó

12.

51

8917 04 09

— rádiótechnikai zavaró

13.

51

8917 04 10

— rádiózavaró

MH LEVK VKF

HVK VCSF HÍROV
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A szakképesítés
azonosító száma

A szakképesítés (ágazat) megnevezése
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A kamarai jogkör
gyakorlója

14.

51

8917 04 11

— ruházati ellátó

MH RSZF

15.

51

8917 04 12

— t´úzoltóparancsnoki

MH SZFVK VKF

16.

51

8917 04 13

— ügykezel´ó

HVK VCSF BIZTOV

17.

51

8917 04 14

— üzemanyag-ellátó

MH ÜSZF

18.

51

8917 04 15

— vegyivédelmi parancsnoki

MH SZFVK VKF

19.

51

8917 04 16

— vegyivédelmi technikai

MH VVTSZF

20.

51

8917 05

Katonai gépjárm´úszerel´ó

MH PCGTSZF

21.

51

8917 06

Katonai m´úszaki gépszerel´ó

MH M ´ÚTSZF

22.

51

8917 07

Katonazenész

MH BHP

Légijárm´ú-szerel´ó
23.

51

8917 08 01

— fedélzeti fegyverberendezés szerel´ó

24.

51

8917 08 02

— fedélzeti m´úszerberendezés szerel´ó

25.

51

8917 08 03

— fedélzeti rádiótechnikai berendezés szerel´ó

26.

51

8917 08 04

— helikopter sárkány-hajtóm´ú szerel´ó

27.

51

8917 08 05

— repül´ógép sárkány-hajtóm´ú szerel´ó

28.

51

8917 09

Lokátorm´úszerész

29.

51

8917 10

Rakétam´úszerész

MH RMSZF

MH FVTSZF

Repülésbiztosító
30.

51

8917 11 01

— fénytechnikai rendszer üzemeltet´ó

31.

51

8917 11 02

— navigációs rendszer üzemeltet´ó

32.

51

8917 11 03

— rádiórendszer üzemeltet´ó

33.

52

8917 01

Fegyvertechnikus

MH FVTSZF

34.

52

8917 02

Harcjárm´útechnikus

MH PCGTSZF

35.

52

8917 03

Híradótechnikus

MH ESZF

HVK VCSF HÍROV

Honvéd technikus
36.

52

8917 04 01

— légvédelmi rakéta és tüzér

MH LEVK VKF

Honvéd zászlós
38.

54

8917 01 01

— általános hadtáp

MH ÉSZF

39.

54

8917 01 02

— központ-, vezetékes eszköz üzemeltet´ó

HVK VCSF HÍROV

40.

54

8917 01 03

— lokátor üzemeltet´ó

MH LEVK VKF

41.

54

8917 01 04

— rádióállomás üzemeltet´ó

42.

54

8917 01 05

— rádiórelé-állomás viv´óközpont üzemeltet´ó

43.

54

8917 01 06

— rádiótechnikai zavaró

44.

54

8917 01 07

— rádiózavaró

HVK VCSF HÍROV

HVK VCSF EHDVOV
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Sorszám

A szakképesítés
azonosító száma

A szakképesítés (ágazat) megnevezése

45.

54

8917 01 08

— t´úzoltóparancsnoki

46.

54

8917 01 09

— vegyivédelmi

47.

52

8917 05

Katonai gépjárm´útechnikus

2001/60. szám
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gyakorlója

MH SZFVK VKF
MH PCGTSZF

Katonai kiképz´ó
48.

54

8917 02 01

— felderít´ó

49.

54

8917 02 02

— gépesített lövész

50.

54

8917 02 03

— harckocsizó

51.

54

8917 02 04

— m´úszaki

52.

54

8917 02 05

— tüzér

53.

54

8917 02 06

— vegyivédelmi

54.

52

8917 07

Katonai m´úszaki géptechnikus

HVK FCSF

MH SZFVK VKF

MH MÜTSZF

Légijárm´ú-technikus
56.

52

8917 09 01

— fedélzeti fegyvertechnikai technikus

57.

52

8917 09 02

— fedélzeti m´úszerberendezés technikus

58.

52

8917 09 03

— fedélzeti rádiótechnikai berendezés technikus

59.

52

8917 09 04

— helikopter sárkány-hajtóm´ú technikus

60.

52

8917 09 05

— repül´ógép sárkány-hajtóm´ú technikus

61.

52

8917 10

Lokátortechnikus

62.

52

8917 11

Rakétatechnikus

MH RMSZF

MH FVTSZF

Honvéd tiszthelyettes
63.

51

8917 04 17

— katonai rendész

64.

51

8917 04 18

— gépesített lövész

65.

51

8917 04 19

— harckocsizó

66.

51

8917 04 20

— felderít´ó

67.

51

8917 04 21

— tábori tüzér

68.

51

8917 04 22

— m´úszaki

MH BHPK
MH SZFVK VKF
HVK FCSF
MH SZFVK VKF

Védelmi igazgatási szakel´óadó
69.

54

8917 03 01

— hadkiegészítési menedzser

MH HKPK

Honvéd zászlós
70.

54

8917 01 10

— rádióelektronikai felderít´ó

MK KFH REFI

71.

54

8917 01 11

— meteorológiai asszisztens

MH METSZF

Honvéd tiszthelyettes
72.

51

8917 04 23

— egészségügyi

HVK EÜCSF

73.

51

8917 04 24

— meteorológiai észlel´ó

MH METSZF
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2. számú melléklet
a 12/2001. (V. 30.) HM rendelethez
[Az 1/1997. (I. 9.) HM rendelet mellékletének
kiegészítése]
A Jegyzék 71. sorszáma alatti szakképesítés
szakmai és vizsgáztatási követelményei
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szerepl´ó adatai
1.1. Szakképesítés azonosító száma: 54 8917 01 11
1.2. Szakképesítés megnevezése: Honvéd zászlós (meteorológiai asszisztens ágazat)
II. A szakképesítés munkaterülete
2.1. A szakképesítéssel legjellemz´óbben betölthet´ó
munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

FEOR megnevezése

0210

Fegyveres er´ók (testületek, rendvédelmi
szervek) középfokú képesítést igényl´ó foglalkozások

2.1.1. A szakképesítéssel betölthet´ó katonai munkakörök (beosztások)
A munkakör, foglalkozás
szakmai száma

megnevezése

02156

Meteorológiai asszisztens

02155

Meteorológiai észlel´ó

2.2. A munkaterület rövid, jellemz´ó leírása:
— a meteorológiai asszisztens honvédelemmel kapcsolatos feladatot lát el;
— meteorológiai támogatást végez jellemz´óen kötelékben, a meteorológiai el´órejelz´ó irányításával;
— meteorológiai információt szolgáltat, szükség esetén angol nyelven, a meteorológiai támogatás biztosítása
érdekében az észlelt és az el´óre jelzett id´ójárási adatok
alapján;
— feladatait speciális körülmények között önállóan,
folyamatos irányítás nélkül, egyénileg is képes végrehajtani;
— a meteorológia asszisztens tevékenységi köre a meteorológiai észlel´ó és a meteorológiai el´órejelz´ó közé
illeszkedik a meteorológiai támogatás rendszerében;
— a meteorológiai el´órejelz´ó távollétében ultrarövid távú
meteorológia el´órejelzést készít a felel´ósségi körzetre;
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— menedzseli a lokális meteorológiai információs
hálózatot;
— szükség esetén a meteorológiai észlel´ó feladatát látja el.
2.3. A szakképesítéssel rokon szakképesítés
Azonosító szám

Megnevezése

51 8917 0424

Honvéd tiszthelyettes (meteorológiai észlel´ó ágazat)

III. A szakképesítés szakmai követelményei
3.1. A foglalkozás gyakorlása során el´óforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
A képzés eredményeként a hivatásos zászlós általános és
katonai m´úveltsége, szaktudása, parancsnoki-vezet´ói kvalitása, pedagógiai-módszertani ismeretei, a katonai hivatáshoz való szilárd köt´ódése alapján feleljen meg a hivatásos zászlósokkal szemben támasztott katonai és társadalmi
igényeknek.
Szakmai-elméleti és gyakorlati ismeretei birtokában
legyen képes teljesíteni az els´ó beosztásra történ´ó felkészítés követelményszintjét, és váljon alkalmassá más rendszerek m´úködési elvének önálló elsajátítására.
3.1.1. Társadalomtudományi alapismeretek
a) A tantárgyi ismeretek elsajátítása járuljon hozzá a
zászlós magyarságtudatának fejl´ódéséhez.
b) Ismerje:
— a katonai erkölcs normáit.
c) Értse:
— a katona és a Magyar Honvédség társadalomban
betöltött helyét, szerepét;
— a katonák közéleti magatartásának szerepét, jelent´óségét.
d) Legyen képes:
— a beosztott hadköteles állomány állampolgári és
honvédelmi ismereteinek oktatásában való részvételre;
— a társadalomban zajló folyamatok megértésére és
abból megfelel´ó következtetések levonására;
— a társadalmi érintkezési normák betartására.
3.1.2. Pedagógiai alapismeretek
a) Ismerje:
— az oktatás, nevelés folyamatát, helyét, szerepét és
gyakorlati alkalmazásának módszereit a kiképzésben;
— az oktatástechnika eszközeit, alkalmazásuk módjait,
helyét, szerepét a katonák felkészítésében.
b) Szerezzen jártasságot:
— a beosztottak megismerésének módjában és folyamatában, a katonai magatartás formálásának gyakorlatában és a konfliktusok kezelésében;
— a speciális katonai oktatástechnikai eszközök kiképzésben történ´ó szakszer´ú felhasználásában.

3900

MAGYAR KÖZLÖNY

c) Legyen képes:
— a foglalkozások megszervezésére, el´ókészítésére és
vezetésére.
3.1.3. Katonai testnevelés
a) Ismerje:
— a katonai testnevelési és sportfoglalkozások vezetésének metodikai eljárásait, a fizikai képességek fejlesztésének alapvet´ó módjait;
— a közelharc mozgásanyagát, a gyakorlatok technikáját.
b) Legyen képes:
— fizikailag felkészülni a katonai szolgálattal járó szellemi és fizikai megterhelések elviselésére;
— szabályosan végrehajtani a természetes és mesterséges akadályok leküzdését, bemutatni a gyakorlatok technikáját;
— szabályosan végrehajtani és végrehajtatni az atlétikai foglalkozások ismeretanyagát;
— kondíciós állapotának öner´ób´ól történ´ó fenntartására.
3.1.4. Általános katonai ismeretek
a) Ismerje:
— a fegyveres szolgálat teljesítéséb´ól következ´ó kötelezettségeket és jogokat;
— a katonák magatartásának normáit békeid´óben és
háborúban;
— a katonai függ´óségi viszonyokat és az abból adódó
követelményeket;
— a parancsot és a parancsadási jogot;
— a szolgálat ellátásának szabályait;
— a fegyelmi jogkör gyakorlásának alapjait;
— az ügyviteli és titokvédelmi el´óírásokat;
— a gépjárm´ú igénybevételével kapcsolatos feladatokat;
— a tömegpusztító és gyújtófegyverek hatását, az ellenük való védelem lehet´óségeit, az ipari katasztrófák, nukleáris balesetek hatásainak csökkentése, illetve megszüntetése érdekében végrehajtandó feladatokat;
— a Magyar Honvédség felépítését, hader´ónemeit,
fegyvernemeit, szakcsapatait;
— az összfegyvernemi harc fogalmát, célját, f´óbb jellemz´óit, fajtáit, formáit, a harc biztosítását, az összfegyvernemi alegységek szervezetét, harceljárását, a saját alegységek helyét, szerepét az összfegyvernemi harcban;
— a harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységek alapfogalmait, jellemz´óit, alapelveit;
— más államok katonáinak, haditechnikai eszközeinek
felismerési jeleit;
— a tereptan alapjait, a terep katonai alkalmazásának
lehet´óségeit;
— a logisztikai támogatás alapjait;
— a fegyvernemek és szakcsapatok alkalmazásának
alapjait;
— a jog, a nemzetközi hadijog, a nemzetbiztonság, a
békem´úveletekben való részvétel, a személyügy, az általá-
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nos munkavédelem, a baleset-elhárítás, a t´úzvédelem, a
környezetvédelem és a hadkiegészítés alapvet´ó el´óírásait.
b) Legyen jártas:
— az alaki fogások és mozdulatok végrehajtásában, a
vezényszavak szabályos kiadásában;
— a rendszeresített egyéni fegyverek, valamint kézigránátok balesetmentes, szakszer´ú kezelésében és eredményes alkalmazásában;
— a m´úszaki, a vegyivédelmi eszközök, anyagok balesetmentes, szakszer´ú kezelésében, alkalmazásában.
c) Legyen képes:
— a szabályzatokban, utasításokban el´óírt feladatok
példás végrehajtására;
— a szolgálat ellátására és ellen´órzésére;
— az alegység tevékenységének szakszer´ú irányítására,
a fegyelmi jogkör, az anyagi, erkölcsi felel´ósség és hatáskör
szabályszer´ú gyakorlására, a szabályzat szerinti élet vezetésére és irányítására;
— az alakiság, az alaki fegyelem megteremtésére, szinten tartására;
— a szakmai feladatok bonyolult vegyi és radiológiai
viszonyok közötti végrehajtására;
— a gépjárm´ú- és oszlopparancsnoki feladatok ellátására;
— a titokvédelmi feladatok betartására és betartatására;
— az általános harcászat keretében tanult gyakorlati
fogások végrehajtására;
— az el´óírt l´ó- és kézigránátdobó gyakorlatok és az
ezekhez kapcsolódó normafeladatok jó szint´ú teljesítésére;
— a térképek használatára, a terepen történ´ó magabiztos tájékozódásra és a terep szakszer´ú kihasználására a
harc sikeres megvívása érdekében;
— a fegyvernemi alap- és kiegészít´ó katonai ismeretek
gyakorlati alkalmazására;
— a beosztási szintjének megfelel´óen részfoglalkozások, foglalkozások el´ókészítésére és vezetésére.
3.1.5. Az alapfokú gépjárm´úvezet´ói képzés
Szerezze meg az érvényben lév´ó rendelkezések szerint a
,,B’’ járm´úkategóriára érvényes vezet´ói engedélyt.
3.1.6. Munka- és környezetvédelem
a) Tartsa be a munkahelyre vonatkozó munkajogi,
munkavédelmi, környezetvédelmi, t´úzvédelmi, biztonságtechnikai el´óírásokat.
b) Ismerje:
— a munkahelyre vonatkozó, a munkarenddel kapcsolatos munkajogi törvényeket, rendeleteket és egyéb idevonatkozó rendszabályokat;
— a meteorológiai támogatást szabályozó el´óírásokat,
utasításokat és a munkaköri leírást;
— a magaslégköri szélmérésnél használatos nagynyomású gázpalackra vonatkozó t´úzvédelmi és biztonságtechnikai el´óírásokat.
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c) Legyen képes:
— a magasnyomású gázpalack használatára, kezelésére
vonatkozó rendeletek szerint a kezeléshez szükséges vizsgák letételére, engedélyek megszerzésére.
3.1.7. Meteorológiai mérések
a) Végezze a földfelszíni szinoptikus és repül´ótéri meteorológiai észleléseket.
b) Ismerje:
— a földfelszíni szinoptikus és repül´ótéri észlelések
végrehajtására vonatkozó érvényben lév´ó szabályozókat.
c) Legyen képes:
— önállóan végrehajtani a földfelszíni szinoptikus és
repül´ótéri meteorológiai paraméterek (légh´ómérséklet,
légnedvesség, szélsebesség, szélirány, látástávolság, légnyomás stb.) mérését és megfigyelését az idevonatkozó
WMO, ICAO, illetve egyéb szabályok szerint;
— magaslégköri szélmérést végezni az el´óírások és biztonsági szabályok maradéktalan betartásával;
— használni és karbantartani a rendszeresített meteorológia mér´óm´úszereket a kezelési útmutató szerint.
3.1.8. Meteorológiai adatfeldolgozás
a) Ismerje:
— a meteorológiai adathozzáférés, adatfeldolgozás és
archiválás érvényben lév´ó rendszabályait;
— az érvényben lév´ó WMO, ICAO és NATO meteorológiai kódokat.
b) Legyen képes:
— jegyz´ókönyvet vezetni a mért és megfigyelt földfelszíni szinoptikus és repül´ótéri meteorológiai paraméterekr´ól;
— a további feldolgozás és adatforgalmazás céljára az
érvényben lév´ó utasításoknak megfelel´óen kódolni a megfigyelt és mért meteorológiai paramétereket;
— a mért, megfigyelt vagy a meteorológiai információs
rendszerb´ól kapott meteorológiai információt archiválni.
3.1.9. Meteorológiai távközlés
a) Ismerje:
— a nemzetközi és hazai meteorológiai távközlési
hálózatot;
— a meteorológiai távközlés érvényben lév´ó rendszabályait.
b) Legyen képes:
— a meteorológiai információs rendszert menedzselni;
— felismerni a meteorológiai információs rendszer
m´úködésének zavarait;
— rendszergazda szinten lépéseket tenni a távközlési
rendszerben jelentkez´ó hibák elhárítására;
— meteorológiai adatokat és produktumokat (mért
adatok, kódolt adatok, képek stb.) forgalmazni a meteorológiai információs rendszerben.
3.1.10. Informatika
a) Ismerje:
— a használatban lév´ó személyi számítógépek felépítését és operációs rendszerét;
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— a rendszeresített számítógépes hálózat felépítését, a
használatos kommunikációs protokollt.
b) Legyen képes:
— önállóan elvégezni a személyi számítógép egyszer´úbb hardver beállításait;
— javítani az esetlegesen el´óforduló egyszer´úbb hardver hibákat;
— önállóan telepíteni, beállítani a rendszeresített operációs rendszereket;
— kezelni a rendszeresített szövegszerkeszt´ó, táblázatkezel´ó és bemutató-készít´ó programokat, azokat önállóan
telepíteni, beállítani;
— önállóan végrehajtani a hálózathoz való csatlakozást, lekapcsolást.
3.1.11. Kötelékben történ´ó meteorológiai támogatás
a) Ismerje:
— a meteorológia észlel´ó és asszisztens szolgálati utasításban foglalt kötelmeit;
— a meteorológiai támogatás követelményeit és rendszabályait.
b) Legyen képes:
— a meteorológia adatok és produktumok vételére és
el´ófeldolgozására az érvényben lév´ó utasítások és sajátos
igények által meghatározott módon;
— a meteorológiai információ dekódolására;
— a meteorológiai adatok továbbítására a felhasználók
számára;
— a meteorológiai tájékoztatás végrehajtására, szükség
esetén angol nyelven is;
— a repülésre veszélyes id´ójárási jelenségeket, helyzeteket felismerni, és a veszélyes id´ójárási jelenségekr´ól jelentést tenni az érvényben lév´ó el´óírásoknak megfelel´óen.
3.1.12. Ultrarövid távú el´órejelzés
a) Ismerje:
— a szinoptikus meteorológia alapjait;
— a legalapvet´óbb meteorológiai paraméterek el´órejelzési módszereit.
b) Legyen képes:
— a meteorológiai el´órejelz´ó távollétében a rendelkezésre álló meteorológiai tanácsadások és numerikus el´órejelzési produktumok felhasználásával ultrarövid távú meteorológia el´órejelzést készíteni a felel´ósségi körzetre vonatkozóan.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
4.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
4.1.1. Iskolai végzettség: középiskolai érettségi bizonyítvány;
4.1.2. Szakmai el´óképzettség: a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyi követelményeinek teljesítése;
4.1.3. Betöltött életkor: 18. életév;
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4.1.4. Egészségügyi alkalmasság: szükséges a Magyar
Honvédség Egészségvédelmi Intézetnél végrehajtásra
kerül´ó alkalmassági vizsgálaton való megfelelés. ,,Alkalmatlan’’ min´ósítés´ú pályázó a Másodfokú Egészségügyi
Pályaalkalmasság Vizsgáló Bizottsághoz fellebbezéssel
élhet.
4.2. A szakmai vizsga részei:
— írásbeli;
— gyakorlati;
— szóbeli.
4.2.1. Az írásbeli vizsga tantárgyai és id´ótartama:
— általános katonai ismeretek;
— meteorológiai m´úszertan;
— észlelési alapismeretek;
— ultrarövid távú el´órejelzés.
Az írásbeli vizsga a felsorolt tantárgyak témaköreib´ól
összeállított teszt-jelleg´ú, valamint ezek egészét átfogó
komplex feladatokat tartalmaz. A vizsga id´ótartama:
240 perc.
4.2.2. A gyakorlati vizsga tantárgyai és id´ótartama:
— általános katonai ismeretek (alaki kiképzés, általános harcászat, vegyivédelmi és m´úszaki ismeretek, ügyviteli
és titokvédelmi alapismeretek);
— meteorológiai m´úszertan;
— észlelési alapismeretek;
— meteorológiai távközlés;
— informatikai alapismeretek;
— meteorológiai támogatás;
— ultrarövid távú el´órejelzés.
A gyakorlati vizsga feladatait a szakmai vizsgát szervez´ó
intézmény állítja össze oly módon, hogy a vizsgázó az általános katonai részekb´ól 3—5 különálló feladatot kap. A
többi tantárgyakból a vizsgázó egy-egy különálló feladatot,
illetve egy komplex feladatot kap. A gyakorlati vizsga id´ótartama: 300 perc.
4.2.3. A szóbeli vizsga tantárgyai és id´ótartama:
— általános katonai ismeretek;
— észlelési alapismeretek;
— meteorológiai támogatás;
— informatikai ismeretek;
— ultrarövid távú el´órejelzés.
A szóbeli vizsgán a hallgató a felsorolt tárgyakból húz
egy-egy tételt. A szóbeli vizsga kérdéseit központi tételsor
tartalmazza. A felkészülésre legalább 25 perc, egy-egy tétel
kifejtésére 10—15 perc fordítható.
4.3. A szakmai vizsgán számon kérhet´ó feladatok a szint
megjelölésével
A szakmai követelményekben megfogalmazott feladatcsoportok és feladatok a megadott követelményeknek
megfelel´ó szinten számon kérhet´ók a vizsgán.
4.3.1. Az írásbeli vizsga tartalma:
általános katonai ismeretek
meteorológiai m´úszertan

25%
20%

meteorológiai alapismeretek
ultrarövid távú el´órejelzés
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4.3.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
— általános katonai ismeretek (alaki kiképzés, általános harcászat, vegyivédelmi és m´úszaki ismeretek, tereptan);
— meteorológiai m´úszertan (a meteorológiai m´úszerek karbantartása);
— észlelési alapismeretek (az égkép és az id´ójárás megfigyelése, a meteorológiai elemek mérése, az észlelt adatok
kódolása);
— meteorológiai távközlés (a meteorológiai információs rendszer felépítése, meteorológiai bulletinek szerkesztése, vétele és továbbítása);
— informatikai alapismeretek (a számítógép és a lokális hálózat felépítése, menedzselése, felhasználói szoftverek telepítése, a meteorológus munkáját segít´ó szövegszerkeszt´ó, táblázatkezel´ó és bemutató szoftverek használata);
— meteorológiai támogatás (a meteorológiai adatok
megjelenítése, tájékoztató jelentések, bemutatók el´ókészítése/elkészítése);
— ultrarövid távú el´órejelzés (a repülések biztonságát
befolyásoló meteorológiai elemek el´órejelzése).
4.3.3. A szóbeli vizsga tartalma:
— általános katonai ismeretek (általános harcászat,
vegyivédelmi és m´úszaki ismeretek, ügyviteli és titokvédelmi alapismeretek);
— meteorológiai alapismeretek (fizikai meteorológia,
légtömegek, légköri objektumok, általános légkörzés, a
klimatológia alapjai, a meteorológiai elemek évi és napi
menete);
— meteorológiai támogatás (a meteorológiai támogatás fogalma, tartalma, végrehajtása, feladat szabása);
— ultrarövid távú el´órejelzés (az ultrarövid távú el´órejelzés elméleti alapjai).
Az egyes vizsgatárgyakból 15—20 tétel, egymástól független, a témaköröket lefed´ó altételekkel.
4.4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A képzés dönt´óen speciális ismereteket tartalmaz, ezért
felmentés csak az el´óz´óleg már meteorológiai észlel´ó szakképesítést megszerzett vizsgázók részére adható a meteorológiai m´úszertan, illetve észlelési alapismeretek tantárgyakból.
4.5. A szakmai vizsga értékelése
4.6. A szakmai elméleti vizsga értékelése
— Az írásbeli vizsgát a tételekhez kiadott javítási útmutató ajánlásai alapján egyetlen érdemjeggyel kell értékelni.
— A szóbeli vizsgát tantárgyanként egy-egy (1—5-ig
terjed´ó) érdemjeggyel kell értékelni.
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4.7. A szakmai elméleti vizsga eredménye:
— Az írásbeli érdemjegy és a szóbeli vizsgarész tantárgyai érdemjegyeinek átlaga a kerekítés szabályainak figyelembevételével.
— Eredménytelen az elméleti vizsga, ha a jelölt az írásbeli vizsgára vagy az elméleti vizsga tantárgyainak bármelyikére elégtelen osztályzatot kapott.
4.8. A szakmai gyakorlati vizsga értékelése:
— A vizsgarész tantárgyait külön-külön (1—5-ig terjed´ó) érdemjeggyel kell értékelni az el´óre meghatározott
szempontok figyelembevételével.
4.9. A szakmai gyakorlati vizsga eredménye:
— A szakmai gyakorlati vizsga eredményét a vizsgatantárgyak kerekített számtani átlagértékeként kell meghatározni.
— Eredménytelen a gyakorlati vizsga, ha egy tantárgy
érdemjegye elégtelen.

V. A kamarai jogkör gyakorlása
A kamarai jogkör gyakorlója a Magyar Honvédség
Meteorológiai Szolgálat szolgálatf´ónöke.

* * *

A Jegyzék 72. sorszáma alatti szakképesítés
szakmai és vizsgáztatási követelményei
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szerepl´ó adatai
1.1. Szakképesítés azonosító száma: 51 8917 04 23
1.2. Szakképesítés megnevezése: Honvéd tiszthelyettes
(egészségügyi ágazat)

II. A szakképesítés munkaterülete
2.1. A szakképesítéssel legjellemz´óbben betölthet´ó
munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

megnevezése

0210

Fegyveres szervek (testületek, rendvédelmi szervek) középfokú képesítést igényl´ó
foglalkozások
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2.1.1. A szakképesítéssel betölthet´ó katonai munkakörök (beosztások)
A munkakör, foglalkozás
szakmai száma

megnevezése

13231

Egészségügyi parancsnok, szolgálatvezet´ó,
felcser
Egészségügyi raktárvezet´ó, nyilvántartó

13051

2.2. A munkaterület rövid, jellemz´ó leírása
A honvéd egészségügyi tiszthelyettes munkáját alapvet´óen a Magyar Honvédségen belül csapattagozati szinten
az egészségügyi szolgálatban látja el az Egészségügyi szolgálat f´ónök és a Segélyhely parancsnok irányításával. A
honvéd egészségügyi tiszthelyettes békében és min´ósített
helyzetben egészségügyi parancsnokként tervezi, szervezi
az egészségügyi szolgálat munkáját, szolgálatvezet´óként,
illetve raktárvezet´óként képes az anyaggazdálkodás, felcserként a biztosítási feladatok, nyilvántartóként az okmányolás végrehajtására.
— R észt vesz a csapatok alapellátását biztosító orvosi
rendel´óinek asszisztensi feladatai ellátásában.
— R észt vesz az egészségügyi szolgálat szakmai dokumentációs feladataiban.
— Végzi a Csapatsegélyhely fekv´óbetegek ellátását biztosító részlegén az általános és elkülönített (fert´óz´ó) fekv´óbetegek ápolásának szervezését, irányítását, ellen´órzi az
orvosi utasítások betartását, betartatását.
— Végzi a fekv´óbeteg-ellátásban (Csapatsegélyhelyen),
illetve ambuláns kezelésben részesül´ó betegek részére a
gyógyszerrendelés és -kiadás el´óírásainak megfelel´ó gyógyszerelést.
— Személyesen végzi az egészségügyi készenléti szolgálatban az orvosi el´óírás szerint a képzettségének megfelel´óen a fekv´óbetegek ápolását és az ambuláns betegek ellátását, illetve az orvos által adott utasítások végrehajtásának
megszervezését.
— R észt vesz a kiképzési feladatok egészségügyi biztosításának végrehajtásában.
— Az alapellátást végz´ó orvosi rendel´ó kézi m´úszer
készletét rendeltetésszer´úen, a terápiás készülékeket képzettségének megfelel´óen alkalmazza. A kezel´ószemélyzet
részére el´óírtak figyelembevételével végrehajtja az eszközök használatából adódó karbantartási, fert´ótlenítési és
sterilizálási feladatokat.
— Min´ósített helyzetben (katasztrófa, elemi csapás,
széls´óséges id´ójárási viszonyok, háborús körülmények),
szaksegélyt nyújt a sérültek és betegek részére, illetve megtervezi, megszervezi sérültek, betegek mentését, szállítását
és ellátásukhoz szükséges anyagi biztosítást.
— Min´ósített helyzetben végrehajtja a magasabb egészségügyi ellátást nyújtó tagozatban kapott szakirányú feladatokat (asszisztencia, betegápolás stb.).
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— Min´ósített helyzetben használja, üzembe helyezi,
üzemelteti és alkalmazza az egészségügyi biztosításához
rendszeresített egészségügyi szakanyagokat, készleteket és
szaktechnikai eszközöket, és megszervezi az alkalmazásukat.
— Min´ósített helyzetben vezeti az el´óírt egészségügyi
dokumentációkat.
— Min´ósített helyzetben megszervezi és végrehajtja az
egészségügyi biztosításának végrehajtásához rendszeresített egészségügyi készletek és az egészségügyi szaktechnika
karbantartását.
2.3. A szakképesítéssel rokon szakképesítés
FEOR száma

3239

Megnevezése

Ápolási asszisztens

III. A szakképzés szakmai követelményei
3.1. A foglalkozás gyakorlása során el´óforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények
3.1.1. Társadalomtudományi alapismeretek
a) Ismerje a honvédelem jelent´óségét, a katona történelmi és jelenkori szerepét.
b) Legyen képes:
— értelmezni a Magyar Honvédség pártsemleges voltának lényegét;
— a hivatásos tiszthelyettes magatartását szabályozó
normarendszerek lényegének értelmezésére, követelményeinek tudatos vállalására.
c) Ismerje a hadsereg szociológiai jellemz´óit.
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b) Legyen képes az atlétika, akadálypálya, úszás, közelharc mozgásanyagának szabályos végrehajtására, bemutatására, oktatására, az el´óírt normák teljesítésére.
3.1.4. Általános katonai kiképzés
a) Ismerje a haza fegyveres szolgálatának teljesítéséb´ól
következ´ó kötelességeket, a fegyelmi felel´ósség következményeit, a katonák magatartási normáit, a függ´óségi viszonyokat, az ´ór- és ügyeleti szolgálat ellátásának szabályait, a
fegyelmi jogkör gyakorlásának alapjait.
b) Legyen képes:
— az alaki fogások és mozdulatok szabályos végrehajtására, bemutatására;
— alkalmazni a terep- és térképismeretet, a terep katonai felhasználásának, terepen való tájékozódás m´úveleteit;
— összfegyvernemi raj vezetésére;
— készségszinten használni, valamint alkalmazni a l´óelméleti alapismereteket.
c) Ismerje:
— a gépjárm´ú-parancsnoki és gépjárm´ú-igénybevételi
ismereteket;
— az összfegyvernemi harc fogalmát, célját, f´óbb jellemz´óit, fajtáit;
— a fegyvernemi és szakcsapatokra vonatkozó alapvet´ó
ismereteket;
— a környezetvédelem követelményeit;
— egyéni fegyverét;
— a nemzetbiztonsági, személyügyi, jogi, munkavédelmi és mozgósítási, hadkiegészítési ismereteket.
3.1.5. Alapfokú gépjárm´ú-vezetési képzés
Szerezze meg a ,,B’’ járm´úkategóriára érvényes vezet´ói
engedélyt

3.1.2. Pedagógiai alapismeretek
a) Ismerje a tiszthelyettes pedagógiai feladatait;
b) Legyen képes:
— a beosztottak megismerésére, a megismerés módszereit alkalmazni a gyakorlatban;
— az oktatási-nevelési folyamat tervezési módszereinek alkalmazására, a kiképzéstervezésben és foglalkozásvezetésben;
— foglalkozások levezetésére;
c) Ismerje:
— a kiképzési alapfogalmakat;
— a katonai kiképzés módszer- és eszközrendszerét;
— a kiképzés dokumentumainak szervezeti kereteit,
tartalmát.

3.1.6. A Csapatsegélyhelyen folyó alapellátás asszisztensi feladatai:
a) Az elsajátított ismereti szinten asszisztáljon az orvosi vizsgálatokhoz.
b) Legyen képes:
— részt venni az oxyológia szabályai szerint középfokú
szinten az akut betegellátásban;
— a fekv´óbetegek ellátására, az ápolás- és gondozástanban rögzített protokoll szerint a beteg állapotának maximális figyelembevételével;
— nyomon követni a fekv´óbeteg-intézetekben ápolt
— az ellátási körbe tartozó — személyi állomány állapotát
a szakmai elöljáró instrukciói alapján;
— gyógyszerelni a betegeket az orvosi el´óírat, valamint
a gyógyszertan idevonatkozó el´óírásainak és szabályainak
szigorú betartásával;
— rendeltetésszer´úen alkalmazni a betegek kezelése
során használatos kézi m´úszereket, egyes készülékeket,
betartva az el´óírt üzemeltetési, balesetvédelmi, higiénés és
karbantartási el´óírásokat.

3.1.3. Testnevelés
a) Legyen képes a katonai testnevelési foglalkozások
megszervezésére és levezetésére, a szolgálattal járó fizikai
megterhelések egészségkárosodás nélküli elviselésére.

3.1.7. Az egészségügyi alapellátás adminisztrációs feladatai
a) Vezesse az általános betegellátással kapcsolatos adminisztrációt az idevonatkozó törvényi rendelkezések, az
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orvosi titoktartás, valamint intézkedések és utasítások szigorú betartásával.
b) Legyen képes:
— dokumentálni az orvos által rendelt gyógyszerkiadást, illetve a vényen rendelt gyógyszerek kiadását az
idevonatkozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a
Honvéd Vezérkar egészségügyi csoportf´ónök által kiadott
rendelkezésekben meghatározottak szigorú betartásával;
— dokumentálni a kábító hatású gyógyszerkészítmények átvételét (orvosi rendel´ó részére), tárolását, beteg
részére történ´ó kiadását (szigorúan orvos kezéhez), felhasználását a törvényben el´óírt rendelkezések maradéktalan betartásával;
— nyilvántartani a Csapatsegélyhelyen kezelt fekv´óbetegeket, és dokumentálni az ezzel összefügg´ó kezeléseket
a Honvéd Vezérkar egészségügyi csoportf´ónök által elrendeltek alapján;
— dokumentálni a betegállományba vételt az idevonatkozó rendelkezések, intézkedések alapján.
3.1.8. Közegészségügyi és járványügyi feladatok
a) Hajtsa végre a katonai objektum területén az Egészségügyi szolgálat Közegészségügyi-járványügyi munka- és
ellen´órzési terve alapján az orvos által meghatározott közegészségügyi-járványügyi teend´óket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Magyar Honvédség
Egészségvédelmi Intézet szakmai iránymutatói és bels´ó
szabályzatok alapján.
b) Legyen képes:
— következetesen betartani és betartatni a Csapatsegélyhelyen az egészségügyi intézményekre vonatkozó
higiénés rendszabályokat;
— végrehajtani, betartani és betartatni a fert´óz´ó megbetegedések megel´ózése érdekében az orvos által meghatározott közegészségügyi-járványügyi preventív intézkedéseket, valamint ellen´órizni ezek folyamatos végrehajtását;
— önállóan végrehajtani a fert´óz´ó megbetegedés vagy
annak gyanúja esetén az orvos szakmai útmutatása szerint
a beteg elkülönítését, illetve megkezdeni a beteg környezetére vonatkozóan — a fert´óz´ó megbetegedést´ól függ´óen
az egész objektum területén — a bevezetett járványügyi
intézkedések végrehajtását;
— betartani és betartatni a Csapatsegélyhelyen a betegápolás során keletkez´ó veszélyes hulladékok kezelésére,
tárolására vonatkozó környezetvédelmi és higiénés rendszabályokat.
3.1.9. Az egészségügyi anyagi biztosítás tervezése, szervezése, feladatai
a) Tervezze és szervezze a Csapatsegélyhely — az orvosi rendel´ó — készletei felhasználását a Csapatnorma alapján.
b) Legyen képes tervezni, szervezni és végrehajtani az
eszközök, készülékek rendszeres és id´ószakos ellen´órzését
és karbantartását.
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3.1.10. Jogi ismeretek
a) Szigorúan tartsa be az orvosi titoktartásban foglaltakat.
b) Legyen képes alkalmazni az Egészségügyi törvényt,
a Honvéd Vezérkar egészségügyi csoportf´ónök által kiadott intézkedéseket, utasításokat, a bels´ó szabályzatokat,
összhangban az Egészségügyi Minisztérium által kiadott
jogszabályokkal.
3.1.11. Egészségügyi tiszthelyettes szakirányú feladatai
min´ósített helyzetben
a) Nyújtson szaksegélyt a sérültek, betegek részére.
b) Legyen képes:
— magasabb egészségügyi ellátó tagozatban asszisztensi, illetve egyéb szakirányú tevékenység végzésére, az egészségügyi tagozat parancsnokának utasítása alapján, annak
szakmai felügyelete alatt;
— rendszeresített egészségügyi szakanyagok, szaktechnikai eszközök rendeltetésszer´ú használatára, alkalmazására;
— a rendszeresített egészségügyi szakanyagok, szaktechnikai eszközök rendeltetésszer´ú használatából adódó
karbantartási feladatok végrehajtására az üzemeltetési útmutató alapján.
3.1.12. Tervezési, szervezési feladatok min´ósített helyzetben
a) Tervezze és szervezze a szakutasításban meghatározottak szerint a sérültek, betegek mentését, szállítását.
b) Legyen képes:
— halottak összegy´újtésének, szállításának megszervezésére az idevonatkozó közegészségügyi el´óírások szigorú
betartásával;
— az egészségügyi szaktechnikai eszközök rendszeres
és id´ószakos karbantartási feladatainak megszervezésére a
szakmai elöljáró irányításával;
— részvételre adott feladatok egészségügyi biztosításához szükséges egészségügyi szakanyagok, szaktechnikai
eszközök biztosításának megtervezésében, megszervezésében és végrehajtásában.
3.1.13. Min´ósített helyzet adminisztrációs feladatai
a) Dokumentálja a sérültek, betegek ellátását a vonatkozó szakutasításban rögzítettek szerint.
b) Legyen képes:
— az anyagi készletek utánpótlásához szükséges okmányok elkészítésére, felterjesztésére szakutasításban foglaltak szerint;
— az összesít´ó és soron kívüli jelentések elkészítésére
az egészségügyi veszteségr´ól, szakirányú tevékenységr´ól a
szakutasításban meghatározott szempontok alapján.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
4.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
4.1.1. Iskolai végzettség: középiskolai érettségi bizonyítvány.
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4.1.2. Szakmai el´óképzettség: nem követelmény.
4.1.3. Betöltött életkor: 18 év.
4.1.4. Egészségügyi alkalmasság: szükséges a Magyar
Honvédség Egészségvédelmi Intézetnél végrehajtásra kerül´ó alkalmassági vizsgálaton való megfelelés. ,,Alkalmatlan’’ min´ósítés´ú pályázó a Másodfokú Egészségügyi Pályaalkalmasság Vizsgáló Bizottsághoz fellebbezéssel élhet.
4.1.5. Általános katonai, testnevelési, szakmai elméleti
és gyakorlati tantárgyak követelményeinek teljesítése:
Vizsgára az a jelölt bocsátható, aki teljesítette a tantervben
el´óírt elméleti és gyakorlati követelményeket.
4.2. Szakmai vizsga részei:
a) írásbeli vizsga;
b) szóbeli vizsga;
c) gyakorlati vizsga.
4.2.1. Írásbeli vizsga tantárgyai és id´ótartama:
— általános katonai ismeretek;
— egészségügyi szakellátás;
— egészségügyi ismeretek;
— egészségügyi anyagi-technikai biztosítás;
— egészségügyi szakharcászat.
A vizsga id´ótartama: 240 perc.
4.2.2. Szóbeli vizsga tantárgyai és id´ótartama:
— általános katonai ismeretek;
— egészségügyi szakellátás;
— egészségügyi szakismeretek;
— egészségügyi anyagi-technikai biztosítás;
— egészségügyi szakharcászat.
A vizsgázónak mind az öt tantárgyból 1-1 kérdést kell
megválaszolnia. Egy-egy tantárgyi tétel felkészülésére minimum 15 perc, a felelet kifejtésére 15—20 perc fordítható.
4.2.3. Gyakorlati vizsga tantárgyai és id´ótartama:
— általános katonai ismeretek;
— egészségügyi szakellátás;
— egészségügyi szakismeretek;
— egészségügyi anyagi-technikai biztosítás;
— egészségügyi szakharcászat.
A gyakorlati vizsga 5 altételb´ól tev´ódik össze a felsorolt
tantárgyakból. A vizsga id´ótartama 180 + 120 perc.
4.3. Szakmai vizsgán számon kérhet´ó feladatok, a szint
megjelölésével
A szakmai követelményekben megfogalmazott feladatcsoportok és feladatok a megadott követelményeknek
megfelel´ó szinten számon kérhet´ók a vizsgán.
a) Az írásbeli vizsga tartalma:
— általános katonai ismeretek
25%
— szakmai alapozó általános kérdések
(anatómia-élettan, kórélettan, belgyógyászat,
sebészet, kisklinikum, ápolástan-gondozástan,
közegészségügyi-járványügyi ismeretek)
25%
— ápolási-gondozási, els´ósegély-nyújtási feladatok
25%
— anyagi-technikai biztosítás tervezése
10%
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— az egészségügyi tagozatok ellátási feladatai
— min´ósített helyzetben végrehajtásra kerül´ó
feladatok

10%
5%

b) Szóbeli vizsga tartalma:
Általános katonai ismeretek:
— társadalomtudományi alapismeretek;
— pedagógiai alapismeretek;
— általános katonai kiképzés.
Egészségügyi szakellátás:
— feln´ótt betegápolás, gondozás;
— els´ósegélynyújtás különböz´ó sérüléseknél;
— közegészségügyi-járványügyi teend´ók;
— asszisztensi feladatok az alapellátásban;
— egészségügyi dokumentáció.
Egészségügyi szakismeretek:
— általános anatómia, élettan, kórélettani ismeretek;
— belgyógyászati megbetegedések;
— sebészeti megbetegedések;
— baleseti sebészeti megbetegedések, elváltozások;
— kisklinikumi megbetegedések;
— közegészségügyi-járványügyi ismeretek;
Egészségügyi anyagi-technikai biztosítás:
— Csapatsegélyhely alapellátást végz´ó orvosi rendel´ó
anyagi szükségletei;
— egészségügyi szakanyagok igénylése és annak tervezése;
— szaktechnikai eszközök ismerete, üzemeltetése;
— anyagi-technikai biztosítás tervezése, szervezése.
Egészségügyi szakharcászat:
— gyógyító-kiürít´ó biztosítás tervezése, szervezése,
végrehajtása;
— egészségügyi tagozatok ellátási feladatai;
— min´ósített helyzetek egészségügyi logisztikai biztosítása, annak tervezése, szervezése;
c) Gyakorlati vizsga tartalma:
— feladatok az általános katonai ismeretek tárgyköreib´ól;
— fekv´óbeteg ápolási-gondozási feladatok (tisztálkodás, mobilizálás);
— betegek el´ókészítése szakvizsgálatra;
— gyógyszerkiadás, gyógyszerosztás;
— kézi m´úszerek használata, fert´ótlenítése, el´ókészítése sterilizálásra, sterilizálás;
— fert´óz´ó beteggel kapcsolatos fert´ótlenítési feladatok;
— els´ósegélynyújtás;
— sérültek, betegek mentése (harctérr´ól, lövészárokból, harci járm´úb´ól stb.);
— sérültek, betegek szállítása a sebesültgy´újt´ó fészekbe
rendszeresített és szükségeszközökkel;
— min´ósített helyzetben rendszeresített eszközök
használata.
4.4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A kiképzés speciális ismereteket tartalmaz, felmentés
nem adható.
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4.5. Szakmai vizsga értékelése
A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye
alapján két osztályzatot kap:
— szakmai elmélet;
— szakmai gyakorlat.
4.6. Szakmai elméleti vizsga
— A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli vizsga érdemjegyének és a szóbeli vizsgarészen kapott tantárgyi
érdemjegyek egész jegyre kerekített átlaga adja.
a) Szakmai gyakorlati vizsga:
A szakmai gyakorlat osztályzatát a vizsgafeladatok megoldására kapott érdemjegyek egész jegyre kerekített átlaga
alkotja.
b) A szakmai vizsga értékelése:
Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki szakmai elméletb´ól és szakmai gyakorlatból a vizsgakövetelményeket teljesítette.
Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli vagy
a gyakorlati vizsgarészen, továbbá ha a szóbeli vizsgarészen
bármelyik tantárgyból elégtelen érdemjegyet, illetve osztályzatot kapott.

V. A kamarai jogkör gyakorlása
A kamarai jogkör gyakorlója a Honvéd Vezérkar egészségügyi csoportf´ónöke
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2.1.1. A szakképesítéssel betölthet´ó katonai munkakörök (beosztások
A munkakör, foglalkozás
szakmai száma

02155

megnevezése

Meteorológiai észlel´ó

2.2. A munkaterület rövid, jellemz´ó leírása
— A meteorológiai észlel´ó honvédelemmel kapcsolatos feladatot lát el.
— Jellemz´óen kötelékben végzi feladatát, a meteorológiai el´órejelz´ó vagy a meteorológiai asszisztens irányításával meteorológiai támogatás céljából.
— Feladatait önállóan, folyamatos irányítás nélkül,
akár egyénileg kitelepülve is képes végrehajtani.
— A meteorológia észlel´ó tevékenységi köre a legsz´úkebb szakterület a meteorológiai támogatás rendszerében.
Szakmai feladatköre:
— földfelszíni szinoptikus, repül´ótéri és magaslégköri
meteorológiai észleléseket, méréseket végez;
— meteorológiai adatokat dolgoz fel;
— meteorológiai adatokat és produktumokat ad és vesz
a meteorológiai információs rendszerben;
— meteorológiai mér´óm´úszereket kezel és tart karban;
— meteorológiai támogatást végez kötelékben vagy
egyénileg.
2.3. A szakképesítéssel rokon szakképesítés

* * *
Azonosító szám

51 8917 04 24
A Jegyzék 73. sorszáma alatti szakképesítés
szakmai és vizsgáztatási követelményei
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szerepl´ó adatai
1.1. Szakképesítés azonosító száma: 51 8917 04 24
1.2. Szakképesítés megnevezése: Honvéd tiszthelyettes
(meteorológiai észlel´ó ágazat)

II. A szakképesítés munkaterülete
2.1. A szakképesítéssel legjellemz´óbben betölthet´ó
munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

megnevezése

0210

Fegyveres szervek középfokú képesítést
igényl´ó foglalkozásai

Megnevezése

Honvéd
zászlós
asszisztens ágazat)

(meteorológiai

III. A szakképesítés szakmai követelményei
3.1. A foglalkozás gyakorlása során el´óforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
A képzés eredményeként a hivatásos tiszthelyettes általános és katonai m´úveltsége, szaktudása, parancsnokivezet´ói kvalitása, pedagógiai-módszertani ismeretei, a
katonai hivatáshoz való szilárd köt´ódése alapján feleljen
meg a hivatásos tiszthelyettesekkel szemben támasztott
katonai és társadalmi igényeknek.
Szakmai-elméleti és gyakorlati ismeretei birtokában legyen képes teljesíteni az els´ó beosztásra történ´ó felkészítés
követelményszintjét, és váljon alkalmassá más rendszerek
m´úködési elvének önálló elsajátítására.
3.1.1. Társadalomtudományi alapismeretek alkalmazása
a) A tantárgyi ismeretek elsajátítása járuljon hozzá a
tiszthelyettes magyarságtudatának fejl´ódéséhez.
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b) Ismerje:
— a katonai erkölcs normáit.
c) Értse:
— a katona és a Magyar Honvédség társadalomban
betöltött helyét, szerepét;
— a katonák közéleti magatartásának szerepét, jelent´óségét.
d) Legyen képes:
— a beosztott hadköteles állomány állampolgári és
honvédelmi ismereteinek oktatásában való részvételre;
— a társadalomban zajló folyamatok megértésére és
abból megfelel´ó következtetések levonására;
— a társadalmi érintkezési normák betartására.
3.1.2. Pedagógiai alapismeretek alkalmazása
a) Ismerje:
— az oktatás, nevelés folyamatát, helyét, szerepét és
gyakorlati alkalmazásának módszereit a kiképzésben;
— az oktatástechnika eszközeit, alkalmazásuk módjait,
helyét, szerepét a katonák felkészítésében.
b) Szerezzen jártasságot:
— a beosztottak megismerésének módjában és folyamatában, a katonai magatartás formálásának gyakorlatában és a konfliktusok kezelésében;
— a speciális katonai oktatástechnikai eszközök kiképzésben történ´ó szakszer´ú felhasználásában.
c) Legyen képes:
— a foglalkozások megszervezésére, el´ókészítésére és
vezetésére.
3.1.3. Testnevelés
a) Ismerje:
— a katonai testnevelési és sportfoglalkozások vezetésének metodikai eljárásait, a fizikai képességek fejlesztésének alapvet´ó módjait;
— a közelharc mozgásanyagát, a gyakorlatok technikáját.
b) Legyen képes:
— fizikailag felkészülni a katonai szolgálattal járó szellemi és fizikai megterhelések elviselésére;
— szabályosan végrehajtani a természetes és mesterséges akadályok leküzdését, bemutatni a gyakorlatok technikáját;
— szabályosan végrehajtani és végrehajtatni az atlétikai foglalkozások ismeretanyagát;
— kondíciós állapotának öner´ób´ól történ´ó fenntartására.
3.1.4. Általános katonai kiképzés
a) Ismerje:
— a fegyveres szolgálat teljesítéséb´ól következ´ó kötelezettségeket és jogokat;
— a katonák magatartásának normáit békeid´óben és
háborúban;
— a katonai függ´óségi viszonyokat és az abból adódó
követelményeket;
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— a parancsot és a parancsadási jogot;
— a szolgálat ellátásának szabályait;
— a fegyelmi jogkör gyakorlásának alapjait;
— az ügyviteli és titokvédelmi el´óírásokat;
— a gépjárm´ú igénybevételével kapcsolatos feladatokat;
— a tömegpusztító és gyújtófegyverek hatását, az ellenük való védelem lehet´óségeit, az ipari katasztrófák, nukleáris balesetek hatásainak csökkentése, illetve megszüntetése érdekében végrehajtandó feladatokat;
— a Magyar Honvédség felépítését, hader´ónemeit,
fegyvernemeit, szakcsapatait;
— az összfegyvernemi harc fogalmát, célját, f´óbb jellemz´óit, fajtáit, formáit, a harc biztosítását, az összfegyvernemi alegységek szervezetét, harceljárását, a saját alegységek helyét, szerepét az összfegyvernemi harcban;
— a harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységek alapfogalmait, jellemz´óit, alapelveit;
— más államok katonáinak, haditechnikai eszközeinek
felismerési jeleit;
— a tereptan alapjait, a terep katonai alkalmazásának
lehet´óségeit;
— a logisztikai támogatás alapjait;
— a fegyvernemek és szakcsapatok alkalmazásának
alapjait;
— a jog, a nemzetközi hadijog, a nemzetbiztonság, a
békem´úveletekben való részvétel, a személyügy, az általános munkavédelem, a baleset-elhárítás, a t´úzvédelem, a
környezetvédelem és a hadkiegészítés alapvet´ó el´óírásait.
b) Legyen jártas:
— az alaki fogások és mozdulatok végrehajtásában, a
vezényszavak szabályos kiadásában;
— a rendszeresített egyéni fegyverek, valamint kézigránátok balesetmentes, szakszer´ú kezelésében és eredményes alkalmazásában;
— a m´úszaki, a vegyivédelmi eszközök, anyagok balesetmentes, szakszer´ú kezelésében, alkalmazásában.
c) Legyen képes:
— a szabályzatokban, utasításokban el´óírt feladatok
példás végrehajtására;
— a szolgálat ellátására és ellen´órzésére;
— az alegység tevékenységének szakszer´ú irányítására,
a fegyelmi jogkör, az anyagi, erkölcsi felel´ósség és hatáskör
szabályszer´ú gyakorlására, a szabályzat szerinti élet vezetésére és irányítására;
— az alakiság, az alaki fegyelem megteremtésére, szinten tartására;
— a szakmai feladatok bonyolult vegyi és radiológiai
viszonyok közötti végrehajtására;
— a gépjárm´ú- és oszlopparancsnoki feladatok ellátására;
— a titokvédelmi feladatok betartására és betartatására;
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— az általános harcászat keretében tanult gyakorlati
fogások végrehajtására;
— az el´óírt l´ó- és kézigránátdobó gyakorlatok és az
ezekhez kapcsolódó normafeladatok jó szint´ú teljesítésére;
— a térképek használatára, a terepen történ´ó magabiztos tájékozódásra és a terep szakszer´ú kihasználására a
harc sikeres megvívása érdekében;
— a fegyvernemi alap- és kiegészít´ó katonai ismeretek
gyakorlati alkalmazására;
— a beosztási szintjének megfelel´óen részfoglalkozások, foglalkozások el´ókészítésére és vezetésére.
3.1.5. Az alapfokú gépjárm´úvezet´ói képzés
Szerezze meg az érvényben lév´ó rendelkezések szerint a
,,B’’ járm´úkategóriára érvényes vezet´ói engedélyt.
3.1.6. Munka- és környezetvédelem
a) Tartsa be a munkahelyre vonatkozó munkajogi,
munkavédelmi, környezetvédelmi, t´úzvédelmi, biztonságtechnikai el´óírásokat.
b) Ismerje:
— a munkahelyre vonatkozó, a munkarenddel kapcsolatos munkajogi törvényeket, rendeleteket és egyéb idevonatkozó rendszabályokat;
— a meteorológiai támogatást szabályozó el´óírásokat,
utasításokat és a munkaköri leírást;
— a magaslégköri szélmérésnél használatos nagynyomású gázpalackra vonatkozó t´úzvédelmi és biztonságtechnikai el´óírásokat.
c) Legyen képes:
— a magasnyomású gázpalack használatára, kezelésére
vonatkozó rendeletek szerint a kezeléshez szükséges vizsgák letételére, engedélyek megszerzésére.
3.1.7. Meteorológiai mérések
a) Végezze a földfelszíni szinoptikus és repül´ótéri meteorológiai észleléseket.
b) Ismerje:
— a földfelszíni szinoptikus és repül´ótéri észlelések
végrehajtására vonatkozó érvényben lév´ó szabályozókat.
c) Legyen képes:
— önállóan végrehajtani a földfelszíni szinoptikus és
repül´ótéri meteorológiai paraméterek (légh´ómérséklet,
légnedvesség, szélsebesség, szélirány, látástávolság, légnyomás stb.) mérését és megfigyelését az idevonatkozó
WMO, ICAO, illetve egyéb szabályok szerint;
— magaslégköri szélmérést végezni az el´óírások és biztonsági szabályok maradéktalan betartásával;
— használni és karbantartani a rendszeresített meteorológiai mér´óm´úszereket a kezelési útmutató szerint.
3.1.8. Meteorológiai adatfeldolgozás
a) Ismerje:
— a meteorológiai adathozzáférés, adatfeldolgozás és
archiválás érvényben lév´ó rendszabályait;
— ismerje az érvényben lév´ó WMO, ICAO és NATO
meteorológiai kódokat.
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b) Legyen képes:
— jegyz´ókönyvet vezetni a mért és megfigyelt földfelszíni
szinoptikus és repül´ótéri meteorológiai paraméterekr´ól;
— a további feldolgozás és adatforgalmazás céljára az
érvényben lév´ó utasításoknak megfelel´óen kódolni a megfigyelt és mért meteorológiai paramétereket;
— a mért, megfigyelt vagy a meteorológiai információs
rendszerb´ól kapott meteorológiai információt archiválni.
3.1.9. Meteorológiai távközlés
a) Ismerje:
— a nemzetközi és hazai meteorológiai távközlési hálózatot;
— a meteorológiai távközlés érvényben lév´ó rendszabályait.
b) Legyen képes:
— felismerni a meteorológiai információs rendszer
m´úködésének zavarait;
— meteorológiai adatokat és produktumokat (mért
adatok, kódolt adatok, képek stb.) forgalmazni a meteorológiai információs rendszerben.
3.1.10. Kötelékben történ´ó meteorológiai támogatás
a) Ismerje:
— a meteorológia észlel´ó szolgálati utasításban foglalt
kötelmeit;
— a meteorológiai támogatás követelményeit és rendszabályait.
b) Legyen képes:
— a meteorológia adatok és produktumok vételére és
el´ófeldolgozására az érvényben lév´ó utasítások és sajátos
igények által meghatározott módon;
— a meteorológiai információ dekódolására;
— a meteorológiai adatok továbbítására a felhasználók
számára;
— a meteorológiai tájékoztatás végrehajtására;
— a repülésre veszélyes id´ójárási jelenségeket, helyzeteket felismerni, és a veszélyes id´ójárási jelenségekr´ól jelentést tenni az érvényben lév´ó el´óírásoknak megfelel´óen.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
4.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
4.1.1. Iskolai végzettség: középiskolai érettségi bizonyítvány;
4.1.2. Szakmai el´óképzettség: a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyi követelményeinek teljesítése;
4.1.3. Betöltött életkor: 18 év;
4.1.4. Egészségügyi alkalmasság: szükséges a Magyar
Honvédség Egészségvédelmi Intézetnél végrehajtásra kerül´ó alkalmassági vizsgálaton való megfelelés. ,,Alkalmatlan’’ min´ósítés´ú pályázó a Másodfokú Egészségügyi Pályaalkalmasság Vizsgáló Bizottsághoz fellebbezéssel élhet.
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4.2. A szakmai vizsga részei
— írásbeli;
— gyakorlati;
— szóbeli.
4.2.1. Az írásbeli vizsga tantárgyai és id´ótartama:
— általános katonai ismeretek;
— meteorológiai m´úszertan;
— észlelési alapismeretek.
Az írásbeli vizsga a felsorolt tantárgyak témaköreib´ól
összeállított teszt-jelleg´ú, valamint ezek egészét átfogó
komplex feladatokat tartalmaz.
A vizsga id´ótartama: 240 perc.
4.2.2. A gyakorlati vizsga tantárgyai és id´ótartama:
— általános katonai ismeretek (alaki kiképzés, általános harcászat, vegyivédelmi és m´úszaki ismeretek, ügyviteli
és titokvédelmi alapismeretek);
— meteorológiai m´úszertan;
— észlelési alapismeretek;
— meteorológiai távközlés;
— meteorológiai támogatás.
A gyakorlati vizsga feladatait a szakmai vizsgát szervez´ó
intézmény állítja össze oly módon, hogy a vizsgázó az általános katonai részekb´ól 3—5 különálló feladatot kap.
A többi tantárgyakból a vizsgázó egy-egy különálló feladatot, illetve egy komplex feladatot kap.
A gyakorlati vizsga id´ótartama: 300 perc.
4.2.3. A szóbeli vizsga tantárgyai és id´ótartama:
— általános katonai ismeretek;
— észlelési alapismeretek;
— meteorológiai támogatás.
A szóbeli vizsgán a hallgató a felsorolt tárgyakból húz
egy-egy tételt. A szóbeli vizsga kérdéseit központi tételsor
tartalmazza. A felkészülésre legalább 25 perc, egy-egy tétel
kifejtésére 10—15 perc fordítható.
4.3. A szakmai vizsgán számon kérhet´ó feladatok a szint
megjelölésével
A szakmai követelményekben megfogalmazott feladatcsoportok és feladatok a megadott követelményeknek
megfelel´ó szinten számon kérhet´ók a vizsgán.
4.3.1. Az írásbeli vizsga tartalma:
— általános katonai ismeretek:
— meteorológiai m´úszertan:
— meteorológiai alapismeretek:

25%
30%
45%

4.3.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
— általános katonai ismeretek (alaki kiképzés, általános harcászat, vegyivédelmi és m´úszaki ismeretek, tereptan);
— meteorológiai m´úszertan (a meteorológiai m´úszerek karbantartása);
— észlelési alapismeretek (az égkép és az id´ójárás megfigyelése, a meteorológiai elemek mérése, az észlelt adatok
kódolása);
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— meteorológiai távközlés (a meteorológiai információs rendszer felépítése, meteorológiai bulletinek szerkesztése, vétele és továbbítása);
— meteorológiai támogatás (a meteorológiai adatok
megjelenítése, tájékoztató jelentések).
4.3.3. A szóbeli vizsga tartalma:
— általános katonai ismeretek (általános harcászat, vegyivédelmi és m´úszaki ismeretek, ügyviteli és titokvédelmi
alapismeretek);
— meteorológiai alapismeretek (fizikai meteorológia,
légtömegek, légköri objektumok, általános légkörzés, a
klimatológia alapjai, a meteorológiai elemek évi és napi
menete);
— meteorológiai támogatás (a meteorológiai támogatás fogalma, tartalma, végrehajtása, feladatra szabása);
Az egyes vizsgatárgyakból 15—20 tétel, egymástól független, a témaköröket átfogó altételekkel.
4.4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei:
A képzés dönt´óen speciális ismereteket tartalmaz, ezért
felmentés nem adható.
4.5. A szakmai vizsga értékelése
4.5.1. A szakmai elméleti vizsga értékelése:
— az írásbeli vizsgát a tételekhez kiadott javítási útmutató ajánlásai alapján egyetlen érdemjeggyel kell értékelni;
— a szóbeli vizsgát tantárgyanként egy-egy (1—5-ig terjed´ó) érdemjeggyel kell értékelni.
4.5.2. A szakmai elméleti vizsga eredménye:
— az írásbeli érdemjegy és a szóbeli vizsgarész tantárgyai érdemjegyeinek átlaga a kerekítés szabályainak figyelembevételével;
— eredménytelen az elméleti vizsga, ha a jelölt az írásbeli vizsgára vagy az elméleti vizsga tantárgyainak bármelyikére elégtelen osztályzatot kapott.
4.5.3. A szakmai gyakorlati vizsga értékelése:
— a vizsgarész tantárgyait külön-külön (1—5-ig terjed´ó) érdemjeggyel kell értékelni az el´óre meghatározott
szempontok figyelembevételével;
4.5.4. A szakmai gyakorlati eredménye:
— a szakmai gyakorlati vizsga eredményét a vizsgatantárgyak kerekített számtani átlagértékeként kell meghatározni;
— eredménytelen a gyakorlati vizsga, ha egy tantárgy
érdemjegye elégtelen.

V. A kamarai jogkör gyakorlása
A kamarai jogkör gyakorlója a Magyar Honvédség Meteorológiai Szolgálat szolgálatf´ónöke.
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A honvédelmi miniszter
és a belügyminiszter
13/2001. (V. 30.) HM—BM
együttes rendelete
a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú
tagjai doktori képzésben történ´ó részvételének egyes
szabályairól
A doktori képzésr´ól és a doktori fokozatszerzésr´ól szóló
51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 1. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján a következ´óket rendeljük el:
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériummal,
hivatalaival és háttérintézményeivel, a honvédelmi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekkel,
valamint a Magyar Honvédség szervezeteivel (a továbbiakban együtt: HM) és a belügyminiszter irányítása alatt álló
szervekkel (a továbbiakban: BM) hivatásos szolgálati
viszonyban álló személyekre (a továbbiakban: hivatásos
állomány tagja) és a képzésben érintett HM, illetve BM
szervekre terjed ki.
2. §
(1) A hivatásos állomány tagja jogosult a fels´óoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény és az R. alapján, e rendelet
feltételei és szabályai szerint, az egyetemeken nappali vagy
levelez´ó tagozatos, valamint egyéni felkészülési formában
doktori (PhD) képzésben részt venni.
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(4) Ha a jelentkez´ó a (3) bekezdés szerinti kérelmet is
benyújtott, annak mellékleteként a jelentkezés során beadott iratok másolatait is csatolnia szükséges.

4. §
(1) A szolgálati elöljáró szolgálati úton a bejelentést és
mellékleteit szolgálati jellemzéssel felterjeszti az állományilletékes parancsnoknak. Az állományilletékes
parancsnok a bejelentést és mellékleteit átvételükt´ól
számított öt munkanapon belül megküldi a HM Oktatási
és Tudományos Tanácsának annak titkára útján, illetve a
BM Tudományos Tanácsának annak titkára útján (a továbbiakban együtt: Javaslattev´ó).
(2) A 3. § (3) bekezdése szerinti esetben a szolgálati
elöljáró jogosult a bejelentéshez a véleményét és javaslatait csatolni, amelyre a jelentkez´ó írásban megjegyzést
tehet.
5. §
(1) A Javaslattev´ó a bejelentés részét képez´ó kérelmekr´ól — az egyetemeken lefolytatott felvételi eljárás eredményének megismerése után — javaslatot terjeszt el´ó a honvédelmi miniszternek, illetve a belügyminiszternek (a továbbiakban együtt: miniszter).
(2) A nappali tagozatos doktori (PhD) képzésben való
részvétel akkor javasolható, ha az egyetem doktori programja, illetve a jelentkez´ó által választott kutatási témakör
a fegyveres, illetve a rendvédelmi szerv feladatait érinti,
vagy azok teljesítését el´ósegíti, illet´óleg e szervek fejlesztésével összefügg´ó elgondolás megvalósításához járul
hozzá.

(2) A hivatásos állomány doktori (PhD) képzésre jelentkez´ó tagját (a továbbiakban: jelentkez´ó) és a képzésben
részt vev´ó tagját (a továbbiakban: hallgató) az e rendeletben szabályozott bejelentési kötelezettségek terhelik.

(3) A 6. § szerinti esetben a képzéssel összefügg´ó költségek megtérítésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró tanulmányi szerz´ódést köthet a hallgatóval. A tanulmányi szerz´ódést az illetékes személyügyi szervek készítik
el´ó a beiskolázási határozattal egyidej´úleg.

Jelentkezés a doktori képzésre

(4) A nem nappali tagozatos képzési formában részt
vev´ók esetében a képzési költségek megtérítését tanulmányi szerz´ódés alapján az állományilletékes parancsnok
engedélyezheti.

3. §
(1) A doktori képzésre való jelentkezés az egyetemek
pályázati kiírásaiban meghatározott rendben történik.
(2) A jelentkez´ó a meghirdetett doktori (PhD) képzésre
történ´ó jelentkezésének tényét szolgálati elöljárójának
írásban bejelenteni köteles (a továbbiakban: bejelentés).
(3) A bejelentéshez kérelem is csatolható, amelyben a
jelentkez´ó kérheti, hogy
a) nappali tagozatos képzési formában vehessen részt a
doktori (PhD) képzésben, illetve
b) a képzési költségeit megtérítsék.

(5) A tanulmányi szerz´ódésben rögzíteni kell a képzés
során megtérített költségek szerz´ódésszegés esetén történ´ó visszafizetésének feltételeit.

A nappali tagozatos képzésben részt vev´ó hallgató
jogai és kötelezettségei
6. §
A hallgató a miniszter engedélyével vehet részt nappali
tagozatos képzésben.
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7. §

(1) A nappali tagozatos képzésben részt vev´ó hallgatót
a képzés megkezdésével egyidej´úleg — annak id´ótartamára — külön jogszabályban meghatározott módon
rendelkezési állományba kell helyezni.
(2) A nappali tagozatos képzésben részt vev´ó hallgatót
a képzés idejére a külön törvény szerinti illetmény illeti
meg.
8. §
(1) A nappali tagozatos képzésben részt vev´ó hallgató a
hallgatói jogviszonyának szüneteltetésére az R. szerint
jogosult. A szünetelés tényét a hallgató szolgálati elöljárójának bejelenteni köteles.
(2) A szünetelés id´ótartamára a hallgatót a munkáltatói
jogkört gyakorló elöljáró beosztásba helyezi.
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zatos képzésben részt vev´ó hallgató) a személyes megjelenéssel járó foglalkozásokról a szolgálati elöljárónak félévente bejelentést tesz.
(2) A nem nappali tagozatos képzésben részt vev´ó hallgató személyes megjelenéssel járó foglalkozásokon való
részvételét biztosítani kell. Kivételesen, a visszarendelésre,
illetve berendelésre vonatkozó külön szabályok szerint a
hallgató részvételének biztosítása megtagadható. A megtagadás tényér´ól a visszarendelésre, illetve berendelésre
jogosult elöljáró igazolást ad ki.

12. §
A nem nappali tagozatos képzésben részt vev´ó hallgató
hallgatói jogviszonyának megszüntetését, szüneteltetését
és tanulmányai folytatását a szolgálati elöljárónak bejelenteni köteles.

9. §
13. §
(1) A nappali tagozatos képzésben részt vev´ó hallgató
külföldi részképzésre vonatkozó szándékát a szolgálati
elöljárónak bejelenteni köteles.
(2) A hallgató külföldi részképzésben — a munkáltatói
jogkört gyakorló elöljáró el´óterjesztése alapján — a miniszter
engedélyével vehet részt.
(3) A hallgatót külföldi részképzése idejére megilleti az
illetménye, emellett ´ót a miniszter devizaellátmányban
részesíti, amelynek mértékét külön rendelet határozza
meg.

(1) A nem nappali tagozatos képzésben részt vev´ó hallgató külföldi részképzésben való részvételi szándékát a
szolgálati elöljárónak bejelenti.
(2) A külföldi részképzésben való részvételt a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró el´óterjesztésének figyelembevételével a miniszter engedélyezi.
(3) Az engedélyezett külföldi részképzés id´ótartama
alatt a hallgatóra a 9. § (3) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.

10. §
(1) Ha a nappali tagozatos képzésben részt vev´ó hallgató
tanulmányi idejét saját kérésére vagy önhibájából megszakítja, az egyetem doktori tanácsa döntésének figyelembevételével tanulmányait nem nappali tagozatos hallgatóként folytathatja, a képzési költségek vonatkozásában az
5. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A tagozatváltással egyidej´úleg a hallgatót a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró beosztásba helyezi.
(3) A nappali tagozatos képzési formában részt vev´ó
hallgató doktori (PhD) témájának megváltoztatásához az
egyetem doktori tanácsa és a Javaslattev´ó egybehangzó
támogatása szükséges.

A levelez´ó tagozatos és egyéni felkészülésben részt vev´ó
hallgató jogai és kötelezettségei

14. §
(1) A nem nappali tagozatos képzési formában részt
vev´ó hallgató saját kérésére, a Javaslattev´ó felterjesztése
alapján, a miniszter engedélyével tanulmányait nappali
tagozatos hallgatóként folytathatja tovább.
(2) A Javaslattev´ó javaslatát az egyetem doktori tanácsa
döntésének, valamint a rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével teszi meg.

A nappali tagozatos és nem nappali tagozatos
képzésben részt vev´ó hallgatókra vonatkozó közös
rendelkezések
15. §

11. §
(1) A levelez´ó tagozatos és egyéni felkészülésben részt
vev´ó hallgató (a továbbiakban együtt: nem nappali tago-

(1) A hallgató tanulmányi eredményeit a szolgálati elöljárónak a félévet lezáró vizsgaid´ószakot követ´óen írásban
bejelenti.
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(2) A Javaslattev´ó az egyetemek Doktori Iskoláitól kért
tájékoztatás alapján a doktori (PhD) képzésben résztvev´ók
számáról, arányairól és tevékenységér´ól a tanév végén
összesített jelentést készít el´ó a miniszternek.

Záró rendelkezések
16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai
doktori képzésben történ´ó részvételének egyes szabályairól szóló 8/1996. (VII. 31.) HM—BM együttes rendelet a
hatályát veszti, rendelkezéseit azonban a folyamatban lév´ó
doktori eljárásokra alkalmazni kell.
Dr. Szabó János s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

honvédelmi miniszter

belügyminiszter
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2. §

Az R. 44. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következ´ó pont lép:
[44. § (1) Ha a szakszolgálati tevékenységét az engedélyes
nem gyakorolta]
a) három hónapot meghaladó és hat hónapot el nem ér´ó
id´ótartamban, akkor a szakszolgálati engedély érvényességének feltétele 2—4 m´úrepülés iskolakörön oktatóval,
utasok nélkül, valamint 1—2 útvonalrepülés nemzetközi
útvonalon oktatóval, valamint jogosított másodpilótával;
a gyakorlati vizsgát az állományilletékes parancsnok szervezi;’’

3. §
Az R. 75. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következ´ó pont lép:
[75. § (1) A fedélzeti mérnök, fedélzeti szerel´ó szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó]
,,c) az angol nyelvet az üzemeltet´ó által meghatározott
szinten ismeri.’’

A honvédelmi miniszter
és az egészségügyi miniszer
14/2001. (V. 30.) HM—EüM
együttes rendelete
az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyeir´ól szóló
16/1998. (X. 28.) HM—EüM együttes rendelet
módosításáról
A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 53. §-ának (5)—(6) bekezdésében,
valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeir´ól
szóló 16/1998. (X. 28.) HM—EüM együttes rendelet
(a továbbiakban: R .) módosításáról a következ´óket rendeljük el:

4. §
Az R. 84. §-a (3) bekezdésének felvezet´ó szövege helyébe a következ´ó szöveg lép:
,,(3) A gyakorlati vizsga tartalma egy útvonalrepülés
belföldön vagy nemzetközi útvonalon, amely során a pályázónak bizonyítani kell jártasságát a következ´ókben:’’

5. §
Az R. 100. §-ának (2) bekezdése a következ´ó c) ponttal
egészül ki:
[(2) Az engedélyes jogosult:]
,,c) az ejt´óerny´ó csapatjavítás utáni min´óség-ellen´órzésére, a javított ejt´óerny´ó alkalmazásának engedélyezésére.’’

1. §

6. §

Az R. 4. §-ának (1) bekezdése a következ´ó új d) ponttal
egészül ki:
[4. § (1) Az állami légijárm´úvek a következ´ó kategóriákba
sorolandók:]

Az R. 117. §-ának (1) bekezdése a következ´ó szövegrésszel egészül ki:

,,d) ejt´óerny´ók IV. kategória’’

[117. § (1) A légijárm´ú szerel´ó szakszolgálati engedély az
alábbi szakterületek ellátására jogosít:]
,,VIII. ejt´óerny´ó rendszerek’’
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delhet´ó gyógyszerek körének felülvizsgálatára és a gyógyszeres terápia racionalizálására.

7. §
Az R. 119. §-ának (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó pont lép:
[119. § (1) A szerel´ó szakszolgálati engedély kiadásának
feltétele, hogy a pályázó rendelkezik]
,,b) szakirányú szakmunkás-bizonyítvánnyal, vagy szakirányú ejt´óerny´ó javító átképz´ó tanfolyam bizonyítványával.’’

8. §
Az R. 122. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
bekezdés lép:
,,(1) A II. típusú min´ósít´ó szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó szakirányú fels´ófokú képesítéssel — annak hiányában legalább ötéves, az adott szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal és szerel´ó szakszolgálati engedéllyel — rendelkezik.’’

Felel´ós:

egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: azonnal
2. A Kormány egyetért azzal, hogy 2001. és 2002. év
során az egyes egészségügyi jogcím alapján 100%-os, illetve 90%-os támogatással rendelhet´ó gyógyszerek köre csak
olyan készítményekkel b´óvüljön, amelyek a jelenleg alkalmazott rutineljárásokhoz képest költséghatékonyabbak.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: folyamatos
3. Készüljön javaslat a racionális gyógyszerfelírást el´ósegít´ó orvosi ösztönz´ó rendszer kidolgozására, és a 2002.
évi bevezetés feltételeinek megteremtésére.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: 2001. szeptember 1.

9. §
Az R. 131. §-ának (1) bekezdése a következ´ó mondattal
egészül ki:
,,Az állami célú légiközlekedés rendvédelmi szerveknél
foglalkoztatott szakszemélyzete az e rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, nyelvismeretre vonatkozó követelményt 2006. január 1. napjáig teljesítheti.’’

10. §

4. A racionális gyógyszerfelírást el´ósegít´ó ösztönz´ó
rendszer kidolgozásával egyidej´úleg készüljön átfogó orvos-szakmai javaslat antibiotikumok indokolatlan rendelésének visszaszorítására, különös tekintettel a járóbetegellátásban történ´ó antibiotikum rendelés újraszabályozására oly módon, hogy az intézkedések 2002 januárjában
bevezetésre kerülhessenek.
Felel´ós:

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép hatályba.
Dr. Szabó János s. k.,

Dr. Mikola István s. k.,

honvédelmi miniszter

egészségügyi miniszter

III. rész

HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1052/2001. (V. 30.) Korm.
határozata
a gyógyszer-támogatási el´óirányzat túllépését
mérsékl´ó intézkedésekr´ól
1. A gyógyszer-támogatási el´óirányzat túllépésének
mérséklése érdekében készüljön javaslat az egészségügyi
jogcím alapján 100%-os, illetve 90%-os támogatással ren-

egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: 2001. szeptember 1.
5. A társadalombiztosítási támogatással rendelhet´ó
gyógyszerek körének felülvizsígálatát követ´óen, készüljön
javaslat a közgyógyellátás jogcímén térítésmentesen beszerezhet´ó gyógyszerek körének költséghatékonysági szempontok alapján történ´ó felülvizsgálatára és szükséges újraszabályozására.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: 2001. június 15.
6. Készüljön javaslat a közgyógyellátás intézmények felülvizsgálatára és újraszabályozására.
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter
pénzügyminiszter
egészségügyi miniszter
Határid´ó: 2001. december 31.
7. A gyógyszer-támogatási el´óirányzat túllépését mérsékl´ó intézkedések, valamint az I. félévi támogatás kifize-

2001/60. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

tési folyamatok elemzése, értékelés alapján — a pénzügyi
forrás megjelölésével — készüljön javaslat a 2001. és a
2002. évi gyógyszer-támogatási el´óirányzat növelésére.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
egészségügyi miniszter
Határid´ó: 2001. június 30.

8. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.
Hatálybalépésével egyidej´úleg a gyógyszergyártókkal és
-forgalmazókkal a gyógyszer-támogatási el´óirányzat betarthatóságát el´ósegít´ó megállapodásról szóló 2329/2000.
(XII. 21.) Korm. határozat 3—5. pontja a hatályát veszti.
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3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összege
3.2.1. állami költségvetési támogatás terhére
3.2.2. Egyéb források terhére
ebb´ól:
— anyagjelleg´ú ráfordítás
— nem anyagjelleg´ú ráfordítás
— egyéb ráfordítás

—
993
449
544
—

Wekler Ferenc s. k.,
pártigazgató

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
Eritreával és Etiópiával szemben bevezetett
fegyverembargó hatályának
megsz´únésér´ól

Beszámoló
a Szabadságharcosokért Alapítvány
2000. évi pénzügyi gazdálkodásáról
I. Alapítvány 2000. évi pénzügyi gazdálkodása
(összesített adat)
Ezer forintban
Nyitó egyenleg

35 152

Bevétel
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1298/2000. számú határozata alapján Eritreával és Etiópiával szemben bevezetett
fegyverembargó, amelyet a 118/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet hirdetett ki, ugyanezen határozat 16. pontja és a
kormányrendelet 3. §-a alapján 2001. május 16-án hatályát
vesztette.

Kormány támogatása
Mátyásföldi épület bérleti díja
Postabank jóváírt kamata

75 000
1 277
1 005

Bevétel összesen

77 282

Mindösszesen

Külügyminisztérium

112 434

Kiadás
A Szabad Demokraták Szövetsége által a 2001. évi Pest
megye dabasi választókerületében megtartott
id´óközi országgy´úlési képvisel´ó-választásra fordított
pénzeszközök forrása és felhasználása
Ezer forintban
1. A jelöl´ó szervezet neve: Szabad Demokraták
Szövetsége
2. A jelöl´ó szervezet által állított jelöltek száma: 1 f´ó
3. Az országgy´úlési képvisel´ó-választásra fordított összeg
3.1. Forrásai összesen
3.1.1. Állami költségvetési támogatás
3.1.2. Egyéb források összesen
ebb´ól:
— választási célra kapott adományok
— saját források

993
—
993
—
993

Szociális segély, társadalmi szervek támogatása
Kiadványok és emlékm´ú építésének támogatása
Ösztöndíj
Temetési segély, postaköltség
Megbízási díj
Tiszteletdíj
Ügyviteli szolgáltatás
Társadalombiztosítási járulékok
APEH
Munkaadói járulék
Egyéb m´úködési költség
Közlekedési költség
Postabank kezelési költség
Tiszai árvízkárosultaknak
Tárgyi eszköz beszerzés
Kiadás összesen
Záró egyenleg

67 990
2 389
180
12 376
1 534
9 180
1 031
3 024
4
291
449
17
175
3 500
4 495
106 635
5 799
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A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(1364 Budapest, Városház u. 7.)
hirdetményei
Az FVM F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti az Albertirsa és Mikebuda településen érdekelt
részarány-tulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdése és az 1999. évi
XLIX. törvény 12. §-a alapján
2001. július 9-én, 9 órakor
a Móra Ferenc M´úvel´ódési Házban (Albertirsa, Pesti u. 85.) nyilvános sorsolást tart a Szabadság Mgtsz használatában
lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Albertirsa
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

093/1

erd´ó

0,7422

3,86

0142/68

szántó

0,6948

13,27

0144/50

változó

8,1604

97,36

0144/51

szántó

0,1184

1,03

0215/5

gyep, legel´ó

0,1368

2,13

0224/2

gyep, legel´ó

0,0587

0,92

0265/1

szántó, erd´ó

14,5372

123,71

0267/

gyep, legel´ó

0,3242

1,13

0273/3

szántó, erd´ó

1,6972

14,24

0273/10

szántó

0,1611

2,51

0330/20

erd´ó

11,5631

60,13

0332/10

erd´ó

0,155

0,81

0347/7

szántó

0,9519

4,95

0359/42

szántó

0,0862

0,75

0359/44

gyep, legel´ó

0,9979

3,49

0370/15

szántó

0,4007

3,49

Település: Mikebuda
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

049/11

szántó

0,2877

2,01

049/63

gyep

0,6492

1,36

059/16

erd´ó

0,1149

0,6

A sorsolás nyilvános. A sorsolás 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.
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Az FVM F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Szigetcsép településen érdekelt részarány-tulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 11-én, 9 órakor
a Szigetszentmárton Jókai Mór M´úvelési Házban (Kossuth L. u. 8.) nyilvános sorsolást tart a Csepel-sziget Szövetkezet
használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Szigetcsép
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

073/12

szántó

2,0204

54,49

0105/8

erd´ó

3,4575

24,16

0132/1

szántó

0,604

7,97

0132/2

szántó

0,5979

7,89

0132/4

szántó

0,2301

3,04

0132/5

szántó

0,5307

7,01

0132/17

erd´ó

0,3463

1,7

0132/20

szántó

0,2082

2,75

0132/21

szántó

0,2493

3,29

0132/22

szántó

0,2057

2,72

0132/23

szántó

0,4183

5,52

0132/24

szántó

0,4489

5,93

0132/25

szántó

0,1296

1,71

0132/26

szántó

0,1614

2,13

0135/3

szántó

0,3773

4,98

0135/4

szántó

0,1455

1,92

0135/7

szántó

0,2584

3,41

0135/8

szántó

0,1827

2,41

0135/19

szántó

0,1424

1,88

0139/2

szántó

0,0867

1,14

0139/6

szántó

0,0723

0,95

0139/8

szántó

0,0576

0,76

0139/10

szántó

0,0583

0,77

0139/11

szántó

0,1237

1,63

0139/12

szántó

0,1211

1,6

0139/13

szántó

0,058

0,77

0139/14

szántó

0,057

0,75

0162/42

szántó

0,0731

0,96

0162/44

szántó

0,3385

4,47

0162/46

szántó

0,1571

2,07

0162/47

szántó

0,1381

1,82

0167/5

szántó

1,8838

20
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

2001/60. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

0167/75

szántó

0,6613

19

0167/76

szántó

0,978

28,99

0167/77

szántó

2,5512

77,99

0167/110

vegyes

18,5943

339,91

0182/4

szántó, erd´ó

5,2634

0192/1

szántó, erd´ó

23,5432

259,97

0192/20

szántó, erd´ó

6,3914

115,6

0192/23

vegyes

1,672

29,69

0192/24

vegyes

4,9823

76,05

86,23 Természetvédelmi terület

A sorsolás nyilvános. 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.

Az FVM F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Szigetszentmárton településen érdekelt részaránytulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 11-én, 9 órakor
a Szigetszentmárton Jókai Mór M´úvelési Házban (Kossuth L. u. 8.) nyilvános sorsolást tart a Csepel-sziget Szövetkezet
használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Szigetszentmárton
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

02/20

szántó

0,9862

13,02

02/54

szántó

0,2264

2,99

028/13

erd´ó

2,0782

3,33

028/74

szántó

0,6305

13,44

028/90

szántó

2,2798

67,41

028/93

szántó

0,8188

23,16 Járási és községi mintatér

028/95

szántó

3,9248

81,64

028/107

szántó

1,4149

30

028/121

szántó

0,3953

9,61

028/126

szántó

0,3666

8,69

028/133

szántó

0,2472

6,01

030/14

szántó

0,1175

2,86

036/2

szántó

0,0327

0,43

058/58

szántó

0,2054

3,92
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

058/70

szántó

1,4335

27,38

080/25

szántó

0,0736

2,3

088/1

erd´ó

0,0288

0,05

088/72

szántó

0,6661

20,85

088/75

erd´ó

0,1375

0,22

096/1

erd´ó, gyep

3,6758

8,82

A sorsolás nyilvános. 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.

Az FVM F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Szigetújfalu településen érdekelt részaránytulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 11-én, 9 órakor
a Szigetszentmárton Jókai Mór M´úvelési Házban (Kossuth L. u. 8.) nyilvános sorsolást tart a Csepel-sziget Szövetkezet
használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Szigetújfalu
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

015/20

szántó

0,4916

9,39

015/23

szántó

0,1748

3,34

015/30

szántó, sz´ól´ó

0,7554

21,04

015/38

szántó

0,2077

3,97

015/42

sz´ól´ó

0,1618

5,06

015/43

szántó

0,3932

7,32

015/47

szántó

0,1487

2,84

015/49

szántó

0,2821

5,39

015/52

szántó

0,3702

4,89

032/25

szántó

0,8007

15,29

032/28

szántó

0,1698

3,24

032/29

szántó

0,1697

3,24

060/3

telephely

0,2198

0,77

060/4

gázfogadó

0,0195

0,07

060/5

szántó

0,6335

14,24

060/63

szántó

0,3167

6,05

060/93

szántó

0,7036

16,51

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

2001/60. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

070/1

szántó

0,3591

4,74

073/7

szántó

3,8264

92,98

073/9

szántó

1,4063

34,147

073/11

szántó

0,4827

11,73

073/15

szántó

0,8143

19,79

073/21

szántó

1,007

16,97

073/22

szántó

3,1839

51,93

073/23

szántó

4,6217

88,09

073/24

szántó

1,2109

24,88

073/25

szántó

3,044

61,46

073/26

szántó

2,1872

44,06

074

sz´ól´ó

0,1629

5,1

076/2

szántó

2,854

39,45

0104/3

szántó

0,5936

11,34

A sorsolás nyilvános. 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.

Az FVM F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Dömsöd településen érdekelt részarány-tulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdése és az 1999. évi XLIX. törvény
12. §-a alapján
2001. július 11-én, 14 órakor
a Pet´ófi Sándor Oktatási és M´úvel´ódési Központ (Béke tér 2.) nyilvános sorsolást tart a Dunatáj Termel´ószövetkezet
használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Dömsöd
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

032/61

szántó

1,9559

61,09

036/22

szántó

0,1791

2,49

036/30

szántó

0,4546

11,87

036/54

szántó

0,2701

3,75

036/59

gyep

8,5288

82,73

069

erd´ó

0,6277

7,41

074/16

szántó

0,1719

2,39

074/55

erd´ó

0,3107

3,67

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

3921
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

085/4

gyep

8,1302

141,47

092/21

szántó

1,0337

17,3

0190/35

szántó, erd´ó

3,9721

80,58

0196/24

gyep, szántó

8,8041

217,13

0201

erd´ó

0,4348

5,13

0236/41

vegyes

0,4469

5,93

0258/12

erd´ó

3,4714

8,33

0258/14

gyep, nád

8,0205

56

0347/3

gyep

6,3688

55,41

0347/44

szántó, gyep

1,644

38,82

0350/3

szántó

0,164

2,98

0380/8

gyep

0,1566

2,72

0364/1

gyep

0,0309

0,3

0364/22

gyep

2,5172

43,8

0385/9

vegyes

12,1279

136,49

0385/20

gyep

39,728

334,14

0385/22

vegyes

59,7031

502,44

0385/24

vegyes

24,2186

198,99

0385/34

gyep, szántó

2,0959

29,83

0395/35

erd´ó

6,5729

77,56

0395/96

szántó, erd´ó

0,3771

5,13

0397/29

sz´ól´ó

0,0235

0,74

0407/43

szántó, erd´ó

0,5403

7,51

0408/85

szántó

0,2364

3,29

0431/74

szántó

0,73

13,29

0451/9

gyep, szántó

2,9135

17,19

5090

sz´ól´ó

0,1403

4,28

A sorsolás nyilvános. A sorsolás 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.

Az FVM F´óvárosi és Pest Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Vác településen érdekelt részarány-tulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdése és az 1999. évi XLIX. törvény
12. §-a alapján
2001. július 13-án, 9 órakor
a M´úvel´ódési Házban (Dr. Csányi krt. 63.) nyilvános sorsolást tart a Vác és Vidéke ÁFÉSZ használatában lév´ó
részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
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A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Vác
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

4701

beépítetlen

0,0899

0,31

6413

beépítetlen

0,0899

0,31

6428

vízfolyás

0,5177

1,81

6332

vízfolyás

0,1256

0,44

057/35

szántó

0,0229

0,32

057/39

szántó

0,0043

0,06

059/149

szántó

0,0063

0,2

061/6

szántó

0,001

0,03

061/7

szántó

0,055

0,14

061/12

szántó

0,07

0,18

061/13

szántó

0,084

0,22

061/14

szántó

0,039

1,02 Vezetékjog

061/15

szántó

0,0129

0,33

061/17

szántó

0,7514

19,61

061/18

szántó, sz´ól´ó

0,3872

19,88

061/20

szántó

0,0087

0,23 Vezetékjog

061/21

szántó

0,0458

1,2 Vezetékjog

061/22

szántó, gyep

0,3396

5,38 Vezetékjog

061/23

szántó, gyep

0,0722

1,28 Vezetékjog

063/1

saját használatú út

0,0876

0,31 Vezetékjog

072/5

gyümölcsös

079

0,22

7,46

vízfolyás

0,4479

1,57

083

vízfolyás

0,5121

1,79

086/6

gyümölcsös

0,1962

6,65

086/11

vízfolyás

0,2959

1,04

088/3

gyümölcsös

0,1326

5,3

089

vízfolyás

0,824

0,29

091

vízfolyás

0,2771

0,97

092/22

gyümölcsös

0,3906

13,24

094/29

gyümölcsös

0,2328

7,89

94/30

gyümölcsös

0,1936

6,56

094/31

gyümölcsös

0,1755

5,95

094/32

gyümölcsös

0,2056

6,97

094/36

gyep

0,1202

0,67

094/37

gyep

0,149

0,83

094/39

gyep

0,5151

2,88

094/52

erd´ó, gyep

2,1419

12,32
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

0170

vízfolyás

0173/14

Terület
(ha, m2)

3923
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

0,2002

0,7

szántó, erd´ó

0,245

3,98

073/17

gyümölcsös

0,1978

6,71

0173/20

gyümölcsös

0,2078

7,04

0173/33

szántó

0,1749

1,7

0173/37

gyümölcsös

0,1939

6,57

0173/43

gyep

0,1998

0,48

0174

vízfolyás

0,2901

1,02

0177

vízfolyás

0,5573

1,95 Vezetékjog

0178/3

gyep

0,3235

10,13

0178/4

gyep

0,0529

1,66

0178/15

gyümölcsös

0,2325

7,88

0183/30

szántó

0,3912

3,79

0185/2

gyümölcsös

0,7647

25,92

0185/11

szántó

0,2685

2,6

0200

vízfolyás

0,7035

2,46

0234/1

szántó

0,9184

28,75

0234/5

szántó

1,9932

52,02

0275/2

vízfolyás

0,837

0,29

0176

vízfolyás

0,1286

0,45

0480

szántó

0,1538

3,21

0500/9

szántó

0,0082

0,17

0500/27

szántó

0,0003

0,01

20207

vízfolyás

0,1216

0,43 Vezetékjog

20246

kert

0,403

0,56

20364/1

kert

0,1387

4,7

20364/2

szántó

0,1986

2,76

20364/5

kert

0,682

2,31

20371

vízfolyás

0,4999

1,75

20634/1

szántó

0,4546

6,32

20684

sz´ól´ó, gyümölcsös

0,4571

17,02

20686

vegyes

0,7058

24,83

20697/5

gyümölcsös

0,0755

2,56

20700/4

szántó, sz´ól´ó

0,4528

8,34

20700/5

sz´ól´ó, gyümölcsös

0,0012

0,05

20700/6

szántó

0,4507

6,26

20700/7

szántó

0,0051

0,07

20701

saját használatú út

0,1492

0,52

20704

szántó

0,6989

14,61

20706/2

szántó

0,1798

3,76
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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A terület hasznosítására
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AK érték

20706/3

szántó

0,1798

3,76

20708/1

szántó

0,2591

5,42

20708/2

szántó

0,1798

3,76

20753

kert, gyümölcsös

0,4232

11,32

20754

szántó, gyümölcsös

0,4538

7,82

20761/1

gyümölcsös

0,0264

0,89

20761/2

gyümölcsös

0,0173

0,59

20788/8

szántó

0,5759

8,01

20789/4

vízfolyás

0,2488

0,87

20793

vízfolyás

0,1537

0,54

20848/2

szántó

0,3462

4,81

20919/4

vízfolyás

0,1165

0,41

20988

változó

1,3044

1,85

21014

kert

0,0121

0,17

21183

kert

0,025

0,35

21428

kert

0,0418

0,58

21459

vízfolyás

0,4513

1,58

21485

út, vízfolyás

1,6505

5,78

21499

vízfolyás

0,1424

0,5

21550

gyümölcsös, gyep

0,8313

11 Vezetékjog

22646/4

vízfolyás

0,8735

3,06 Vezetékjog

A sorsolás nyilvános. A sorsolás 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.
Dr. Hajnal Károly s. k.,
hivatalvezet´ó

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)
hirdetményei
Az FVM Somogy Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a homokszentgyörgyi Aranyhomok Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó,
megfelel´ó földek kiadása céljából.

részarány-földtulajdonnak
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A sorsolás helye: Homokszentgyörgy, Kossuth L. u. 63., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2001. július 3-án, 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: homokszentgyörgyi Aranyhomok Mez´ógazdasági Szövetkezet gazdálkodási
területén részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkez´ó személyek.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Barcs
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

0233

gyep

0245/1

szántó, erd´ó

Terület
(ha, m2)

AK érték

0,2684

3,17

14,8050

135,84

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Homokszentgyörgy
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

048/7

vízállás

0,0492

0,10

048/12

gyep, szántó

1,9263

28,46

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Kálmáncsa
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

0182/6

gyep

3,4723

90,72

0320

szántó

8,2124

123,30

0333

szántó, erd´ó, gyep

87,5842

883,44

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Lad
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

039/22

erd´ó, szántó

043/1

gyep

Terület
(ha, m2)

AK érték

19,8393

106,99

1,0223

24,02

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Patosfa
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

2/2

gyep

0,2364

2,62

103

szántó

2,1422

50,34

028/7

szántó, erd´ó

43,4536

1098,45

035

gyep

0,1486

1,65

036/3

gyep, erd´ó

3,1619

63,32

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

064/5

gyep

3,7455

104,12

090

gyep

0,3360

3,73

0102

szántó, erd´ó

113,1643

3150,17

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet. A sorsolás egyidej´úleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
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.
Lukács Zoltán s. k.,
hivatalvezet´ó

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(4401 Nyíregyháza, H´ósök tere 5.)
hirdetményei
Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Mez´óladány településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 3-án, 9 órakor
a mez´óladányi m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart az Új Élet Mez´ógazdasági Termel´ó és Szolgáltató Szövetkezet
használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Mez´óladány
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

037/1/a

rét

4,8622

59,32

037/1/b

szántó

4,0933

67,54

043/4

rét

3,2278

39,38

043/7

rét

0,8630

10,53

043/8

rét

0,5376

6,56

043/13

rét

8,1877

75,39

065/1/a

szántó

50,4222

452,50

065/1/b

erd´ó

1,2639

4,17

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános. 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.
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Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Tiszamogyorós településen érdekelt
részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 3-án, 9 órakor
a tiszamogyorósi m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart az Új Élet Mez´ógazdasági Termel´ó és Szolgáltató Szövetkezet használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Tiszabezdéd
Helyrajzi szám

033/1

M´úvelési ág

erd´ó

Terület
(ha, m2)

0,1841

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0,96

A sorsolás nyilvános. 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.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Gyulaháza településen érdekelt részarányföldtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 4-én, 9 órakor
a gyulaházi m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart a Reform Mgtsz használatában lév´ó részarány-földtulajdon
helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Gyulaháza
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

808

erd´ó

1,0635

1,70

05/1

szántó

0,2175

4,38

017

szántó

2,3809

35,24

019

szántó

18,9357

345,35

022

szántó

4,4153

87,01

024

szántó

12,6450

207,35

040

szántó

16,5314

234,21

042/2

szántó

1,6725

36,29

042/8

szántó

0,5547

11,13

047/1

szántó

1,7450

30,06

051/7

szántó

0,7728

16,08

051/9

szántó

2,0490

40,87

051/10

szántó

1,1119

20,86

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

051/14

szántó

0,0846

1,84

073

szántó

45,6020

693,01

084

szántó

20,4380

270,78

0106

szántó

35,5897

352,96

0108/2

erd´ó

6,7448

39,79

0114/a

erd´ó

6,1056

20,15

0114/b

szántó, községi mintatér

27,1627

185,38

0118

szántó

4,2313

91,82

0120

gyümölcsös, községi mintatér

28,9173

728,72

0136/3

szántó

0,2797

1,76

0140/4

szántó

2,0181

26,98

0140/5

szántó

4,0854

54,60

0140/6

szántó

4,8166

60,73

0148/1

szántó

30,8618

435,85

0148/3

szántó

1,2999

19,24

0163/1

erd´ó

37,5271

221,41

0166/4/a

legel´ó

2,4312

5,83

0166/4/b

erd´ó

0,6577

2,17

0166/4/c

legel´ó

1,2738

13,25

0166/4/d

legel´ó

1,7251

17,94

0173/1

erd´ó

0,6716

2,22

0173/2/a

szántó

1,0998

2,86

0173/2/b

erd´ó

0,0505

0,17

0173/2/c

szántó

1,6364

4,29

0174

szántó

1,9933

5,18

0175

szántó

1,1617

3,02

0176/1

szántó

0,6588

1,71

0176/2

erd´ó

1,4281

4,71

0236/2

erd´ó

0,3687

1,22

0249

legel´ó

0,4337

1,04

0268/1

rét

0,2397

2,49

0270/4

szántó

0,9288

20,15

0272/2

erd´ó

1,6831

9,93

0274

szántó

13,1864

286,14

0277/2

legel´ó

0,8283

8,26

0277/13

legel´ó

4,1480

22,99

0277/14

legel´ó

0,6310

3,32

0277/15

legel´ó

1,3078

6,75

0277/16

legel´ó

1,0376

10,79

0277/18/a

legel´ó

17,3765

62,49

0277/18/b

szántó

15,7731

217,86

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

0283/a

legel´ó

0283/b

erd´ó

0283/c

szántó, járási mintatér

0288/1

Terület
(ha, m2)

3929

AK érték

11,2341

116,83

1,2428

7,33

15,8187

204,06

szántó

0,7790

2,03

0288/3/a

szántó

0,6881

0,83

0288/3/b

sz´ól´ó

0,2265

3,15

0288/3/c

szántó

1,4351

1,72

0288/3/d

sz´ól´ó

0,1794

2,49

0288/3/f

erd´ó

0,6162

2,03

0288/5

szántó

0,1831

0,48

0288/7

szántó

1,5711

4,08

2310

szántó

0,1878

0,23

2359

kert

0,1208

0,37

2390

szántó

0,1726

0,21

2565

szántó

0,5291

1,38

2728

szántó

0,2219

0,27

2730

szántó

0,4513

0,54

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános. 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.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Tiszamogyorós településen érdekelt
részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 4-én, 9 órakor
a tiszamogyorósi m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart az Új Élet Mez´ógazdasági Termel´ó és Szolgáltató Szövetkezet használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Tiszamogyorós
Helyrajzi szám

011/8

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

0,4886

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

6,00

A sorsolás nyilvános. 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.
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Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Löv´ópetri településen érdekelt részarányföldtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 5-én, 9 órakor
a löv´ópetri m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart az Új Március Mez´ógazdasági Ipari Kereskedelmi Szolgáltató
Szövetkezet használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Löv´ópetri
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

032/13

szántó

0,4468

1,16

032/17

szántó

0,4573

1,19

032/19

szántó

0,2757

0,33

036/2

szántó

0,0937

1,39

036/6

szántó

0,3577

5,29

036/8

szántó

0,2609

3,86

036/9

szántó

0,8285

11,74

036/10

szántó

0,5628

7,82

038/27

gyümölcsös

0,4318

10,88

040/3/a

szántó

3,1642

46,16

040/3/b

kivett: árok

0,0659

040/21/a

szántó

3,0765

15,73

040/21/b

erd´ó

0,2074

1,22

040/21/c

kivett

0,0727

049/9

szántó

0,7903

9,42

049/11

szántó

2,4798

31,99

052/6

szántó

0,2080

3,08

059/11

erd´ó

0,0733

0,24

059/19

erd´ó

0,0885

0,29

066/5

szántó

0,1055

0,27

066/13

szántó

0,5471

11,87

080/2

szántó

2,1611

31,03

081/15

szántó

9,8183

37,59

1153

kert

0,0216

0,07

1214/5

gyümölcsös

0,1478

3,72

1214/6

gyümölcsös

0,1088

2,74

1214/10

gyümölcsös

0,0678

1,71

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános. 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.
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Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Nyírkarász településen érdekelt részarányföldtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 5-én, 9 órakor
a nyírkarászi m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart a Reform Mgtsz használatában lév´ó részarány-földtulajdon
helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Nyírkarász
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

0273

szántó

25,4111

216,19

0276

szántó

21,7396

234,24

0278

szántó

21,4055

253,03

0317

szántó

12,6712

274,97

0321/12

szántó

0,0211

0,46

0331/1

szántó

10,0582

148,86

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános. 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.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Mez´óladány településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 6-án, 9 órakor
a mez´óladányi m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart az Új Március Mez´ógazdasági Ipari Kereskedelmi Szolgáltató
Szövetkezet használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Mez´óladány
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

043/9

rét

0,2701

3,30

043/14

szántó

2,3232

34,38

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános. 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.
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Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Nyírlöv´ó településen érdekelt részarányföldtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 6-án, 9 órakor
a nyírlöv´ói m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart a Kossuth Mez´ógazdasági Termel´ó és Szolgáltató Szövetkezet
használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Nyírlöv´ó
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

04/1

szántó

1,0007

10,35

04/2

szántó

7,9780

83,08

04/4

szántó

3,2417

21,30

06/4

szántó

3,3321

35,05

08

szántó

3,1071

40,08

010/1

szántó

1,1735

15,14

010/2

szántó

2,7346

38,04

010/3

szántó

1,1073

16,11

010/4

szántó

0,5062

7,31

010/5

szántó

2,6306

36,86

010/6

szántó

1,1158

15,19

010/8

szántó

4,1687

45,25

010/9

szántó

1,0951

12,61

010/10

szántó

1,1860

15,01

010/11

szántó

0,2307

2,98

019/4

szántó

1,4761

21,85

019/7

legel´ó

0,8788

2,11

025/3/a

szántó

0,2661

3,94

025/3/b

erd´ó

0,1254

0,41

025/4

szántó

0,1552

2,30

025/34/a

szántó

15,0271

228,9

025/34/b

erd´ó

0,5920

1,95

025/34/c

erd´ó

0,2646

0,87

031

szántó

30,1317

308,90

035

szántó

17,1464

111,57

037/1

szántó

11,5420

67,81

037/2

szántó

0,2158

1,36

037/3

szántó

1,1646

7,34

038/26

szántó

0,3033

0,79

038/29/a

szántó

1,2831

5,27

038/30/a

szántó

2,4640

11,20

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

A terület hasznosítására
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038/31/a

szántó

2,8217

13,80

047/3

szántó

0,6259

0,75

047/4

szántó, községi mintatér

4,2646

5,25

047/9

szántó

1,0637

7,72

048/3/a

gyümölcsös

7,5926

191,33

048/3/b

szántó

1,4095

3,66

048/3/c

sz´ól´ó

0,3065

4,26

050/a

gyümölcsös, községi mintatér

7,3817

186,02

050/b

szántó

7,7148

186,89

053

szántó

17,9027

108,75

054/1

erd´ó

8,5457

74,35

054/3

erd´ó

1,9415

1689

056/1

erd´ó

0,0946

0,82

059

szántó

15,4138

96,56

065/2

szántó

6,3298

63,30

068

szántó, községi mintatér

12,8878

217,39

071

szántó

8,7891

80,37

073/7

szántó

4,8766

86,40

074/a

szántó

15,2969

163,93

077/2

szántó

2,0722

26,73 Útszolgalmi jog

077/3

szántó

0,7290

9,40 Útszolgalmi jog

077/4

szántó

0,7237

9,34 Útszolgalmi jog

077/5

szántó

4,2786

55,19 Útszolgalmi jog

077/6

szántó

5,0372

66,00 Útszolgalmi jog

077/7

szántó

0,6944

10,28 Útszolgalmi jog

077/8

szántó

0,6450

9,55 Útszolgalmi jog

077/9

szántó

0,6020

8,61 Útszolgalmi jog

077/10

szántó

2,0600

26,92 Útszolgalmi jog

077/11

szántó

0,7921

11,50 Útszolgalmi jog

077/12

szántó

0,9653

13,98 Útszolgalmi jog

077/13

szántó

0,7624

10,99 Útszolgalmi jog

077/14

szántó

0,7143

10,26 Útszolgalmi jog

077/15

szántó

0,6907

9,90 Útszolgalmi jog

077/16

szántó

3,5350

50,54 Útszolgalmi jog

077/17

szántó

1,4762

21,56 Útszolgalmi jog

080/1

szántó

10,9924

197,74

080/2

szántó

0,2878

6,25

083/3

szántó

1,8876

21,61

083/4

szántó

2,3491

30,20
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

2001/60. szám

AK érték

083/5

szántó

5,5489

83,20

083/6

szántó

1,7326

24,36

083/7

szántó

0,9327

13,10

1201/1

kert

0,1064

0,93

1201/2

sz´ól´ó

0,0927

1,29

1201/3

kert

0,0750

0,65

1201/4

sz´ól´ó

0,0716

1,00

1201/6

sz´ól´ó

0,0642

0,89

1201/7

sz´ól´ó

0,0799

1,11

1201/8

sz´ól´ó

0,0684

0,95

1201/10

sz´ól´ó

0,0813

1,13

1201/13

kert

0,0890

0,77

1201/18

sz´ól´ó

0,0734

1,02

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános. 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.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Benk településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 9-én, 9 órakor
a benki m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart a Tiszatáj Mgtsz használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének
meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Benk
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

018/1

szántó

068

erd´ó, községi mintatér

069/1/a
069/1/b

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1,9879

20,67 Árterület

25,2093

131,09 Árterület

szántó

7,1822

69,49 Árterület

erd´ó

8,2941

75,27 Árterület

A sorsolás nyilvános. 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.
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Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Mándok településen érdekelt részarányföldtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 9-én, 9 órakor
a mándoki m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart a Tiszatáj Mgtsz használatában lév´ó részarány-földtulajdon
helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Mándok
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

054/6

szántó

1,6934

16,44

054/16

szántó

8,7116

80,11

0221

erd´ó

14,6621

86,51

0223

erd´ó

1,4728

8,69

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános. 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.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti az Eperjeske településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 10-én, 9 órakor
az eperjeskei m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart az Alkotmány Mgtsz használatában lév´ó részarány-földtulajdon
helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Eperjeske
Helyrajzi szám

04/4
010/19/a
010/19
011
012
013
015/1/a
015/1/b
015/3/a
015/b
016/1/a
016/1/b

M´úvelési ág

szántó
szántó
kivett
erd´ó
erd´ó
szántó
szántó
gyümölcsös
gyümölcsös
rét
szántó
gyümölcsös

Terület
(ha, m2)

2,2214
41,6294
0,3448
0,6310
0,4846
39,2017
0,3417
1,6462
0,3934
0,3273
0,2744
2,0284

AK érték

14,01
362,3
2,08
1,60
437,25
4,41
37,28
9,91
3,40
1,73
51,12

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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016/1/c
016/1/d
016/3
017
024/25
027/4/a
027/4/b
027/d
027/4
031/a
031/b
037/1
037/3
038
044
049
050
051
052
056/a
056/b
057/a
057/b
061
062/a
062/d
066
068
071/a
071/b
077/2
083
088
092/a
092/b
092/c
098/2/a
098/2/b
098/2/c
098/2/d
098/2/f
098/2/g
098/2/h
099/1

MAGYAR KÖZLÖNY
M´úvelési ág

szántó
gyümölcsös
szántó
szántó
gyümölcsös
erd´ó
szántó
erd´ó
szántó
szántó
kivett, árok
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
legel´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
kivett, árok
szántó
kivett, árok
legel´ó
szántó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
szántó
szántó
szántó, községi mintatér
szántó
szántó
rét
kivett, mocsár
szántó
legel´ó
kivett, vízállás
legel´ó
kivett, út
legel´ó
legel´ó
legel´ó

Terület
(ha, m2)

2001/60. szám

AK érték

0,1894
0,3694
3,6787
12,2055
0,3871
0,1894
23,8307
15,3931
10,0380
41,9867
0,8156
0,2414
4,3459
0,2059
0,1581
0,2863
29,0757
0,5365
1,5865
17,9480
18,1951
14,9529
0,1680
3,5172
27,1492
0,2334
0,7286
0,4606
4,5384
54,3178
21,5329
15,8638
59,0602
61,1553
0,7000

1,19
9,31
23,18
81,24
9,75
0,63
310,28
50,80
93,96
191,29

25,8391
4,1064

297,94
17,09

0,6991
0,3995
0,3665
0,2206
1,2939

7,27

0,80
14,34
0,68
0,52
2,98
95,95
1,77
5,24
59,23
59,23
142,59
8,44
177,74
0,77
2,40
1,52
14,98
331,4
164,28
96,89
277,36
671,15
0,80

3,81
2,29
13,46

A terület hasznosítására
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Helyrajzi szám

099/3
0100/1/a
0100/1/b
0100/3/a
0100/3/b
0100/4/a
0100/4/b
0100/5/a
0100/5/b
0100/6/a
0100/6/b
0100/6/c
0100/6/d
0100/7/a
0100/7/b
0100/9
0100/11/a
0100/11/b
0100/13
0102
0104/a
0104/b
0104/c
0104/d
0104/f
0104/g
0104/h
0106/2
0106/3
0106/4
0106/6
0106/7
0106/10
0106/11
0106/13
0106/14
1002
1126
1140
1151
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M´úvelési ág

legel´ó
szántó
rét
szántó
rét
szántó
rét
szántó
rét
szántó
rét
rét
kivett, vízállás
szántó
rét
szántó
rét
szántó
legel´ó
szántó
erd´ó
kivett, mocsár
kivett, mocsár
rét, községi mintatér
kivett, árok
szántó, járási mintatér
legel´ó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
erd´ó
erd´ó
rét
rét
kert, községi mintatér
kert

Terület
(ha, m2)

46,2425
3,4118
0,3634
1,9247
0,3200
2,0770
0,7334
2,6559
1,3459
13,7602
2,0249
1,2022
2,2710
8,5014
0,1419
0,1357
0,1022
0,4159
0,9290
7,0884
16,5364
0,3807
0,6745
3,5829
0,3747
29,4597
3,1752
1,2237
2,7356
1,1524
1,2356
2,6357
21,7057
3,4415
14,5790
0,9185
0,1417
0,4898
0,2021
0,0378
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376,92
15,34
3,78
21,42
0,38
20,92
0,88
31,52
1,62
166,39
21,06
1,44
88,52
1,48
0,35
0,12
5,37
9,66
18,43 Árterület
54,57

37,26
340,43
7,62
15,79
35,29
14,87
15,94
34,00
280,00
44,40
48,11
3,03
0,74
3,15
0,59

A sorsolás nyilvános. 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.
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Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Tiszamogyorós településen érdekelt
részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 10-én, 9 órakor
a tiszamogyorósi m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart a Tiszatáj Mgtsz használatában lév´ó részarány-földtulajdon
helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Tiszamogyorós
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

05/13/a
05/13/b
05/13/c

gyümölcsös
kivett
kivett

37,7193
0,2193
0,0922

05/13/d
08/2/a
08/2/b
08/3
011/35
025/10

kivett
gyümölcsös
szántó
szántó
szántó
szántó

0,1099
0,1934
0,6558
0,7531
2,8154
2,0111

6,73
14,36
12,43
41,67
15,30

027/1
027/3
029
031
033/1
033/13
035

legel´ó
legel´ó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó, községi mintatér

27,7218
0,6564
23,1594
16,2185
3,2072
1,1386
40,8212

353,41
8,28
294,36
226,83
33,35
15,00
529,35

037/a
037/b
039/a
039/b
042/7
042/17

legel´ó
szántó
szántó
legel´ó
szántó
szántó

2,5254
9,5743
8,3143
10,7270
0,8171
0,5360

33,34
108,37
86,47
118,32
10,12
5,90

042/19
042/29
042/30
042/33
062/4
062/28

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
legel´ó

1,1455
3,0422
2,6608
1,3478
10,0774
8,4447

12,47
32,95
28,47
14,02
104,80
111,47

066
068

szántó
szántó

31,4318
10,3253

374,49
168,67

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1312,63

A sorsolás nyilvános. 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.

2001/60. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

3939

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Tiszabezdéd településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 11-én, 9 órakor
a tiszabezdédi m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart az Alkotmány Mgtsz használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Tiszabezdéd
Helyrajzi szám

040/7

M´úvelési ág

erd´ó

Terület
(ha, m2)

2,0456

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

10,64

A sorsolás nyilvános. 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.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala értesíti a Tiszamogyorós településen érdekelt
részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
2001. július 11-én, 9 órakor
a tiszamogyorósi m´úvel´ódési házban nyilvános sorsolást tart az Alkotmány Mgtsz használatában lév´ó részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Tiszamogyorós
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

02/a

szántó

2,5351

37,52

02/b

gyümölcsös

1,6106

56,05

02/c

szántó

0,4254

6,30

02/d

szántó

0,1730

2,56

02/f

szántó

0,8333

12,33

02/g

gyümölcsös

0,4559

15,87

02/h

szántó

1,1428

11,89

044

szántó

60,8280

689,81

052

szántó

2,6702

27,77

056/a

szántó, községi mintatér

18,7710

299,52

056/b

kivett, mocsár

2,3570

056/c

kivett, árok

0,8116

056/d

szántó

30,6660

453,86

058

legel´ó

2,5551

19,42

064/1

gyümölcsös

1,3465

46,86

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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A sorsolás nyilvános. 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.
Lenti István s. k.,
hivatalvezet´ó

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken
kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárm´ú törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
008862B
488912A
441841A
763685A
063552B
807312A
794724A
824711A
307310A
514015A
221756B
090029A
270968B
491193A
095970B

281438B
090029A
322576A
264401A
023368A
040704A
425016A
164227A
042873A
086972A
202101B
642809A
646121A
074833A
562153A

822122A
111469A
085527A
449617A
912783A
620314A
979553A
862557A
625575A
950183A
910839A
199528B
082066B
157025B
780848A
Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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