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— term´óföld árveréseir´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Nyugdíjasok Pártja 1999. évi pénzügyi zárómérlege . . . . . . . . .
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döntések el´ókészítésében és végrehajtásában, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzettségüknek
megfelel´ó önálló igazságügyi feladatokat oldjanak meg.

A Kormány rendeletei

2. Az oklevélben megjelölt végzettség szintje és a szakképzettség megnevezése

A Kormány
83/2000. (VI. 15.) Korm.
rendelete

A f´óiskolai szint´ú végzettséget tanúsító oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése:

a f´óiskolai szint´ú igazságügyi ügyintéz´ó
alapképzési szak képesítési követelményeir´ól
A Kormány a fels´óoktatásról szóló — többször módosított — 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának d) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

igazságügyi ügyintéz´ó
3. A képzési id´ó
6 félév, a nappali képzésben 2400 összóra, melyb´ól 1800
a tanórák száma, a levelez´ó tagozatos képzésben az összóraszám 800, melyb´ól a tanórák száma 500. A tanórákon
kívül a hallgatók szakmai gyakorlaton vesznek részt. Az
elérend´ó kreditek száma: 180.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei és azok aránya

1. §
Az igazságügyi ügyintéz´ó szakon alapképzésben f´óiskolai szint´ú végzettség és igazságügyi ügyintéz´ó szakképzettség szerezhet´ó.

2. §
Az igazságügyi ügyintéz´ó szak képesítési követelményeit e rendelet melléklete tartalmazza.

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

Melléklet
a 83/2000. (VI. 15.) Korm. rendelethez
A f´óiskolai szint´ú igazságügyi ügyintéz´ó alapképzési
szak képesítési követelményei
1. A képzési cél
Olyan igazságügyi részfeladatokat megoldó, önálló hatáskörrel rendelkez´ó f´óiskolai szint´ú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkez´ó ügyintéz´ók képzése, akik jogi
alapismereteik, különösen az eljárásjogokban szerzett jártasságuk, továbbá az igazságügy szervezetének és ügyvitelének, a jogi informatika gyakorlati ismereteinek birtokában alkalmasak arra, hogy közrem´úködjenek igazságügyi

a) általános és társadalomtudományi alapismeretek 15%:
az általános értelmiségi hivatást szolgáló, a társadalmi
m´úveltséget megalapozó ismeretek;
b) jogtudományi alapozó ismeretek 30% :
jogi alapfogalmak, közjogi alapismeretek, valamint a
büntet´ójog és a civilisztika területére vonatkozó ismeretek;
c) szakmai törzsanyag 45% :
az igazságszolgáltatási szervezettel kapcsolatos ismeretek, a bírósági és ügyészségi igazgatás és ügyvitel, az eljárásjogok szabályainak az elsajátítása;
d) kiegészít´ó szakismeretek 10% :
a statisztika, a számítástechnika és az informatika területére tartozó ismeretek.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ismeretek ellen´órzési rendszere a tantervben el´óírt
— részben egymásra épül´ó, részben egymástól független —
gyakorlati jegyek megszerzéséb´ól, a beszámolók, kollokviumok és szigorlatok letételéb´ól és a szakdolgozat elkészítéséb´ól, valamint a záróvizsga letételéb´ól tev´ódik össze.
5.1. A kötelez´ó szigorlatok száma: 4
— jogi alaptan,
— közigazgatási jog,
— polgári eljárásjog,
— büntet´ó eljárásjog
tantárgyakból.
5.2. A szakdolgozat
A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelel´ó, a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató kell´ó jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes adatgy´újtésre,
értékelésre, következtetések levonására, helyes vélemény-
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alkotásra, a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, a felmerül´ó problémák szakszer´ú megoldására.
5.3. A záróvizsga
5.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:
— a tantervben el´óírt beszámolók, vizsgák teljesítése,
— a szakdolgozat benyújtása,
— az el´óírt szakmai gyakorlatok teljesítése,
— egy idegen nyelvb´ól középfokú ,,C’’ típusú államilag
elismert vagy azzal egyenérték´ú nyelvvizsga.
5.3.2. A záróvizsga részei:
— a szakdolgozat megvédése,
— komplex szóbeli vizsga az alkotmányjog, büntet´ójog,
polgári jog, továbbá a bírósági és ügyészségi ügyvitel és
igazgatás témaköreib´ól.
5.3.3. A záróvizsga eredménye
A záróvizsga eredménye a szakdolgozatra és az annak
megvédésére adott érdemjegyek átlagából, valamint a szóbeli záróvizsga érdemjegyéb´ól képzett, egészre kerekített
átlag.
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Melléklet
a 84/2000. (VI. 15.) Korm. rendelethez
Egyetemi szint´ú molekuláris biológus szak képesítési
követelményei
1. A képzési cél
Szakemberek képzése, akik — a 166/1997. (X. 3.) Korm.
rendelet 3. számú melléklet 1.a) pontjára is tekintettel — a
modern molekuláris biológia szemléletével és módszertanával egyaránt magas szinten rendelkeznek; felkészültek arra,
hogy ezeket az ismereteket a biotechnológia sokféle alkalmazásában, az egészségügyben, a mez´ógazdaságban és a gyógyszeriparban szakképzettségüknek megfelel´óen felhasználják;
akik képesek a molekuláris biológia legújabb vívmányait felhasználva alap- és alkalmazott kutatásokat végezni; képesek
tudományterületük alkotó m´úvelésére, továbbfejlesztésére
és eredményeik átültetésére a gyakorlatban; akik tevékenyen
részt vesznek a jöv´ónk formálásában egyre jelent´ósebb szerepet játszó molekuláris biológiai ismeretek átadásában és társadalmi hasznosításában.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése

A Kormány
84/2000. (VI. 15.) Korm.
rendelete
az egyetemi szint´ú molekuláris biológus alapképzési
szak képesítési követelményeir´ól

Okleveles molekuláris biológus.
3. A képzési id´ó
10 félév, az oklevél kiadásához szükséges legkisebb teljesítmény a 90/1998. (V. 8.) Korm. rendelet alapján 300
kredit megszerzése, melyben 3500 a tanóra.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei

A Kormány a fels´óoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

1. §
E rendelet melléklete az egyetemi szint´ú molekuláris
biológus szak képesítési követelményeit tartalmazza.

2. §
Az e rendelet mellékletében foglalt egyetemi szint´ú molekuláris biológus szakon molekuláris biológus szakképzettség szerezhet´ó.

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

a) Természettudományos alapismeretek
— fizika 9 kredit,
— matematika 9 kredit,
— számítástechnika 3 kredit,
— kémia 10 kredit,
— további természettudományi ismeretek 20 kredit,
összesen 51 kredit.
b) Nem-természettudományos ismeretek
— angol és egy másik idegen nyelv,
— társadalomtudományok,
— bölcsészeti tudományok,
— testnevelés,
összesen 30 kredit.
c) Szakmai törzsanyag
A törzsanyag hét témakör köré csoportosítható, az egyes
témakörök egymással egyenérték´úek.
ca) Állattani ismeretek
— Az állatok fejl´ódéstana. Az egyed és törzsfejl´ódés.
— A gerinctelenek kültakarójának szöveti szerkezete.
A gerincesek b´óre, funkciói. Az egysejt´úek és a gerinctelenek vázképz´ódményei. A gerincesek vázrendszeri szervei.
A csont mint szerv, a csontanyagcsere szabályozása.
— Az amoeboid-, az ostoros és csillós mozgás sejtmorfológiai alapja, mechanizmusa.
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— A harántcsíkolt izmok. Az izomm´úködés molekuláris mechanizmusa és energetikája.
— A simaizmok, m´úködésük molekuláris alapjai.
— A táplálkozás. Táplálkozási formák az egysejt´úek és
a gerinctelen szervezetek körében.
— A gerincesek tápcsatornájának m´úködése, a máj, az
epe és a hasnyálmirigy.
— A vér szövettana, funkciói, a vérsejtek élettartama.
— A szív típusai és funkcionális anatómiája, m´úködése.
— A nyirok képz´ódése, összetétele, funkciói. A nyirokkeringés.
— A nyitott keringési rendszer szerkezeti és élettani
jellemz´ói.
— A légzés fogalma, biológiai jelent´ósége és részfolyamatai. Az állatok csorpotosítása oxigénigényük szerint.
— A gerincesek kopoltyúi. A tüd´ó fejl´ódéstörténete és
anatómiája a gerincesekben.
— A kiválasztás és ozmoreguláció gerinctelenekben.
— Kiválasztó-, ion és ozmoregulációs szervek a gerincesekben.
— A szaporodás fogalma, biológiai jelent´ósége. Két f´ó
típusa.
— Az ivari nem chromosomalis meghatározódása. A
küls´ó és bels´ó megtermékenyítés.
— A n´ói nemi ciklus. A placentáció és placentatípusok.
— Elektromos szignalizáció az idegrendszerben. Az
elektromos és kémiai szinapsisok. Kémiai ingerület áttev´ók.
— A reflexek, a reflexív és a reflexkör. A gerincesek
idegrendszere, somatomotoros m´úködése. A gondolkodás,
tudat és memória élettana.
— A receptorsejt. A receptorok/érzékszervek csoportosítása.
— A látószervek és a látás kemizmusa.
— A testfelszín mechanoreceptorai.
— A hallás mechanizmusa.
— A hormonok fogalma. Az endokrin rendszer.
cb) Növénytani ismeretek
— A növényi sejt és struktúrája. A sejtfal, a biomembránok, a sejtmag, az endoplazmatikus retikulum, a Golgi
apparátus a fehérje és a poliszacharidok szekréciójában, a
sejtvakuólum.
— A színtestek felépítése és típusaik.
— A növényi szövetek és tulajdonságaik sejtes elemei.
— A növényi test szervez´ódése az evolúció során.
— A hajtásos test szervez´ódésének fokozatai, típusai.
A levél szöveti felépítése és funkciói.
— A gyökér és szöveti felépítése, a módosult gyökértípusok.
— Az ivaros és az ivartalan szaporodás.
— Az életciklusok (nemzedékváltakozás) típusai a növényvilágban.
— A hajtásos növények és fejl´ódésük.
— A növényi sejtet felépít´ó anyagok és molekulák sajátságai.
— A fotoszintézis.
— A széndioxid fixálás jellemz´ói és a fiziológiai szerepe. A szénhidrát anyagcsere.
— A fotoszintetikus szénanyagcsere.
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— A keményít´ó szintézise és szabályozása.
— A légzés, ATP szintézis. A légzési folyamatok szabályozása.
— A lipid anyagcsere. A glükoneogenezis.
— Az ásványos táplálkozás és az ionfelvétel.
— A víz transzportja és a vízpotenciál.
— A molekuláris nitrogén kötése, a növények szerepe
a biológiai nitrogén kötésben.
— A növényi hormonok és a szabályozás.
— A sejtnövekedés.
— A fitokróm rendszer.
— A virágzás szabályozása.
— A stresszválasz a növényekben.
— A növényi génm´úködés és a sejtciklus szabályozása.
cc) Biokémiai ismeretek
— Oxigéntranszport fehérjéi.
— Globinok polimorfizmusa.
— Az enzimek mint biokatalizátorok.
— Az enzimek kinetikai tulajdonságainak Michaelis—
Menten modellje.
— Enzimgátlás.
— A szénhidrátok szerkezete és biológiai szerepe.
— A biológiai membránok.
— A glikolízis lokalizációja, lépései, szerepe, szabályozása.
— A citrát-kör lokalizációja, részfolyamatai, energiaés anyagmérlege, szabályozása.
— Az oxidációs energia átalakulása kémiai kötési energiává.
— A pentóz-foszfát útvonal lokalizációja, szerepe a
metabolizmusban.
— A glükóz-6-foszfát sorsa a sejt igényeinek megfelel´óen.
— A glükoneogenézis lokalizációja, energetikája.
— Glikogén metabolizmus.
— A ciklikus-AMP központi szerepe a glikogén szintézis és lebontás szabályozásában.
— A májban folyó glikogén metabolizmus szerepe a vér
cukor-szint szabályozásában.
— Z sírsavak metabolizmusa.
— Ketontestek keletkezése és szerepe.
— Telített zsírsavak bioszintézise.
— A zsírsav metabolizmus hormonális, rövid és hosszú
távú szabályozása.
— A táplálék fehérjék emésztése. Az urea-ciklus és
kapcsolata a citrát-körrel.
— Aminosavak lebontása; az aminosavak szénláncának sorsa; ketogén és glükogén aminosavak.
cd) Genetikai ismeretek
— A DNS szerkezete. A DNS denaturálása, renaturálása. A DNS-hibridizáció. A DNS másodlagos szerkezete.
— A prokarióta ,,kromoszóma’’. Az eukarióta kromoszóma. A DNS szervez´ódési szintjei az eukarióta kromoszómában.
— Kromoszómaszám, kariotípus. Euploidia, aneuploidia. Autoploidia, alloploidia. Hypoploidia. Hyperploidia. Nondiszjunkció, endomitózis, endoreplikáció.
— Az R NS-vírusok. Viroidok, VLP, Killer-faktor. A
prionok. A replikáció szemikonzervatív jellege.
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— A replikáció szemidiszkontinuus jellege. A replikon.
— Javítási mechanizmusok.
— A transzkripció. Poszttranszkripciós módosítások.
— Mozaikos génszerkezet, intron, exon, maturáz. Az
mRNS-érés mechanizmusa. Az immunglobulingének. A klonális szelekció. Hibridomák, monoklonális ellenanyagok.
— A poszttranszkripciós módosítások. Fehérjetranszport a citoszolból a sejtszervekbe. Membránalkotó és szekréciós fehérjék transzportja.
— Ismétl´ód´ó (repetatív) szekvenciák kimutatása. Tandem repeat szekvenciák.
— A nemzedékváltakozás, gaméta, zigóta, izogámia,
anizogámia, heterogámia, konjugáció, kopuláció.
— A meiózis.
— A neokombináció és az öröklésmenetek alaptípusai.
— Predetermináció és anyai hatás. Beltenyésztés és heterózishatás.
— Fenotípusos ivarmeghatározás.
— Genotípusos ivarmeghatározás.
— Kapcsoltság és rekombináció. Genetikai térképezés.
— Mitotikus rekombináció.
— Szomatikus sejthibridizálás alkalmazása genetikai
térképezésnél.
— Az általános rekombináció.
— A Ty-elemek, Copia-elemek, FB- és P-elemek, a
hibrid-diszgenezis. Transzpozició. Bakteriális episzómák.
— Bakteriális rezisztenciafaktorok. Plazmidok.
— Generalizált transzdukció. Specializált transzdukció.
— A növényi szintestek extrakromoszómális örökl´ódése.
— Mitochondriumhoz kötött extrakromoszómális
örökl´ódés.
ce) Mikrobiológiai ismeretek
— A mikroorganizmusok helye az él´óvilágban.
— A baktériumok tenyésztése.
— Energia metabolizmus a prokariótákban.
— A baktériumok fiziológiája.
— Dezinficiálás.
— Antimikrobiális kemoterápia. A sejtfalszintézis gátlása.
— Antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia.
— Patogenitás és virulencia.
— A gazdaszervezet védekezése a fert´ózésekkel szemben..
— A gombák helye az él´óvilágban.
— A gombák szaporodása.
— A gombák rendszere.
— Az algák általános ismertetése.
— Az algák szaporodása és termesztése.
— A protozoonok helye az él´óvilágban.
— A protozoonok szaporodása.
— A vírusok felépítése.
— A virion szerkezete és osztályozása.
— A bakteriofágok általános jellemzése.
— Az állatokat megbetegít´ó vírusok. DNS vírus családok. RNS vírus családok.
— A vírusok szaporodása.
— Vírusfert´ózés. Akut fert´ózés és perzisztens fert´ózés.
— Növényi vírusok.
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— A gombák, az algák és az ízeltlábúak vírusai.
— Viroidok és prionok általános jellemzése.
cf) Sejtbiokémiai és molekuláris biológiai ismeretek
— A sejt struktúrája. Sejtorganellum. Sejtek frakcionálása.
— A fehérjeszintézis, R NS szintézise. A riboszóma ciklus. A transzláció.
— Membránok összetétele. A sejt-sejt kapcsolatok.
Endocitózis, exocitózis.
— A transzportfolyamatok biokémiája. A sejtmembrán izolálása. Lipid analízis. Membránfehérjék kinyerése.
— A citoszkeleton. Mikrofilamentumok, ,,intermediate’’ filamentumok. Mikrotubulusok.
— Az extracelluláris mátrix. Fokális adhézió. Az extracelluláris mátrixfehérjék membrán receptorai.
— A mitokondrium.
— A kloroplaszt.
— A membránkötött receptoron keresztül ható szignálok hatásmechanizmusa.
— Citoplazmatikus targeten ható szignálútvonalak.
Szignálútvonalak interakciója.
— A sejtosztódás (anti-onkogének).
— Stressz fehérjék. H ´ósokk fehérjék génszint´ú regulációja.
— Állati sejtek tenyésztése. Növényi sejtek tenyésztése.
— A sejtmag, az eukarióta génexpresszió és szabályozása. A DNS szerkezete.
— A DNS replikáció, mutáció, repair. A kromatin
struktura. Sejtmagmembrán.
— A transzkripció szabályozása. A posztranszkripciós
szabályozása. Sejtmag preparátum készítése és analízise.
— Nukleinsavak izolálása. R estrikciós endonukleázok,
restrikciós térképezés.
— Oligonukleotidok kémiai szintézise, izolálása, tisztítása és alkalmazása.
— Klónozás. Klónozó vektorok. Genomi és cDNS
könyvtárak. Rekombináns DNS tisztítása, jellemzése.
— Polimeráz láncreakció (PCR ).
— DNS és R NS hibridizációs módszerek.
— DNS szekvenálás.
— Fehérjék termeltetése géntechnológiai módszerekkel. Prokarióta és eukarióta expressziós rendszerek.
— Western blot.
— Fehérje szekvenálás.
cg) Orvosbiológiai ismeretek
— A biológiai membránok szervez´ódésének és funkcióinak termodinamikai alapjai, funkcionális heterogenitása.
— A sejtmembránon keresztül lezajló anyagtranszport
formái, ezek szerepe a sejtm´úködések szabályozásában.
— A folyadékterek kompartmentalizációja, a kompartmentek közötti kapcsolatok.
— Vér-liquor, vér-agy és agy-liquor barrier.
— A gyógyszerek transzportja, felszívódása, eloszlása
és kiürülése. Megoszlási térfogat, a clearance és az extrakciós hányados farmakológiai értelmezése.
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— Dózis-hatás görbék felvétele és értelmezése. Potenciális új gyógyszerek kísérletes és klinikai farmakológiai
vizsgálata.
— A sejtmembrán elektromos sajátságai.
— Az axonális akciós potenciál, a Na- és K-csatornák
fajtái, farmakológiai sajátságai.
— Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek, az ionáramok
kinetikai analízise.
— Hormonok, növekedési faktorok sejtszint´ú hatásmechanizmusa.
— A receptor fogalma, receptoriális és nem-receptoriális gyógyszerhatások. Jelátviteli rendszerek és gyógyszerhatás. Agonista, antagonista.
— A hámszövet. Epithelsejtek transzportfolyamatai.
— Hámrétegen keresztül lezajló transzportfolyamatok
jellegzetességei.
— Mirigyhám, a mirigyszekréció mechanizmusa.
— Primer és szekunder érzékhám. A szenzoros receptorok jelfeldolgozó és jelátviteli mechanizmusai.
— A pigmenthám el´ófordulása és funkcionális jelent´ósége. Zsírszövet, porcszövet, csontszövet. Csontosodási
formák.
— Köt´ószöveti sejttípusok és funkcióik, köt´ószöveti
rostok, a köt´ószöveti alapállomány.
— Az izomszövet.
— Izomsejt-típusok elektrofiziológiai sajátságai.
— Szívritmuszavarok.
— A vér és a csontvel´ó, a vérképzés. Az immunválasz
morfológiai alapjai.
— Az idegszövet elemei, funkcionális sajátságaik,
elektrofiziológiája és farmakológiája. A neuromuszkuláris
junkció.
— Az ivarsejtek. Megtermékenyítés. A fejl´ódés korai
fázisai.
— A chorion kialakulása. A placenta szerkezete. A
placentán keresztül lezajló anyagkicserél´ódés.
— Molekuláris sejt-sejt kölcsönhatások szerepe a hiszto- és organo-genezisben. Differenciálódás, dedifferenciálódás, regeneráció. A magzati fejl´ódést károsan befolyásoló tényez´ók.
A szakmai törzsanyagból, hét szigorlattal együtt megszerzend´ó kreditek száma legalább 116.
d) Kiegészít´ó szakmai ismeretek
A c) pontban részletezett szakmai törzsanyagon kívül
szükséges további kiegészít´ó szakmai ismeretek (biokémia, mikrobiológia, genetika, orvosbiológia) megszerzése
legalább 51 kredit.
e) Gyakorlati képességek
A diplomamunkát közvetlenül el´ókészít´ó laboratóriumi
munkán kívül a kísérleti jelleg´ú szakmai tantárgyak gyakorlatain megszerzend´ó legalább 100 kredit, ami a szakmai
anyag része.
Ezen felül a diplomamunka el´ókészítéséhez szükséges
laboratóriumi munka 50 kredit.
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f) Szakmai gyakorlat
Molekuláris biológiai laboratóriumokban, illetve biotechnológiát alkalmazó vállalatoknál tett látogatás alapján
megszerzend´ó legalább 2 kredit.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ismeretek ellen´órzése a 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában foglaltak alapján az
5.3. pont kivételével, ami a következ´ó éppen módosul:
5.3. A záróvizsga
5.3.1. A záróvizsgára való bocsátás feltételei:
— hét szigorlat letétele, amelynek követelményei a
szakmai törzsanyagban szerepelnek. Egy teljesített szigorlat 3 kreditnek felel meg;
— a diplomamunkával együtt legalább 300 kredit megszerzése; ezen belül
= legalább 116 kredit a szakmai törzsanyagból a szigorlatokkal együtt,
= legalább 51 kredit a kiegészít´ó szakismeretekb´ól,
= legalább 51 kredit a természettudományos alapismeretekb´ól,
= 30 kredit nem-természettudományos szakismeretekb´ól,
= legalább 2 kredit szakmai gyakorlatból, és
= 50 kredit a diplomamunka el´ókészítéséb´ól adódik.
— legalább középfokú, C típusú állami — vagy azzal
egyenérték´ú — nyelvvizsga egy idegen nyelvb´ól,
— bírálók által elfogadott diplomamunka.
5.3.2. A záróvizsga részei:
— a diplomamunka megvédése,
— a komplex szóbeli vizsga, melynek keretében általános
biológia, molekuláris biológia és a diplomamunka témájának
megfelel´ó kérdésekre kell választ adni a szakmai törzsanyag,
valamint az intézmény által rögzített és a vizsga el´ótt legalább
3 hónappal korábban közzétett tételek alapján.
5.3.3. A záróvizsga eredménye
A diplomamunkára, a diplomamunka védésére, illetve a
három szóbeli tétel megválaszolására külön-külön kapott
érdemjegyek átlaga.
6. A szak szempontjából lényeges más rendelkezések
A szakon az oktatás magyar és angol nyelven is történhet.

A Kormány
85/2000. (VI. 15.) Korm.
rendelete
az egyetemi szint´ú ápoló alapképzési szak képesítési
követelményeir´ól
A Kormány a fels´óoktatásról szóló — többször módosított — 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának d) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
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1. §

(1) Az ápoló szakon alapképzésben egyetemi végzettség
és ,,egyetemi okleveles ápoló’’ szakképzettség szerezhet´ó.
(2) Az ,,egyetemi okleveles ápoló’’ szakképzettség az
egészségügyi fels´óoktatás alapképzési szakjainak képesítési
követelményeir´ól szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendeletben
foglalt f´óiskolai szint´ú diplomás ápoló szakképzettség megszerzése után kiegészít´ó alapképzésben szerezhet´ó meg.

2. §
Az egyetemi szint´ú ápoló szak képesítési követelményeit e rendelet melléklete tartalmazza.

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

Melléklet
a 85/2000. (VI. 15.) Korm. rendelethez
Az egyetemi szint´ú ápoló alapképzési szak képesítési
követelményei
1. A képzési cél
Az egyetemi szint´ú ápolóképzés célja olyan ápolók képzése, akik
— magas szint´ú szakmai és általános m´úveltséggel, ennek megfelel´ó emberi magatartással rendelkeznek, mely
nagyfokú hivatás- és felel´ósségtudattal párosul,
— a képzési id´ó során elsajátított ismeretanyag, készségek, ápolói szemlélet és magatartás alapján vesznek részt
a fels´ófokú ápolói ismeretek oktatásában, az ápoláskutatásban, az ápolás közép- és fels´ószint´ú szervezésében és
irányításában, valamint az ápolásban,
— munkájuk során messzemen´óen figyelembe veszik
az ápolásoktatással szemben mindenkor támasztott kívánalmakat,
— feladatuk az ápolásoktatás fejlesztése, új oktatási
formák kutatása és kifejlesztése,
— részt vesznek az ápolás tudományos problémáinak
megoldásában, új ápolási ismeretek kutatásában,
— részt vesznek új ápolási formák kialakításában és
alkalmazásában,
— figyelemmel kísérik és munkájuk során figyelembe
veszik az egészségügy és a betegek/kliensek ápolással szembeni mindenkori kívánalmait, a betegek eltér´ó sajátosságait,
emberi jogait és méltóságát, ennek megfelel´óen döntenek
és cselekszenek, és
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— képesek a magyar és idegen nyelv´ú szakirodalomban
való rendszeres tájékozódásra.
Az egyetemi végzettség´ú ápolók az egészségügyi fels´óoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeir´ól szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet 1. és 3. számú
mellékletében a diplomás ápolók részére el´óírt ismereten
és készségeken túlmen´óen
a) ismerik
— a hazai egészségügyi intézményrendszer szervezeti
felépítését és informatikai alapjait, finanszírozási módszerét, közép- és hosszú távú célkit´úzéseit és a megvalósításukkal kapcsolatos f´óbb tennivalókat, ezen ismeretek elméleti és gyakorlati oktatásának módjait,
— a fels´óoktatási intézményrendszer felépítését és informatikai alapjait, finanszírozási rendszerét, közép- és
hosszú távú célkit´úzéseit, a megvalósításukhoz kapcsolódó
f´óbb tennivalókat, és képesek ezek kidolgozásában való
részvételre,
— a fels´óoktatás különböz´ó oktatási módszereit, ezek
alkalmazásának lehet´óségeit az ápolóképzés területén,
— az ápolásirányítás, ápolásvezetés elveit és ezek oktatásának és gyakorlati alkalmazásának kérdéseit az ápolás
területén,
— a munkavédelmi el´óírásokat, azok oktatásának és
alkalmazásának módjait,
— a természetgyógyászat (alternatív medicina) lehet´óségeit és korlátait,
— a betegek/gondozottak/kliensek jogait és azok érvényesítésének módjait,
— az egyén és a társadalom egészségvédelmének, a betegségek megel´ózésének, a diagnosztika és terápia, valamint a rehabilitáció elméleti és gyakorlati alapjait,
— a betegségeknek a lelki élettel, magatartással összefügg´ó és szociális vonatkozásait,
— a népegészségtan és epidemiológia alapjait,
— a hazai egészségvédelmi sz´úr´óvizsgálatok rendszerét
és elvi alapjait;
b) képesek
— kritikusan különbséget tenni az egyes ápolási elméletek között és azokat alkotóan továbbfejleszteni,
— az ápolási modelleket a hazai sajátosságoknak megfelel´óen továbbfejleszteni vagy újakat kidolgozni,
— az ápolás- és oktatáskutatás ismereteinek oktatására, ilyen kutatási programok kidolgozására, a kutatási
programok végrehajtására, kutatási centrumok kialakítására és m´úködtetésére,
— az ápolást (gondozást) végz´ók, valamint a f´óiskolai
diplomás és egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati oktatására, a szakmai klinikai és területi gyakorlatok megszervezésére, vezetésére,
— az oktatás új formáinak és módszereinek kidolgozására és alkalmazására,
— az ápolási tevékenység elméleti-gyakorlati feladatainak meghatározására,
— az ápolás és az ápolói tevékenység széles kör´ú (országos, területi, helyi és házi) megszervezésére, irányítására, ellen´órzésére,
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— új szervezési és finanszírozási lehet´óségek feltárására kutatás révén,
— az ápolás (gondozás) tárgyi eszközeinek és berendezéseinek korszer´ú oktatására,
— az egészség helyreállítására, rehabilitációra vonatkozó tudományos ismeretek fejlesztésére, oktatására és
alkalmazására,
— tudományos el´óadások tartására, vitákban való részvételre magyar és legalább egy idegen nyelven,
— az ápolói kompetenciák kidolgozásában, az egészségügyi ellátásban részt vev´ó más szakterületek (orvosok,
dietetikusok, véd´ón´ók, gyógytornászok stb.) képvisel´óivel
a kívánatos együttm´úködés formáinak kialakításában való
részvételre,
— tudományos fokozat megszerzése érdekében továbbképzésben való részvételre.
2. A végzettség szintje: egyetemi végzettség.
3. Az oklevélben megnevezett szakképzettség: egyetemi
okleveles ápoló.
4. A képzési id´ó
10 félév, 300 kredit.
Kiegészít´ó alapképzésben: 3 félév, 90 kredit.
A képzési id´ó magában foglalja a klinikai és területi
gyakorlatot, valamint a gyakorlati órákat. Minden félév egy
modul, ahol az oktatás tantárgycsoportokban történik.
Összóraszám 5200 tanóra, amib´ól 2200 óra klinikai és
területi gyakorlat és 3800 egyéni hallgatói tanulmányi
munkaóra.
Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40% : 60% .
5. A képzés f´óbb tanulmányi területei és azok aránya
Általános értelmiségképz´ó tárgyak (filozófia, latin
nyelv, irodalom, képz´óm´úvészetek és zene) aránya 10%.
Alapozó modulok aránya 25%
— Társadalomtudományi modul (etika, pszichológia,
kommunikáció, pedagógia, egészségnevelés, szociológia).
— Ápolástudományi modul (az egészség és az ápolás
általános elvei, ápoláskutatási ismeretek, ápolásetika, ápoláslélektan, menedzsment alapismeretek).
— Alapismereti modul (sejtbiológia-biokémia-biofizika, anatómia, élet- és kórélettan, pathológia, társadalomegészségtan, közegészségtan, mikrobiológia, járványtan és
általános gyógyszertan).
A szakmodulok magukban foglalják az ápoló számára
szükséges klinikai ismereteket, melyek elsajátítása szervrendszerenként integrált formában történik. A szakmodulok részét képezik az ápolók számára szükséges részletes
ápoláskutatási, jogi, marketing és informatikai ismeretek.
Külön modulokban kerül oktatásra az ápolás oktatásával
és az ápolás irányításával kapcsolatos ismeretanyag.
6. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ismeretek ellen´órzési rendszere a tantervben el´óírt
— részben egymásra épül´ó, részben egymástól független,
részben komplex — gyakorlati jegyek megszerzéséb´ól,
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vizsgákból — kollokvium, szigorlat, komplex szigorlat,
nyelvvizsga — valamennyi gyakorlat elvégzéséb´ól, diplomamunka elkészítéséb´ól, valamint záróvizsga letételéb´ól tev´ódik össze. Az értékelés számszer´ú értékelés és kreditpont alapján történik.
6.1. Az alapvet´ó kötelez´ó szigorlati tantárgyak felsorolása és kreditértéke
Tantárgy

Pszichológia és kommunikáció
Pedagógia és egészségnevelés
Az egészség és az ápolás általános elvei
Anatómia, élettan, kórélettan (komplex szigorlat)
Népegészségtan: társadalom-egészségtan,
közegészségtan, járványtan
Közösségi ápolás
Ápolásoktatás elméleti kérdései
Ápolásirányítás, a vezetés elméleti kérdései
Klinikai ismeretek (komplex szigorlat)
Ápoláskutatási ismeretek

Kredit

8
8
12
12
6
6
6
6
12
6

Szigorlatok száma összesen: 10
6.2. A diplomamunka követelményei:
— záróvizsga letétele el´ótt a hallgatónak diplomamunkát kell készíteni és azt megvédenie,
— a diplomamunka a hallgató önálló munkája, melynek elkészítésében konzulens segíti,
— a diplomamunkában a hallgatónak az ápolástudomány adott problémakörének önálló tanulmányozásával,
tudományos módszerek alkalmazásával szerzett eredményeket kell összegeznie,
— a diplomamunkának tükröznie kell a hallgató
lényegmegragadó képességét, könyvtárhasználatban és
irodalomkutatásban való jártasságát, valamint azt, hogy
adatait és következtetéseit képes tömören és szabatosan
megfogalmazni.
A diplomamunka készítésének és eredményes megvédésének összes kreditértéke: 19 kredit.
6.3. A záróvizsga
6.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:
— valamennyi el´óírt vizsga sikeres letétele, valamennyi
el´óírt gyakorlat (klinikai és területi szakmai gyakorlat)
teljesítése: 300 kreditpont teljesítése,
— diplomamunka elkészítése, elfogadása és eredményes megvédése,
— C típusú középfokú állami vagy azzal egyenérték´ú
nyelvvizsga elfogadása.
6.3.2. A záróvizsga részei:
— írásbeli vizsga,
— szóbeli vizsga,
— gyakorlati vizsga,
— szakdolgozat.
6.3.3. A záróvizsga témakörei:
— ápolástani ismeretek (általános és szakápolástan,
ápoláskutatás, ápolásetika),
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— medicinális ismeretek (kórképek, diagnosztika-therápia alapjai),
— pszichológiai és egészségnevelési, megel´ózési ismeretek,
— népegészségtani, járványtani, közegészségtani ismeretek,
— gyakorlati ápolási feladat megoldása kórházi, illetve
házi betegápolási körülmények között.
6.3.4. A záróvizsga eredményének kiszámítása:
A záróvizsgajegy a vizsgáztató bizottság által a záróvizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga részére adott érdemjegyek átlaga. A záróvizsga eredménye a záróvizsgajegy és
a diplomamunka megvédésére adott érdemjegy egészre
kerekített átlaga. Amennyiben a záróvizsga bármely részjegye elégtelen, a záróvizsgát meg kell ismételni.
7. Értelmez´ó rendelkezések e szak képesítési követelményeinek alkalmazásában
7.1. E rendelet alkalmazásában a 90/1998. (V. 8.) Korm.
rendelet a fels´óoktatási pontrendszer (kreditrendszer) bevezetésér´ól és az intézményi tanulmányi pontrendszer egységes nyilvántartásáról 12. §-a értelmez´ó rendelkezéseit
kell alkalmazni az alábbi kiegészítésekkel:
7.1.1. Gyakorlati képzés
Magában foglalja a gyakorlati órákat, a klinikai és területi gyakorlatokat.
7.1.2. Gyakorlati óra
Az elméleti ismeretek jobb megértésének el´ósegítése és
a gyakorlati készségek elsajátítása érdekében oktatási vagy
demonstrációs segédeszközök használatával tanóra keretében végzett szakmai oktatás.
7.1.3. Klinikai gyakorlat
A gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében fekv´óbeteg-gyógyintézet valós körülményei között
az elméletben elsajátított ismeretek ellen´órzött és irányított (egyetemi és klinikai/területi szakoktató) alkalmazása
és gyakorlása.
7.1.4. Területi szakmai gyakorlat
A gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében járóbeteg-rendelések, járóbeteg-szakrendelések, tanácsadók, gondozók, házi (otthoni) és közösségi ápolás
valós körülményei között az elméletben elsajátított ismeretek ellen´órzött és irányított (egyetemi és klinikai/területi
szakoktató) alkalmazása és gyakorlása.
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Az MSZH feladat- és hatásköre
1. §
(1) Az MSZH a szellemi tulajdon védelmének önálló feladat- és hatáskörrel rendelkez´ó országos hatáskör´ú szerve.
(2) Az MSZH feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások
lefolytatása;
b) az állami dokumentációs és információs tevékenység
a szellemi tulajdon területén;
c) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok el´ókészítésében való részvétel;
d) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati
stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges
állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
e) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttm´úködés szakmai feladatainak ellátása.

2. §
(1) Az MSZH a következ´ó iparjogvédelmi hatósági feladatokat látja el:
a) szabadalmi, használati mintaoltalmi, topográfiaoltalmi, ipari mintaoltalmi, védjegy- és földrajzi árujelz´ó-oltalmi bejelentések vizsgálata, e bejelentések alapján az
oltalom megadása és nyilvántartása, valamint a megadott
jogokkal összefügg´ó eljárások lefolytatása;
b) nemzetközi szabadalmi, ipari mintaoltalmi, védjegyés eredetmegjelölési bejelentések vizsgálata és továbbítása, valamint a nemzetközi szerz´ódésen alapuló regionális
iparjogvédelmi együttm´úködésb´ól a nemzeti iparjogvédelmi hatóságra tartozó kutatási, vizsgálati, továbbítási és
egyéb eljárási cselekmények elvégzése.
(2) A vámhatóság megkeresésére az MSZH tájékoztatást ad az iparjogvédelmi jogosult személyér´ól a szellemi
tulajdonjogok megsértése miatt indult vámigazgatási eljárásban, továbbá eleget tesz az iparjogvédelmi ügyekben
érkez´ó egyéb hatósági megkereséseknek is.
(3) Az MSZH ellátja a Szabadalmi Ügyviv´ói Kamara
törvényességi felügyeletét, továbbá vezeti az iparjogvédelmi szakért´ók nyilvántartását.
(4) Az MSZH gondoskodik a Találmányi Szakért´ói Testület és a Szerz´ói Jogi Szakért´ó Testület m´úködtetésér´ól.

A Kormány
86/2000. (VI. 15.) Korm.
rendelete
a Magyar Szabadalmi Hivatalról
A Kormány a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH) feladatairól, hatáskörér´ól, szervezetér´ól és
m´úködésér´ól a következ´óket rendeli el:

3. §
Az MSZH a szellemi tulajdonnal kapcsolatos állami
dokumentációs és információs tevékenység körében különösen a következ´ó feladatokat látja el:
a) iparjogvédelmi tárgyú hivatalos közlönyt ad ki;
b) megjelenteti a magyar, valamint a nemzetközi szerz´ódésben meghatározott szabadalmi, mintaoltalmi és topográfiaoltalmi leírásokat;
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c) gy´újti, informatikai eszközökkel feldolgozza és nyilvános szakkönyvtárában közreadja a hazai és külföldi iparjogvédelmi dokumentumokat;
d) a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos dokumentációs és tájékoztató szolgáltatásokat nyújt.

4. §
(1) Az MSZH vizsgálja és elemzi a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok hatályosulását, felméri és értékeli e jogszabályok alkalmazásának hatásait, tapasztalatait.
(2) A szellemi tulajdon védelmének er´ósítése érdekében
az MSZH — összhangban a nemzetközi kötelezettségekkel,
valamint a Kormány gazdaságstratégiai, kutatás-fejlesztési,
innováció- és technológiapolitikai, illetve kulturális politikai
célkit´úzéseivel — kezdeményezi új iparjogvédelmi és szerz´ói
jogi jogszabályok megalkotását, illetve a szabályozás módosítását, és részt vesz e jogszabályok el´ókészítésében.
(3) A szellemi tulajdon védelmét érint´ó jogszabály tervezetének véleményezésébe be kell vonni az MSZH-t.

5. §
Az MSZH a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, valamint
az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése,
illetve végrehajtása érdekében különösen a következ´ó feladatokat látja el:
a) a szellemi tulajdon védelmével összefügg´ó hazai,
külföldi és nemzetközi folyamatok elemzésével, a szellemi
alkotói, innovációs és iparjogvédelmi tevékenység alakulásának vizsgálatával hozzájárul a Kormány gazdasági stratégiájának, kutatási-fejlesztési, innovációs, technológiai és
kulturális politikájának kidolgozásához, fejlesztéséhez és
végrehajtásához;
b) a szellemi alkotó és az innovációs tevékenységet támogató programokat kezdeményez, alakít ki és hajt végre,
illetve részt vesz ilyen programokban;
c) közrem´úködik a szellemi alkotások és az innovációs
eredmények társadalmi elismerését szolgáló rendszer fejlesztésében, a szellemi alkotó tevékenységgel és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos pályázatokat, kiállításokat és
más rendezvényeket kezdeményez, szervez vagy támogat;
d) terjeszti a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos
ismereteket, fejleszti az iparjogvédelmi kultúrát; tájékoztatással, ügyfélszolgálattal, szaktanácsadással és más eszközökkel gyarapítja a vállalkozások — különösen a kis- és
középvállalkozások — iparjogvédelmi és szerz´ói jogi ismereteit, el´ómozdítja körükben a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását;
e) közrem´úködik a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez szükséges feltételrendszer kialakításában
és továbbfejlesztésében;
f) szakmailag felügyeli a szellemi tulajdonnal kapcsolatos képzést, m´úködteti annak rendszerét, továbbá gondos-
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kodik az iparjogvédelmi szakvizsgák és a szabadalmi ügyviv´ói vizsgák megszervezésér´ól.

6. §
A szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve
európai együttm´úködésben az MSZH különösen a következ´ó feladatokat látja el:
a) képviseli a Kormányt a Szellemi Tulajdon Világszervezetében, az Európai Szabadalmi Szervezetben, a Kereskedelmi Világszervezet TRIPS Tanácsában, valamint — a
Kormány nevében irányítási jogkört gyakorló miniszter
általános vagy eseti felhatalmazása alapján — más nemzetközi szervezetekben;
b) el´ókészíti az Európai Szabadalmi Szervezethez történ´ó csatlakozást, azt követ´óen pedig gondoskodik a Szervezet tagállamait megillet´ó jogok gyakorlásáról és az azokat terhel´ó kötelezettségek teljesítésér´ól;
c) a szellemi tulajdon védelme terén részt vesz az Európai Megállapodás végrehajtásában és az Európai Unióhoz
történ´ó csatlakozás követelményeinek teljesítésére irányuló
felkészülésben, továbbá együttm´úködik az Európai Unió
iparjogvédelmi hatóságaival;
d) részt vesz a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó
nemzetközi szerz´ódések el´ókészítésében és végrehajtásában, javaslatot tesz e szerz´ódések megkötésére;
e) kapcsolatot tart más országok és a nemzetközi szervezetek szellemi tulajdonvédelmi hatóságaival.

Az MSZH szervezete és m´úködése
7. §
(1) Az MSZH-t a Kormány irányítja. A Kormány irányítási jogkörében
a) kiadja az alapító okiratot;
b) jóváhagyja az MSZH szervezeti és m´úködési szabályzatát;
c) jóváhagyja az MSZ H éves munkatervét és a tevékenységér´ól szóló éves beszámolót;
d) iránymutatást ad a 4—6. §-okban szabályozott feladatok ellátásához;
e) ellen´órzi és beszámoltatja az MSZ H elnökét, gyakorolja felette — a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével — a munkáltatói jogokat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott irányítási jogokat a Kormány nevében a gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott irányítási jog gyakorlásához véleményt kér az érintett miniszterekt´ól.

8. §
(1) Az MSZH elnökét a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. Két helyettesét az elnök
javaslatára a miniszter nevezi ki, és menti fel.
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(2) Az MSZH-t az elnök vezeti, aki az államtitkári juttatások teljes körére jogosult. Helyettesei a helyettes államtitkári juttatások teljes körére jogosultak.

9. §
(1) Az MSZH elnökét a 4—6. §-okban szabályozott
feladatok ellátásában segíti a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács). A Tanács az
MSZH elnökének felkérésére véleményezi a szellemi tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, jogszabályok, nemzetközi
szerz´ódések) tervezetét.
(2) A Tanács legfeljebb tizenöt tagú — iparjogvédelmi
és szerz´ói jogi szakértelemmel rendelkez´ó személyekb´ól
álló — testület. A kormányzati képvisel´ók száma nem
érheti el a Tanács taglétszámának a felét.
(3) A Tanács tagjainak kinevezésére az MSZH elnöke
tesz javaslatot. Az MSZH elnöke a javaslat összeállításához véleményt kér az érintett miniszterekt´ól és országos
hatáskör´ú szervek vezet´óit´ól, valamint a szakmai és érdekképviseleti szervezetekt´ól.
(4) A Tanács tagjait a miniszter nevezi ki ötéves id´ótartamra. A kinevezés további öt-öt évre meghosszabbítható.
(5) A tagság megsz´únik:
a) a határozott id´ó elteltével,
b) lemondással,
c) felmentéssel,
d) a képviselet ellátására jogosító tisztség megsz´únésével.
(6) A Tanács az MSZH elnöke által megállapított ügyrend szerint m´úködik.
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12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépését követ´ó hat hónapon belül meg kell alakítani a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi
Tanácsot.

13. §
E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti
a Magyar Szabadalmi Hivatal feladatairól és hatáskörér´ól
szóló 136/1989. (XII. 22.) MT rendelet.

14. §
(1) A köztisztvisel´ók képesítési el´óírásairól szóló és a
187/1999. (XII. 16.) Korm. rendelettel módosított 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 115. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,115. Szabadalmi, használati és ipari mintaoltalmi elbíráló feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
m´úszaki szakmacsoport fels´óoktatási intézményeiben
szerzett egyetemi végzettség, tudományegyetem természettudományi karán szerzett végzettség, agrár fels´óoktatási intézményben szerzett egyetemi végzettség.’’
(2) Az R. 3. számú mellékletének 128. pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,128. Védjegy elbíráló feladatkör

10. §

Az I. besorolási osztályban:
tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett
végzettség, államigazgatási f´óiskolai végzettség, fels´óoktatási intézményben szerzett egyetemi, f´óiskolai végzettség.’’

(1) Az MSZH önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, el´óirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
(2) Az MSZH a központi költségvetésben a Gazdasági
Minisztérium fejezetén belül önálló címként szerepel.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Záró rendelkezések
11. §
(1) Az MSZH az e rendeletben foglaltakon kívül ellátja
mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatés hatáskörébe utal.
(2) Feladatai ellátásában az MSZH együttm´úködik az
érintett minisztériumokkal, országos hatáskör´ú szervekkel, központi hivatalokkal, köztestületekkel és társadalmi
szervezetekkel.

A Kormány
87/2000. (VI. 15.) Korm.
rendelete
az építési m´úszaki ellen´óri tevékenységr´ól szóló
158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmér´ól szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének f), j) és k) pontjában
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kapott felhatalmazás alapján az építési m´úszaki ellen´óri
tevékenységr´ól szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: R.) a következ´ók szerint módosítja:
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(3) Az R. 3. §-a a következ´ó (7) bekezdéssel egészül ki:
,,(7) Építész, illetve mérnökkamarai tag esetében a
(3) bekezdés a)—b) pont szerinti feltételek meglétét az illetékes szakmai kamara igazolása esetén nem kell vizsgálni.’’

1. §
3. §
(1) Az R. 2. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(Az építési m´úszaki ellen´ór feladata különösen:)
,,a) a joger´ós és végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-m´úszaki
tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján
az építéskivitelezési tevékenység ellen´órzése, az építmény
kit´úzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai,
környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellen´órzése,’’
(2) Az R. 2. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(Az építési m´úszaki ellen´ór feladata különösen:)
,,c) az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellen´órzése, a bejegyzések és egyéb jegyz´ókönyvek ellenjegyzése, illet´óleg észrevételezése,’’
(3) Az R. 2. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a korábbi (4) bekezdés jelölése (5) bekezdésre
változik:
,,(4) Ha az épít´óipari kivitelezési tevékenységet f´óvállalkozó hiányában több kivitelez´ó végzi, és a megbízási szerz´ódésben a felek másként nem rendelkeznek, a m´úszaki
ellen´ór gondoskodik arról, hogy az építmény, építményrész, elvégzett szakmunkák vonatkozásában az egyes kivitelez´ók felel´ós m´úszaki vezet´ói által tett nyilatkozatok a
használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor
az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.’’

2. §
(1) Az R. 3. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a (2)—(5) bekezdések számozása (3)—(6) bekezdésre változik:
,,(2) A m´úszaki ellen´óri feladatokat szakirányú fels´ó-,
vagy középfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkez´ó Névjegyzékbe nem vett személy az építésfelügyeleti feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: építésfelügyelet) engedélyével saját maga, vagy a Ptk. 685. §-ának b) pontja
szerinti közeli hozzátartozói számára is elláthatja.’’
(2) Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) Gyakorlati id´ónek számít
a) szakirányú fels´ófokú képesítés esetén a 3 éves,
b) szakirányú középfokú képesítés esetén a 10 éves
építészeti-m´úszaki tervezési, építéskivitelezési, építésügyi
igazgatási, építésfelügyeleti, beruházói-m´úszaki, szakirányú oktatói munkakörben folytatott tevékenység.’’

Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
bekezdés lép:
,,(3) Az Étv. 2. §-ának 18. pontja szerinti sajátos építményfajták esetében az építési m´úszaki ellen´órnek az adott
építményfajtának megfelel´ó szakirányú fels´ófokú, illetve
szakirányú középfokú végzettséggel kell rendelkeznie. Az
egyes honvédelmi és katonai célú építmények esetén az
építési m´úszaki ellen´órnek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71. §-a (2) bekezdésének megfelel´ó szint´ú nemzetbiztonsági ellen´órzéssel és
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott személybiztonsági tanúsítvánnyal is rendelkeznie kell.’’

4. §
Az R. 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § Szakirányú középfokú szakképesítéssel rendelkez´ó
építési m´úszaki ellen´ór csak a közbeszerzésekr´ól szóló
1995. évi XL. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében az építési
beruházásokra megállapított értékhatár alatti beruházások esetében láthat el m´úszaki ellen´óri tevékenységet.’’

5. §
Az R. 6. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. § (1) A Névjegyzékbe való felvételi kérelmet a kérelmez´ónek az építményfajta szerint hatáskörrel rendelkez´ó
illetékes építésfelügyelethez kell benyújtania.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a szakirányú képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány
hiteles másolatát,
b) a m´úszaki ellen´óri szakvizsga eredményes letételét
bizonyító okirat hiteles másolatát,
c) a szakmai gyakorlati id´ót bizonyító okiratokat,
d) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
valamint
e) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.
(3) Az építésfelügyelet a kérelmez´ót a feltételek fennállása esetén 5 évre Névjegyzékbe veszi. Ismételt kérelemmel
a Névjegyzékbe vétel hatálya újabb 5 évre meghosszabbítható, ha a kérelmez´ó a (2) bekezdés d)—e) pontjában el´óírt
mellékleteket benyújtja.
(4) Az építésfelügyelet a Névjegyzékbe vételr´ól és annak
meghosszabbításáról egyszer´úsített, az abból való törlésr´ól, illet´óleg kizárásról indokolt határozattal dönt.’’
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6. §

9. §

Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az építési m´úszaki ellen´ór az általa ellen´órzött építési-szerelési munkában sem szakért´ói, sem kivitelezési, sem
felel´ós m´úszaki vezet´ói, sem pedig anyagbeszállítói tevékenységet nem végezhet. Az építési m´úszaki ellen´ór nem láthat el
továbbá építési m´úszaki ellen´óri feladatokat olyan építésiszerelési munka esetében, ahol a szakért´ói, kivitelezési,
anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet
[Ptk. 685. § c) pontja] végzi, amelynek az építési m´úszaki
ellen´ór tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó
építési beruházások esetében a m´úszaki ellen´ór az el´óz´óekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak a Ptk. 685. §-ának
b) pontja szerinti hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat.’’

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lév´ó hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.

7. §
Az R. 8. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezések lépnek:
,,(2) Ki kell zárni a Névjegyzékb´ól azt, akivel szemben
utólag az (1) bekezdésben meghatározott felvételt kizáró
ok merül fel.
(3) Törölni kell a Névjegyzékb´ól azt, aki
a) elhalálozott,
b) a törlését kérte,
c) az el´óírt határid´ón belül a kérelmét nem újította meg,
d) a foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt áll,
e) az el´óírt szakvizsga letételi kötelezettségének nem
tesz eleget.’’
8. §
(1) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A szakvizsga megszerzéséig, de legkés´óbb 2003.
július 31-ig az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló építési m´úszaki ellen´ór a 3. § (3) bekezdésének a) , b)
és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén
vehet´ó fel a Névjegyzékbe.’’
(2) Az R. 9. §-a a következ´ó (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) Az építésfelügyeletek kötelesek — legkés´óbb a rendelet hatálybalépését követ´ó 15 napon belül — a területi
mérnöki kamaráktól az általuk korábban vezetett Névjegyzéket és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot átvenni.
(4) A területi mérnöki kamarák által átadott Névjegyzékben szerepl´ó m´úszaki ellen´óröket külön kérelem benyújtása és államigazgatási határozat meghozatala, illetve
igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül kell az új
Névjegyzékbe felvenni. A kérelem megújításának határideje ezekben az esetekben a jogosultságot megállapító
alaphatározat joger´óre emelkedését´ól számított öt év.’’

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
a) az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához
szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és m´úködésének feltételeir´ól szóló 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Az építésfelügyeletet ellátó szerv vezeti a felel´ós
m´úszaki vezet´ók és a m´úszaki ellen´órök Névjegyzékét.’’
b) a felvonók és a mozgólépcs´ók építésügyi hatósági
engedélyezésér´ól, üzemeltetésér´ól, ellen´órzésér´ól és az ellen´órökr´ól szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. §-a
a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálatokra
vonatkozó üzemeltet´ói megbízásokat a kijelölt szervezet
köteles teljesíteni.’’
c) az R . 7. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
88/2000. (VI. 15.) Korm.
rendelete
az önkéntes ifjúsági épít´ótáborokat érint´ó egyes
jogszabályok hatályon kívül helyezésér´ól
A Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
Az önkéntes ifjúsági épít´ótáborokról szóló 63/1997.
(IV. 18.) Korm. rendelet hatályát veszti.

2. §
A
magán-munkaközvetít´ói
tevékenységr´ól
szóló
274/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a (3) bekezdésének c) pontja, továbbá 16. §-a hatályát veszti.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A gazdasági miniszter
18/2000. (VI. 15.) GM
rendelete
a 2000. II. félévi fogyasztási cikk globálkvóta
közzétételér´ól
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´ó jogok kivitelér´ól, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 7. §-ának (1) bekezdésében és 15. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a külügyminiszterrel és az egyéb érdekelt miniszterekkel és érdekképviseleti szervezetekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A 2000. II. félévi fogyasztási cikk globálkvótába tartozó áruk jegyzékét (a továbbiakban: globálkvóta) a rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
(2) A globálkvóta értékplafonjainak nagyságát, kvótakódjait és az egy pályázó által az egyes értékplafonokból
kérelmezhet´ó részarány vagy érték nagyságát a rendelet
3. számú melléklete tartalmazza.

2. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozik a 2. számú mellékletben meghatározott áruk behozatala, a 03., 04., 05. és
06. számú kvótáknál az engedélykötelezettség a WTO tagországokon kívüli országokból származókra áll fenn.
(2) Nem tartozik a rendelet hatálya alá a devizamentes
ügylet, valamint a Magyar Állam kintlev´óségeit leépít´ó
import, a Gazdasági Minisztérium külön igazolása mellett.

3. §
A rendelet alkalmazása szempontjából:
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d) passzív bérmunka, ha készterméke a rendelet 2. számú mellékletében szerepel,
e) a külföldr´ól behozott apport
is.
2. Pályázó a belföldi átvev´ó. Ha a kérelmez´ó nem azonos az átvev´óvel, az engedélykérelmet a belföldi átvev´ónek
is cégszer´úen alá kell írnia.
3. Hagyományos import´ór az a kérelmez´ó, amely a globálkvóta keretében az adott kvótából 1999. évben engedéllyel rendelkezett és ezen engedély alapján tényleges
importot bonyolított le.
4. Új importigényl´ó az a kérelmez´ó, amely a globálkvóta keretében az adott kvótából 1999. évben engedéllyel
nem rendelkezett, vagy rendelkezett ugyan engedéllyel, de
tényleges importot nem bonyolított le, tehát azok is, akik
2000. I. félévben már kaptak engedélyt.

4. §
(1) A globálkvóta terhére engedélykérelem a Gazdasági
Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához
(a továbbiakban: GM EKH) nyújtható be.
(2) Postai feladás esetén az engedélykérelem benyújtása
napjának azt a napot kell tekinteni, amely napon a posta a
levelet kézbesítésre átvette.
(3) A kérelemre az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezései szerint 3000 Ft illetéket kell bélyegben
leróni.
(4) Az a cég [R . 2. § (1) bek.], amely nemesfémb´ól készült ékszer és díszm´útárgy, valamint személygépkocsi
nagy- és kiskereskedelmével foglalkozik, behozatalra engedélykérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha az egyes
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló, többször
módosított 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet alapján nyilvántartásba vétele megtörtént. A nyilvántartásba vétel számát
az engedélykérelmen fel kell tüntetni.
(5) A globálkvóta terhére csak olyan személygépkocsit
lehet importálni, amely megfelel a közúti járm´úvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m´úszaki
feltételeir´ól szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM, valamint az egyes gépjárm´úvek vámkezelését
megel´óz´ó vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM—
KöM—PM együttes rendelet el´óírásainak.
(6) A kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes tájékoztatást a rendelet 1., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.

5. §

1. Behozatal:
a) akapcsolt ügylet (pl. barter, kooperáció),
b) keresked´ó-, termel´ó cégek vagy az idegenforgalom
(pl. szállodák) igényeinek kielégítését szolgáló import,
c) devizamozgás nélküli ügylet,

(1) A GM EKH az engedélykérelmek tárgyában határozattal dönt.
(2) A kérelmet a GM EKH elutasítja, ha az engedélykérelmet nem megfelel´óen töltötték ki, a kérelem az egy
pályázó által igénybe vehet´ó értéket túllépi, illetve passzív

2000/57. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

bérmunka esetén a bérmunka alapanyagának származását
nem kell´ó módon igazolták, vagy az alapanyag a belföldi
forgalom számára nem került vámkezelésre.
(3) A határozat ellen az R . 12. § (2) bekezdésének megfelel´óen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke
6000 Ft.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
gazdasági miniszter

1. számú melléklet
a 18/2000. (VI. 15.) GM rendelethez
I.
1. A hagyományos import´órök 1999. évi, USD-ben mért
érvényes engedély alapján megvalósított, USD-ben (személygépkocsi: db-ban) számított importjának maximum
100%-ára nyújthatnak be 2000. évében, kvótánként és azon
belül relációnként (az értékplafon kvótakódjának utolsó
két számjegye) engedélykérelmet. A 2000. I. félévi fogyasztási cikk globálkvóta pályázat keretében az import´órnek
kiadott valamennyi engedély ezt a lehet´óséget terheli, (kivéve a 2000. I. félévben új import igényl´óként kiadott
engedélyeket).
Ezen engedélykérelmek a 01., 02., 03., 06., 09., 10. és
11. számú kvótákra 2000. június 19-t´ól folyamatosan nyújthatók be személyesen a
Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalánál
Budapest, II. ker. Margit krt. 85.
2000. június 23-ig hétf´ót´ól csütörtökig 8.30—12.30 óra
és 13.30—16 óra és pénteken 8.30—12.30 óra között, ezt
követ´óen hétf´ót´ól-csütörtökig 8.30—12.30 óra között
vagy postai úton, kérelmenként külön-külön, kizárólag
tértivevényes ajánlott levélben a következ´ó címre:
Gazdasági Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala
1880 Budapest, Postafiók 111
A borítékon fel kell tüntetni a ,,Fogyasztási cikk kvóta
pályázat, hagyományos importigényl´ó’’ utalást, valamint a
3. számú melléklet szerint a kvótakód számát (16. oszlop)
és az értékplafon megnevezését is.
Az engedélykérelemhez — ajánlott levélnek megfelel´óen bérmentesített — nagy alakú, megcímzett válaszborítékot kell csatolni.
2. Az új import igényl´ók engedélykérelmeinek benyújtása az engedélykérelmezés érvényes szabályainak betartásá-
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val, kérelmenként külön-külön, kizárólag tértivevénnyel
ellátott ajánlott levélben történhet, a következ´ó címre:
Gazdasági Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala
Budapest, Postafiók 111, 1880.
A borítékon fel kell tüntetni a ,,Fogyasztási cikk kvóta
pályázat, új importigényl´ó’’ utalást, valamint a 3. számú
melléklet szerint a kvótakód számát (16. oszlop) és az
értékplafon megnevezését is.
Az engedélykérelemhez — ajánlott levélnek megfelel´óen bérmentesített — nagy alakú, megcímzett válaszborítékot kell csatolni.
Az új importigényl´ók kérelmeiket 2000. június 26-tól
június 30-ig adhatják fel a 01., 02., 03., 06., 09., 10., 11. és
12. számú kvótákra.
Az új importigényl´ók egy pályázó által kérelmezhet´ó
kvótánkénti max. értékeit a 3. számú melléklet tartalmazza
(15. oszlop).
Amennyiben a június 26—30 közötti id´ószakban feladott engedélykérelmek meghaladják az új importigényl´ók
részére elkülönített, kvótánként meghirdetett érték (személygépkocsi: db) 20% -át, az elosztás — az R . 9. §-a szerint
—, viszonylati szempontok, illetve a túlkérelmezés figyelembevételével, a kérelmekben foglalt értékek és/vagy
mennyiségek csökkentésével történhet.
3. 2000. június 19-t´ól a kvóta kimerüléséig nyújthatók be
engedélykérelmek személyesen vagy postán — függetlenül
attól, hogy a kérelmez´ó hagyományos vagy új importkérelmez´ónek min´ósül-e — a következ´ó kvótákra:
04 Egyéb ruházati és konfekcionált termék,
05 Rövidáruk,
07 Egyéb ipari termékek,
08 Ékszer, nemesfémtárgy,
13 Hal és halkonzerv.
Ezen kvótákra az engedélyek kiadása a kérelmezett értékkel azonos mértékben, a kvóta kimerüléséig folyamatos.
Az értékplafonból egy importigényl´ó által kérelmezhet´ó
érték nagyságát a 3. számú melléklet tartalmazza (14., 15.
oszlop).
A kérelmek benyújtása megegyezik a 2. pontban leírtakkal.
II.
1. A kérelmez´ó cég els´ó engedélykérelménél — lehet´óleg már a kvóta indulása el´ótt — a Kamarai vagy Cégbírósági bejegyzés fotómásolatát küldje be, az adószám nyilvántartásba vétel végett, vagy személyesen adja be a GM
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalába.
Amennyiben a kérelmez´ó adataiban (adószám, név, telephely) a korábban kiadott engedélyen szerepl´ó adatokhoz képest a kérelem benyújtásáig változás következik be,
akkor azt a GM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalában el´óre igazolni kell, a Kamarai vagy Cégbírósági bejegyzéssel.
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2. A használt személygépkocsik és lakóautók behozatalánál fel kell tüntetni a gyártás évét. A 4 évesnél régebbi
gyártású használt személygépkocsi és lakóautó (12. számú
kvóta) behozatalának kérelmezésénél, valamennyi cég új
importigényl´ónek min´ósül.
3. Engedélykérelmet — kivéve az új kérelmez´ók
II/3. pont szerinti engedélykérelmeit — 2000. november
30-ig lehet benyújtani.
4. Az engedélyek els´ó érvényességi napja: a kiadás
dátuma.
5. A kiadott engedélyek érvényességi ideje 2000. december 31.
6. A fogyasztási cikk kvóta engedélyek kiadásának helyzetér´ól a ,,Külkereskedelmi Tájékoztató’’ cím´ú kiadvány,
valamint a ,,Világgazdaság’’ és a ,,Napi Gazdaság’’ cím´ú
napilap tájékoztatást ad.
7. A kérelmek a szerz´ódéses paritásos áruértékkel terhelik a kvótát. Vámkezeléskor az áruk származását igazol-
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ni kell, a vámjogszabály által el´óírt egyéb igazolásokat is be
kell szerezni.
8. A 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 10., 11., 12. és
13. számú értékplafonoknál az 5. számú melléklet szerinti
KN kódot kell alkalmazni.

III.
1. A határozat meghozatala el´ótt az engedélyez´ó szerv
a kérelmek kitöltését, a II. fejezetben foglalt követelmények betartását ellen´órzi.
2. A hagyományos import´órök a részükre biztosított
keret mértékét a rendelkezésükre álló eredeti dokumentumok bemutatásával fellebbezhetik meg.
3. A határozattal szemben fellebbezés nyújtható be
(csatolni kell a fellebbezés tárgyát képez´ó termékre a tárgyévben kiadott engedélyekre történt bonyolítást igazoló bizonylatot, az engedélyokmány 3. számú példányát vagy
annak fotómásolatát).

2. számú melléklet a 18/2000. (VI. 15.) GM rendelethez
A 2000. II. félévi fogyasztási cikk globálkvóta értékplafonjainak árutartalma
01
Háztartási tisztítószer
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
3402

3402 20
3402 20 10 00
3402 20 90 00
3402 90
3402 90 10
3402 90 10 01
3402 90 90
3402 90 90 01

Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív és mosókészítmények
(beleértve a kiegészít´ó mosókészítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak
is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
— — Felületaktív készítmények
— — Mosó- és tisztítókészítmények
— Más:
— — Felületaktív készítmények:
— — — Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.), a kiskereskedelemben, nem szokásos módon kiszerelve
— — Mosó- és tisztítókészítmények:
— — — Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.), a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve

02
Lábbeli b´órb´ól és b´órhelyettesít´ó anyagból
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
6401

6401 10
6401 10 10 00
6401 10 90 00

Vízhatlan lábbeli gumi- vagy m´úanyag talppal és fels´órésszel, ha a fels´órész a talphoz sem
t´úzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáer´ósítve vagy összeállítva:
— Lábbeli beépített véd´ó fém cip´óorral:
— — Gumi fels´órésszel
— — M´úanyag fels´órésszel
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6401 91
6401 91 10 00
6401 91 90 00
6401 92
6401 92 10 00
6401 92 90 00
6401 99
6401 99 10 00
6401 99 90 00
6402
6402 19 00 00
6402 20 00 00
6402 30 00 00
6402 91
6402 91 00 01
6402 91 00 99
6402 99
6402 99 10
6402 99 10 01
6402 99 10 99

6402 99 31 00
6402 99 39 00
6402 99 91
6402 99 91 01
6402 99 91 99
6402 99 93
6402 99 93 01
6402 99 93 99
6402 99 96
6402 99 96 01
6402 99 96 99
6402 99 98
6402 99 98 01
6402 99 98 99
6403
6403 19 00 00
6403 20 00 01
6403 20 00 99
6403 30 00 00
6403 40 00 00
6403 51
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— Más lábbeli:
— — Térdet takaró lábbeli:
— — — Gumi fels´órésszel
— — — M´úanyag fels´órésszel
— — Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli:
— — — Gumi fels´órésszel
— — — M´úanyag fels´órésszel
— — Másféle:
— — — Gumi fels´órésszel
— — — M´úanyag fels´órésszel
Más lábbeli gumi- vagy m´úanyag talppal és fels´órésszel:
— Sportcip´ó:
— — Másféle
— Lábbeli, pántból vagy szíjból álló fels´órésze a talphoz szegeccsel er´ósítve
— Más lábbeli beépített véd´ó fém cip´óorral
— Más lábbeli:
— — Bokát takaró:
— — — Kosárlabda- és tornacip´ó
— — — Egyéb
— — Másféle:
— — — Gumi fels´órésszel:
— — — — Tornacip´ó
— — — — Egyéb
— — — M´úanyag fels´órésszel:
— — — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´órésszel:
— — — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással
— — — — — Másféle
— — — — Más talpbélés hossza:
— — — — — 24 cm-nél kisebb:
— — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — Egyéb
— — — — — Legalább 24 cm:
— — — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli:
— — — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — — Egyéb
— — — — — — Más:
— — — — — — — Férfi:
— — — — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — — — Egyéb
— — — — — — — N´ói:
— — — — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — — — Egyéb
Lábbeli gumi-, m´úanyag, b´ór, mesterséges vagy rekonstruált b´órtalppal és b´ór fels´órésszel:
— Sportcip´ó:
— — Másféle
— Lábbeli b´órtalppal, és a lábfej és a nagylábujj körül b´órpántból készült fels´órésszel:
— — N´ói lábbeli, hüll´ób´ór fels´órésszel
— — Egyéb
— Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés vagy beépített véd´ó fém cip´óorr
nélkül:
— Más lábbeli beépített véd´ó fém cip´óorral
— Más lábbeli b´órtalppal:
— — Bokát takaró:
— — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
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6403 51 11 00
6403 51 15 00
6403 51 19 00
6403 51 91 00
6403 51 95 00
6403 51 99 00
6403 59
6403 59 11
6403 59 11 01
6403 59 11 99
6403 59 31 00
6403 59 35 00
6403 59 39
6403 59 39 01
6403 59 39 99
6403 59 91 00
6403 59 95 00
6403 59 99
6403 59 99 01
6403 59 99 99
6403 91
6403 91 11 00
6403 91 13 00
6403 91 16 00
6403 91 18 00
6403 91 91 00
6403 91 93 00
6403 91 96 00
6403 91 98 00
6403 99
6403 99 11
6403 99 11 01
6403 99 11 99
6403 99 31 00
6403 99 33 00

— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi
— — — — — N´ói
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi
— — — — — N´ói
— — Másféle:
— — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´órésszel:
— — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
— — — — — N´ói lábbeli hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — Egyéb
— — — — Más talpbélés hossza:
— — — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — — Legalább 24 cm:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói:
— — — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — — Egyéb
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi
— — — — — N´ói:
— — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — Egyéb
— Más lábbeli:
— — Bokát takaró:
— — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói
— — Másféle:
— — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´órésszel:
— — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
— — — — — N´ói lábbeli hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — Egyéb
— — — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — — Legalább 24 cm:
— — — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — — Más:
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6403 99 38 01
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6403 99 96 00
6403 99 98
6403 99 98 01
6403 99 98 99

— — — — — — — Férfi
— — — — — — — N´ói:
— — — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — — Egyéb
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi vagy n´ói cip´óként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói:
— — — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — — Egyéb

6404 11 00 00
6404 19
6404 19 90 00
6404 20
6404 20 90 00

Lábbeli gumi-, m´úanyag, b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal és textilanyag
fels´órésszel:
— Lábbeli gumi- vagy m´úanyag talppal:
— — Sportcip´ó; teniszcip´ó, kosárlabdacip´ó, tornacip´ó, edz´ócip´ó és hasonló
— — Másféle:
— — — Más
— Lábbeli b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal:
— — Más

6403 99 91 00
6403 99 93 00

6404

6405
6405 10
6405 10 10 00
6405 10 90 00
6405 20
6405 20 10 00
6405 20 99 00
6405 90
6405 90 10 00
6405 90 90
6405 90 90 01
6405 90 90 02
6405 90 90 99

Más lábbeli:
— Lábbeli b´ór, mesterséges vagy rekonstruált b´ór fels´órésszel:
— — Fa- vagy parafatalppal
— — Más anyagból készült talppal
— Lábbeli textilanyag fels´órésszel:
— — Fa- vagy parafatalppal
— — Más anyagból készült talppal:
— — — Másféle
— Más:
— — Gumi-, m´úanyag-, b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal
— — Más anyagból készült talppal:
— — — Fa- vagy parafatalppal
— — — Zsinór-, szövet- vagy fonástalppal
— — — Egyéb

03
Fels´óruházat
(a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
4203
4203 10
4203 10 00 01
4203 10 00 02

Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
— Ruházati cikk:
— — Természetes b´órb´ól
— — Mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól

4303 10
4303 10 10 00
4303 10 90 00

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más sz´órmeáru:
— Ruházati cikk és ruházati tartozék:
— — Fehér bundájú grönlandi fókából vagy kékhátú kámzsás fókából
— — Más

4303
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4304 4304 00
4304 00 00 02

M´úsz´órme és ebb´ól készült áru
— Fels´óruházati cikk

6101

6101 10
6101 10 10 00
6101 10 90 00
6101 20
6101 20 10 00
6101 20 90 00
6101 30
6101 30 10 00
6101 30 90 00
6101 90
6101 90 10 00
6101 90 90 00

Férfi- vagy fiúfels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is),
viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Pamutból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— M´úszálból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Más textilanyagból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6102 10
6102 10 10 00
6102 10 90 00
6102 20
6102 20 10 00
6102 20 90 00
6102 30
6102 30 10 00
6102 30 90 00
6102 90
6102 90 10 00
6102 90 90 00

N´ói- vagy leányka-fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt
is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Pamutból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— M´úszálból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Más textilanyagból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6102

6103

6103 11 00 00
6103 12 00 00
6103 19 00 00
6103 21 00 00
6103 22 00 00
6103 23 00 00
6103 29 00 00
6103 31 00 00
6103 32 00 00

Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével) kötött vagy
hurkolt anyagból:
— Öltöny:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Ruhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Zakó és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
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6103 33 00 00
6103 39 00 00

6103 41
6103 41 10 00
6103 41 90 00
6103 42
6103 42 10 00
6103 42 90 00
6103 43
6103 43 10 00
6103 43 90 00
6103 49
6103 49 10 00
6103 49 91 00
6103 49 99 00
6104

6104 11 00 00
6104 12 00 00
6104 13 00 00
6104 19 00 00
6104 21 00 00
6104 22 00 00
6104 23 00 00
6104 29 00 00
6104 31 00 00
6104 32 00 00
6104 33 00 00
6104 39 00 00
6104 41 00 00
6104 42 00 00
6104 43 00 00
6104 44 00 00
6104 49 00 00
6104 51 00 00
6104 52 00 00
6104 53 00 00
6104 59 00 00

6104 61
6104 61 10 00
6104 61 90 00
6104 62
6104 62 10 00
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— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más:
— — — — Mesterséges szálból
— — — — Másféle
N´ói- vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya,
hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág
(a fürd´óruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
— Kosztüm:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Ruhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Ujjas és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Ruha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Mesterséges szálból
— — Másféle textilanyagból
— Szoknya és nadrágszoknya:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
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6104 62 90 00
6104 63
6104 63 10 00
6104 63 90 00
6104 69
6104 69 10 00
6104 69 91 00
6104 69 99 00

— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más:
— — — — Mesterséges szálból
— — — — Másféle textilanyagból

6106 10 00 00
6106 20 00 00
6106 90
6106 90 10 00
6106 90 30 00
6106 90 50 00
6106 90 90 00

N´ói- vagy leánykablúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból:
— Pamutból
— M´úszálból
— Más textilanyagból:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— — Lenb´ól vagy ramiból
— — Más textilanyagból

6106

6110
6110 10
6110 10 10 00

6110 10 31 00
6110 10 35 00
6110 10 38 00
6110 10 91 00
6110 10 95 00
6110 10 98 00
6110 20
6110 20 10 00
6110 20 91 00
6110 20 99 00
6110 30
6110 30 10 00
6110 30 91 00
6110 30 99 00
6110 90
6110 90 10 00
6110 90 90 00
6112
6112 11 00 00
6112 12 00 00
6112 19 00 00
6112 20 00 00
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Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább 600 g-os
darabtömeggel
— — Más:
— — — Férfi vagy fiú:
— — — — Gyapjúból
— — — — Finom állati sz´órb´ól:
— — — — — Kasmír kecske sz´óréb´ól
— — — — — Másféle
— — — N´ói vagy leányka:
— — — — Gyapjúból
— — — — Finom állati sz´órb´ól:
— — — — — Kasmír kecske sz´óréb´ól
— — — — — Másféle
— Pamutból:
— — Könny´ú finom kötés´ú póló, magas nyakú blúz és pulóver
— — Más:
— — — Férfi vagy fiú
— — — N´ói vagy leányka
— M´úszálból:
— — Könny´ú finom kötés´ú póló, magas nyakú blúz és pulóver
— — Más:
— — — Férfi vagy fiú
— — — N´ói vagy leányka
— Más textilanyagból:
— — Lenb´ól vagy ramiból
— — Más
Tréningruha, síöltöny és fürd´óruha kötött vagy hurkolt anyagból:
— Tréningruha:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Síöltöny
— Férfi- vagy fiú fürd´óruha:
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6112 31
6112 31 10
6112 31 10 01
6112 31 10 99
6112 31 90
6112 31 90 01
6112 31 90 99
6112 39
6112 39 10
6112 39 10 01
6112 39 10 99
6112 39 90
6112 39 90 01
6112 39 90 99
6112 41
6112 41 10
6112 41 10 01
6112 41 10 99
6112 41 90
6112 41 90 01
6112 41 90 99
6112 49
6112 49 10
6112 49 10 01
6112 49 10 99
6112 49 90
6112 49 90 01
6112 49 90 99
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— — Szintetikus szálból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — Másféle textilanyagból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— N´ói- vagy leányka fürd´óruha:
— — Szintetikus szálból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — Másféle textilanyagból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
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gumiszáltartalommal:

gumiszáltartalommal:

gumiszáltartalommal:

gumiszáltartalommal:

6113 6113 00
6113 00 10
6113 00 10 01
6113 00 10 99
6113 00 90
6113 00 90 01
6113 00 90 99

Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha:
— Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból:
— — Gumizott
— — Egyéb
— Más:
— — Gumizott
— — Egyéb

6114
6114 10 00 00
6114 20 00 00
6114 30 00 00
6114 90 00 00

Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Pamutból
— M´úszálból
— Más textilanyagból

6201 11
6201 11 00 01
6201 11 00 99
6201 12
6201 12 10
6201 12 10 01

Férfi- és fiúfels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát,
lemberdzsek és hasonló áru, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Fels´ókabát, es´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Fiúméretben
— — — Egyéb
— — Pamutból:
— — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú:
— — — — Fiúméretben

6201
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6201 12 10 99
6201 12 90
6201 12 90 01
6201 12 90 99
6201 13
6201 13 10 00
6201 13 90 00
6201 19 00 00
6201 91 00 00
6201 92 00 00
6201 93 00 00
6201 99 00 00

6202

6202 11 00 00
6202 12
6202 12 10 00
6202 12 90 00
6202 13
6202 13 10 00
6202 13 90 00
6202 19 00 00
6202 91 00 00
6202 92 00 00
6202 93 00 00
6202 99 00 00
6203

6203 11 00 00
6203 12 00 00
6203 19
6203 19 10 00
6203 19 30 00
6203 19 90 00
6203 21 00 00
6203 22
6203 22 10 00
6203 22 80 00
6203 23
6203 23 10 00
6203 23 80 00
6203 29
6203 29 11 00
6203 29 18 00
6203 29 90 00
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— — — — Egyéb
— — — Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´ú:
— — — — Fiúméretben
— — — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú:
— — — Ruhánként 1 kg-ot meghaladó tömeg´ú
— — Másféle textilanyagból
— Más:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — M´úszálból
— — Másféle textilanyagból
N´ói- vagy leányka-fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt
is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Fels´ókabát, es´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú
— — — Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´ú
— — M´úszálból:
— — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú
— — — Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´ú
— — Másféle textilanyagból
— Más:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — M´úszálból
— — Másféle textilanyagból
Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével):
— Öltöny:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Pamutból
— — — Mesterséges szálból
— — — Más
— Ruhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Egyéb
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— Zakó és blézer:
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6203 31 00 00
6203 32
6203 32 10 00
6203 32 90 00
6203 33
6203 33 10 00
6203 33 90 00
6203 39
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6203 49 31 00
6203 49 39 00
6203 49 50 00
6203 49 90 00

— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és harisnyanadrág
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesz-nadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Más:
— — — — — Denimb´ól
— — — — — Kordbársonyból
— — — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Más
— — — Más

6204 11 00 00
6204 12 00 00
6204 13 00 00

N´ói- vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya,
hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág
(a fürd´óruha kivételével):
— Kosztüm:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból

6203 39 11 00
6203 39 19 00
6203 39 90 00

6203 41
6203 41 10 00
6203 41 30 00
6203 41 90 00
6203 42
6203 42 11 00
6203 42 31 00
6203 42 33 00
6203 42 35 00
6203 42 51 00
6203 42 59 00
6203 42 90 00
6203 43
6203 43 11 00
6203 43 19 00
6203 43 31 00
6203 43 39 00
6203 43 90 00
6203 49

6203 49 11 00
6203 49 19 00

6204
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6204 19
6204 19 10 00
6204 19 90
6204 19 90 01
6204 19 90 99
6204 21 00 00
6204 22
6204 22 10 00
6204 22 80 00
6204 23
6204 23 10 00
6204 23 80 00
6204 29
6204 29 11 00
6204 29 18 00
6204 29 90
6204 29 90 01
6204 29 90 99
6204 31 00 00
6204 32
6204 32 10 00
6204 32 90 00
6204 33
6204 33 10 00
6204 33 90 00
6204 39
6204 39 11 00
6204 39 19 00
6204 39 90 00
6204 41 00 00
6204 42 00 00
6204 43 00 00
6204 44 00 00
6204 49
6204 49 10
6204 49 10 01
6204 49 10 02
6204 49 90 00
6204 51 00 00
6204 52 00 00
6204 53 00 00
6204 59
6204 59 10 00
6204 59 90 00
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— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból
— — — Más:
— — — — Selyemb´ól
— — — — Egyéb
— Ruhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más:
— — — — Selyemb´ól
— — — — Egyéb
— Ujjas és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— Ruha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Mesterséges szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Selyemb´ól vagy selyemhulladékból:
— — — — Selyemb´ól
— — — — Egyéb
— — — Más
— Szoknya és nadrágszoknya:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból
— — — Más
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
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6204 61
6204 61 10 00
6204 61 80 00
6204 61 90 00
6204 62
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6204 69 31 00
6204 69 39 00
6204 69 50 00
6204 69 90 00

— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Más:
— — — — — Denimb´ól
— — — — — Kordbársonyból
— — — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — — Más:
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Más
— — — Más

6206 10 00 00
6206 20 00 00
6206 30 00 00
6206 40 00 00
6206 90
6206 90 10 00
6206 90 90 00

N´ói- vagy leánykablúz, ing és ingblúz:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Pamutból
— M´úszálból
— Más textilanyagból:
— — Lenb´ól vagy ramiból
— — Más

6204 62 11 00
6204 62 31 00
6204 62 33 00
6204 62 39 00
6204 62 51 00
6204 62 59 00
6204 62 90 00
6204 63
6204 63 11 00
6204 63 18 00
6204 63 31 00
6204 63 39 00
6204 63 90 00
6204 69

6204 69 11 00
6204 69 18 00

6206

6210
6210 10
6210 10 10
6210 10 10 01
6210 10 91
6210 10 91 01
6210 10 99
6210 10 99 01

Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekb´ól készült ruha:
— Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekb´ól:
— — Az 5602 vtsz. alá tartozó szövetekb´ól:
— — — Férfi, n´ói, fiú és leányka fels´óruha
— — Az 5603 vtsz. alá tartozó szövetb´ól:
— — — Steril csomagolásban:
— — — Férfi, n´ói, fiú és leányka fels´óruha
— — — Másféle:
— — — Férfi, n´ói, fiú és leányka fels´óruha
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6210 20 00 00
6210 30 00 00
6210 40 00 00
6210 50 00 00

6211
6211 11 00 00
6211 12 00 00
6211 20 00 00
6211 31
6211 31 00 01
6211 31 00 99
6211 32
6211 32 10 00
6211 32 31 00
6211 32 41 00
6211 32 42 00
6211 32 90 00
6211 33
6211 33 10 00
6211 33 31 00
6211 33 41 00
6211 33 42 00
6211 33 90 00
6211 39 00 00
6211 41 00 00
6211 42
6211 42 10 00

6211 42 31 00
6211 42 41 00
6211 42 42 00
6211 42 90 00
6211 43
6211 43 10 00

6211 43 31 00
6211 43 41 00
6211 43 42 00
6211 43 90 00
6211 49
6211 49 00 01
6211 49 00 99

—
—
—
—
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A 6201 11—6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
A 6202 11—6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
Más férfi és fiúruha
Más n´ói és leánykaruha

Tréningruha, síöltöny és fürd´óruha; más ruha:
— Fürd´óruha:
— — Férfi vagy fiú
— — N´ói vagy leányka
— Síöltöny
— Más férfi vagy fiúruha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Férfi
— — — Egyéb
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — M´úszálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — Másféle textilanyagból
— Más n´ói vagy leánykaruha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi
használatra alkalmas is)
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — M´úszálból
— — — Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi
használatra alkalmas is)
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Selyemb´ól
— — — Egyéb
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04
Egyéb ruházati és konfekcionált termék
(a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
4303
4303 90 00 00

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más sz´órmeáru:
— Más

4304 4304 00
4304 00 00 99

M´úsz´órme és ebb´ól készült áru
— Egyéb

6117
6117 10 00 00
6117 20 00 00

Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák,
ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei:
— Sál, kend´ó, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
— Nyakkend´ó, csokornyakkend´ó és kravátli

6213 10 00 00
6213 20 00 00
6213 90 00 00

Zsebkend´ó:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— Pamutból
— Más textilanyagból

6214 10 00 00
6214 20 00 00
6214 30 00 00
6214 40 00 00
6214 90
6214 90 10 00
6214 90 90 00

Sál, kend´ó, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Szintetikus szálból
— Mesterséges szálból
— Más textilanyagból
— — Pamutból
— — Más

6215 10 00 00
6215 20 00 00
6215 90 00 00

Nyakkend´ó, csokornyakkend´ó és kravátli:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— M´úszálból
— Más textilanyagból

6213

6214

6215

6301
6301 10
6301 10 00 01
6301 10 00 99
6301 20
6301 20 10 00
6301 20 91 00
6301 20 99 00
6301 30
6301 30 10 00
6301 30 90 00
6301 40
6301 40 10 00
6301 40 90
6301 40 90 01
6301 40 90 02
6301 90
6301 90 10 00

Takaró és útitakaró:
— Elektromos melegít´óvel felszerelve:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Egyéb
— Takaró (az elektromos melegít´óvel felszerelt kivételével) és útitakaró gyapjúból vagy
finom állati sz´órb´ól:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más:
— — — Teljes egészében gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — — Másféle
— Takaró (az elektromos melegít´óvel felszerelt kivételével) és útitakaró pamutból:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más
— Takaró (az elektromos melegít´óvel felszerelt kivételével) és útitakaró szintetikus
szálból:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más:
— — — Szövetb´ól
— — — Nem sz´ótt textíliából
— Más takaró és útitakaró:
— — Kötött vagy hurkolt
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6301 90 90
6301 90 90 01
6301 90 90 02

6302
6302 10
6302 10 10 00
6302 10 90 00
6302 21 00 00
6302 22
6302 22 10 00
6302 22 90 00
6302 29
6302 29 10 00
6302 29 90 00
6302 31
6302 31 10
6302 31 10 01
6302 31 10 99
6302 31 90
6302 31 90 01
6302 31 90 99
6302 32
6302 32 10 00
6302 32 90 00
6302 39
6302 39 10
6302 39 10 01
6302 39 10 99
6302 39 30 00
6302 39 90
6302 39 90 01
6302 39 90 99
6302 40 00 00
6302 51
6302 51 10
6302 51 10 01
6302 51 10 99
6302 51 90
6302 51 90 01
6302 51 90 99
6302 52
6302 52 00 01
6302 52 00 99
6302 53
6302 53 10 00
6302 53 90 00
6302 59
6302 59 00 01

— — Más:
— — — Szövetb´ól
— — — Nem sz´ótt textíliából
Ágynem´ú, asztalnem´ú, testápolási és konyhai textília:
— Ágynem´ú, kötött vagy hurkolt:
— — Pamutból
— — Más textilanyagból
— Más ágynem´ú, nyomott:
— — Pamutból
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Lenb´ól vagy ramiból
— — — Más textilanyagból
— Más ágynem´ú:
— — Pamutból:
— — — Lennel keverve:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Lenb´ól:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — — Ramiból
— — — Más textilanyagból:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— Asztalnem´ú, kötött vagy hurkolt
— Más asztalnem´ú:
— — Pamutból:
— — — Lennel keverve:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — Lenb´ól:
— — — Damaszt
— — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Damaszt
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6302 59 00 99
6302 60 00 00
6302 91
6302 91 10
6302 91 10 01
6302 91 10 99
6302 91 90
6302 91 90 01
6302 91 90 99
6302 92
6302 92 00 01
6302 92 00 99
6302 93
6302 93 10 00
6302 93 90
6302 93 90 01
6302 93 90 99
6302 99
6302 99 00 01
6302 99 00 99
6304
6304 11 00 00
6304 19
6304 19 10
6304 19 10 01
6304 19 10 99
6304 19 30
6304 19 30 01
6304 19 30 99
6304 19 90
6304 19 90 01
6304 19 90 99
6304 91 00 00
6304 92
6304 92 00 01
6304 92 00 99
6304 93 00 00
6304 99 00 00
6306

6306 11 00 00
6306 12 00 00
6306 19 00 00
6306 21 00 00
6306 22 00 00
6306 29 00 00

MAGYAR KÖZLÖNY

3299

— — — Egyéb
— Testápolási és konyhai textília, frottírtörölköz´ó- vagy hasonló pamut frottírszövetb´ól
— Más:
— — Pamutból:
— — — Lennel keverve:
— — — — Kötött-hurkolt
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Kötött-hurkolt
— — — — Egyéb
— — Lenb´ól:
— — — Kötött-hurkolt
— — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más:
— — — — Kötött-hurkolt
— — — — Egyéb
— — Másféle textilanyagból:
— — — Kötött-hurkolt
— — — Egyéb
Más lakástextília, a 94 04 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Ágyterít´ó:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Másféle:
— — — Pamutból:
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
— — — Lenb´ól vagy ramiból:
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
— — — Más textilanyagból:
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
— Más:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Pamutból, nem kötött, nem hurkolt:
— — — Nemezb´ól
— — — Egyéb
— — Szintetikus szálból, nem kötött, nem hurkolt
— — Másféle textilanyagból, nem kötött, nem hurkolt
Ponyva, vászontet´ó és napellenz´ó; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járm´úvek
vitorlája; kempingcikk:
— Ponyva, vászontet´ó és napellenz´ó:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Sátor:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
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6307 90 91 00
6307 90 99
6307 90 99 01
6307 90 99 02
6307 90 99 99

Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
— Padló-, edény-, portörl´ó ruha és hasonló törl´óruhák:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Nem sz´ótt textíliából
— — Más:
— — — Nemezb´ól
— — — Egyéb
— Más:
— — Kötött vagy hurkolt:
— — — Gumifonalból
— — — Egyéb
— — Más:
— — — Nemezb´ól
— — — Másféle:
— — — — Szalag, öv bels´ó er´ósítésére
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb

9404 30
9404 30 10 00
9404 30 90 00
9404 90
9404 90 10 00
9404 90 90 00

Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna)
és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy
bels´óleg szerelve, vagy gumi- vagy m´úanyag szivacsból, bevonva is:
— Hálózsák:
— — Tollal vagy pehellyel töltve
— — Más
— Más:
— — Tollal vagy pehellyel töltve
— — Más

6307 10
6307 10 10 00
6307 10 30 00
6307 10 90
6307 10 90 01
6307 10 90 99
6307 90
6307 90 10
6307 90 10 01
6307 90 10 99

9404

05
Rövidáruk
(a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
5511
5511 10 00 00
5511 20 00 00
5511 30 00 00
6303
6303 11 00 00
6303 12 00 00
6303 19 00 00
6303 91 00 00
6303 92
6303 92 10 00
6303 92 90 00
6303 99
6303 99 10 00
6303 99 90 00

Szintetikus vagy mesterséges vágott m´úszálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— Legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágott szál tartalommal
— 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal
— Mesterséges vágott szálból
Függöny (beleértve a drapériát is), bels´ó vászonroló; ágyfüggöny:
— Kötött vagy hurkolt:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Más:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
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06
Sz´ónyegek
(a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
5701
5701 10
5701 10 10
5701 10 10 01
5701 10 10 02
5701 10 91
5701 10 91 01
5701 10 91 02
5701 10 93
5701 10 93 01
5701 10 93 02
5701 10 99
5701 10 99 01
5701 10 99 02
5701 90
5701 90 10
5701 90 10 01
5701 90 10 02
5701 90 90
5701 90 90 01
5701 90 90 02
5702
5702 10 00 00
5702 20 00 00
5702 31 00 00
5702 32 00 00
5702 39
5702 39 10 00
5702 39 90 00
5702 41 00 00
5702 42 00 00
5702 49
5702 49 10 00
5702 49 90 00
5702 51 00 00
5702 52 00 00
5702 59 00 00
5702 91 00 00
5702 92 00 00
5702 99 00 00

Csomózott sz´ónyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — 10 tömegszázalékot meghaladó selyem vagy hulladékselyem tartalommal, a burett
kivételével:
— — — Kézi csomózású
— — — Gépi csomózású
— — Más:
— — — Hosszirányban méterenként legfeljebb 350 csomót tartalmaz:
— — — — Kézi csomózású
— — — — Gépi csomózású
— — — Hosszirányban méterenként 350-nél több, de legfeljebb 500 csomót tartalmaz:
— — — — Kézi csomózású
— — — — Gépi csomózású
— — — Hosszirányban méterenként több mint 500 csomót tartalmaz:
— — — — Kézi csomózású
— — — — Gépi csomózású
— Más textilanyagokból:
— — Selyemb´ól, selyemhulladékból a burret kivételével, szintetikus szálból, az 5605 vtsz.
alá tartozó fonalból vagy fémszálat tartalmazó textilanyagból:
— — — Kézi csomózású
— — — Gépi csomózású
— — Más textilanyagból:
— — — Kézi csomózású
— — — Gépi csomózású
Sz´ótt sz´ónyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem t´úzve, konfekcionálva is,
beleértve a Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövés´ú sz´ónyeget is:
— Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövés´ú sz´ónyeg:
— Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
— Más, bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, nem konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Pamutból
— — — Más
— Más, bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Pamutból
— — — Más
— Más, nem bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, nem konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból
— Más, nem bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból
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5703 30 91
5703 30 91 01
5703 30 91 99
5703 30 99
5703 30 99 01
5703 30 99 99
5703 90 00
5703 90 00 01
5703 90 00 99

T´úzött sz´ónyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
— Nejlonból vagy egyéb poliamidból:
— — Nyomott, rojtozott:
— — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — Más:
— — — Négyzetes alakú, felületük legfeljebb 0,3 m2:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— Más m´úszálas textilanyagból:
— — Polipropilénb´ól:
— — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — Más:
— — — Nyomott-csomózott:
— — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— — — — Másféle:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— — — — Másféle:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— Más textilanyagból:
— — Szövetalappal
— — Egyéb

5704 10 00 00
5704 90 00 00

Sz´ónyeg és más textil padlóborító nemezb´ól, nem t´úzve, nem pelyhesítve, konfekcionálva is:
— Felülete legfeljebb 0,3 m2
— Más

5703 10 00
5703 10 00 01
5703 10 00 99
5703 20
5703 20 11
5703 20 11 01
5703 20 11 99
5703 20 19
5703 20 19 01
5703 20 19 99
5703 20 91
5703 20 91 01
5703 20 91 99
5703 20 99
5703 20 99 01
5703 20 99 99
5703 30
5703 30 11
5703 30 11 01
5703 30 11 99
5703 30 19
5703 30 19 01
5703 30 19 99

5703 30 51
5703 30 51 01
5703 30 51 99
5703 30 59
5703 30 59 01
5703 30 59 99

5704

5705 5705 00
5705 00 10
5705 00 10 01

Más sz´ónyeg és textil padlóborító, konfekcionálva is:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Szövetalappal

2000/57. szám
5705 00 10 99
5705 00 30
5705 00 30 01
5705 00 30 99
5705 00 90
5705 00 90 01
5705 00 90 99
5805 5805 00 00 00
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— — Egyéb
— M´úszálas textilanyagból:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
— Más textilanyagból:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
Kézi szövés´ú falisz´ónyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és
hasonló fajták és a t´úvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) el´óállított falisz´ónyeg,
kárpit, konfekcionálva is

07
Egyéb ipari termékek
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
4420

4420 10
4420 10 11 00
4420 10 19 00
4420 90
4420 90 10 00
4420 90 91 00
4420 90 99 00

Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy ev´óeszközös ládikó vagy doboz és hasonló
cikkek fából; kis szobor és más díszm´úáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba
tartozó bútorok kivételével:
— Kis szobor és más díszm´úáru fából:
— — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´ó Megjegyzés (2) bekezdésében
leírtak alapján
— — Másféle fából
— Más:
— — Intarziás és berakott famunka
— — Más:
— — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´ó Megjegyzés (2) bekezdésében
leírtak alapján
— — Másféle

08
Ékszer, nemesfémtárgy
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
7103

7103 91
7103 91 00 01
7103 91 00 02

Drágak´ó (a gyémánt kivételével) és féldrágak´ó, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem
felf´úzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágak´ó (a gyémánt kivételével) és
féldrágak´ó, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felf´úzve:
— Másképpen megmunkált:
— — Rubin, zafír és smaragd:
— — — Vágva, hasítva
— — — Köszörülve, csiszolva

7104 10
7104 10 00 01
7104 10 00 99
7104 20 00 00
7104 90
7104 90 00 01
7104 90 00 02
7104 90 00 99

Szintetikus vagy rekonstruált drágak´ó, vagy féldrágak´ó, megmunkálva vagy osztályozva is,
de nem felf´úzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált
drágak´ó, vagy féldrágak´ó, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felf´úzve:
— Piezoelektromos kvarc:
— — Köszörülve, csiszolva
— — Egyéb
— Más, megmunkálatlan vagy egyszer´úen f´úrészelt vagy durván alakított
— Más:
— — Vágva, hasítva
— — Köszörülve, csiszolva
— — Egyéb

7104
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7113
7113 11
7113 11 00 01
7113 11 00 02
7113 11 00 99
7113 19
7113 19 00 01

7113 19 00 02
7113 19 00 99
7113 20 00 00
7114

7114 11
7114 11 00 01
7114 11 00 02
7114 11 00 03
7114 11 00 04
7114 19 00 00
7114 20 00 00
7116
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Ékszer és részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírózott fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, nemesfémmel lemezelve vagy plattírózva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel lemezelve vagy plattírózva is:
— — — Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (8) bekezdésében meghatározott érme
(ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Egyéb
— — Másféle nemesfémb´ól, nemesfémmel bevonva vagy plattírózva is:
— — — Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél
kevesebb aranyat vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyöt vözetb´ól készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (8) bekezdése határoz meg
— — — Más tárgy, a 7113 19 00 01 vtsz. alá tartozó kivételével
— — — Egyéb
— Nem nemesfémb´ól nemesfémmel plattírózva
Arany- és ezüstm´úves áru, ennek részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírózott
fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, más nemesfémmel bevonva vagy plattírózva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel bevonva vagy plattírózva is:
— — — Ev´óeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstb´ól
— — — Háztartási edény
— — — Ékszernek nem min´ósül´ó érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók
kivételével
— — — Más díszm´úáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
— — Másféle nemesfémb´ól, nemesfémmel bevonva vagy plattírózva is
— Nem nemesfémb´ól nemesfémmel plattírózva

7116 20 19 00
7116 20 90 00

Természetes vagy tenyésztett gyöngyb´ól, drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól (természetes,
szintetikus vagy rekonstruált) készült áru:
— Természetes vagy tenyésztett gyöngyb´ól
— Drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól (természetes, szintetikus vagy rekonstruált):
— — Kizárólag természetes drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól készítve:
— — — Nyaklánc, karköt´ó és hasonló termékek természetes drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszer´úen felf´úzve
— — — Másféle
— — Más

7118 10
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00

Érme
— Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizet´óeszköz:
— — Ezüstb´ól
— — Más
— Más

7116 10 00 00
7116 20
7116 20 11 00

7118

09
Új személygépkocsi
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
8703

8703 21
8703 21 10
8703 21 10 02

Gépkocsi és más gépjárm´ú, els´ósorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
— Más szikragyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú motorral m´úköd´ó járm´ú:
— — Legfeljebb 1000 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros

2000/57. szám
8703 21 10 99
8703 22
8703 22 10
8703 22 10 02
8703 22 10 99

8703 31
8703 31 10
8703 31 10 01
8703 31 10 02
8703 31 10 99
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— — — — Egyéb
— — 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Katalizátoros
— — — — Egyéb
— Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú (dízel- vagy féldízel) motorral
m´úköd´ó:
— — Legfeljebb 1500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb

Megjegyzés:
Új személygépkocsinak számít a gyártól (vagy eladásra kizárólagosan felruházott szervezett´ól) vásárolt ,,0’’ km-es
járm´ú, amelyet még nem helyeztek forgalomba.

10
Új lakóautó
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
8703

8703 21
8703 21 10
8703 21 10 02
8703 21 10 99
8703 22
8703 22 10
8703 22 10 02
8703 22 10 99

8703 31
8703 31 10
8703 31 10 01
8703 31 10 02
8703 31 10 99

Gépkocsi és más gépjárm´ú, els´ósorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
— Más szikragyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú motorral m´úköd´ó járm´ú:
— — Legfeljebb 1000 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Katalizátoros
— — — — Egyéb
— Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú (dízel- vagy féldízel) motorral
m´úköd´ó:
— — Legfeljebb 1500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb

Megjegyzés:
Új lakóautónak számít a gyártól (vagy eladásra kizárólagosan felruházott szervezett´ól) vásárolt ,,0’’ km-es járm´ú,
amelyet még nem helyeztek forgalomba.

11
4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású használt személygépkocsi és lakóautó
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
8703

8703 21
8703 21 90

Gépkocsi és más gépjárm´ú, els´ósorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
— Más szikragyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú motorral m´úköd´ó járm´ú:
— — Legfeljebb 1000 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:

3306
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8703 21 90 02
8703 21 90 99
8703 22
8703 22 90
8703 22 90 02
8703 22 90 99
8703 23
8703 23 90
8703 23 90 02
8703 23 90 04
8703 23 90 06
8703 23 90 99
8703 24
8703 24 90
8703 24 90 02
8703 24 90 99

8703 31
8703 31 90
8703 31 90 01
8703 31 90 02
8703 31 90 99
8703 32
8703 32 90
8703 32 90 01
8703 32 90 02
8703 32 90 03
8703 32 90 04
8703 32 90 99
8703 33
8703 33 90
8703 33 90 01
8703 33 90 02
8703 33 90 99
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— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót
is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót
is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi 1600 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve
a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Személygépkocsi 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve
a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 éves vagy fiatalabb gyártású,
katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 3000 cm3-t meghaladó henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
— Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú (dízel- vagy féldízel) motorral
m´úköd´ó:
— — Legfeljebb 1500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót
is), nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót
is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású,
nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású,
katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb
gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb
gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 2500 cm3-t meghaladó henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem
katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
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12
4 évesnél régebbi gyártású használt személygépkocsi és lakóautó
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
8703

8703 21
8703 21 90
8703 21 90 04
8703 21 90 99
8703 22
8703 22 90
8703 22 90 04
8703 22 90 99
8703 23
8703 23 90
8703 23 90 08
8703 23 90 10
8703 23 90 12
8703 23 90 99
8703 24
8703 24 90
8703 24 90 04
8703 24 90 99

8703 31
8703 31 90
8703 31 90 03
8703 31 90 04
8703 31 90 99
8703 32
8703 32 90
8703 32 90 05
8703 32 90 06
8703 32 90 07
8703 32 90 08
8703 32 90 99
8703 33
8703 33 90
8703 33 90 03
8703 33 90 04
8703 33 90 99

Gépkocsi és más gépjárm´ú, els´ósorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
— Más szikragyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú motorral m´úköd´ó járm´ú:
— — Legfeljebb 1000 cm3 hengerurtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 1601—2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású,
katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású,
katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 3000 cm3-t meghaladó henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
— Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú (dízel- vagy féldízel) motorral
m´úköd´ó:
— — Legfeljebb 1500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem
katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem
katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású,
nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású,
katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 2500 cm3-t meghaladó henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
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Hal, halkonzerv
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
0305

0305 69 90
0305 69 90 01
0305 69 90 99

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás el´ótt vagy alatt
f´ózött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
— Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
— — T´ókehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus
saida fajhoz tartozó halból:
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus
fajhoz tartozó t´ókehalból
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus, Gadus
ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
— — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus),
atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
— — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve Reinhardtius hippoglossoidesb´ól
— — Más:
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringb´ól és szardíniából
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve ,,egyéb’’ halból
— Füstölt hal, beleértve a filét is:
— — Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és
dunai lazac (Hucho hucho)
— — Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
— — Másféle:
— — — Reinhardtius hippoglossoides
— — — Hippoglossus hippoglossus
— — — Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
— — — Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo
gilae)
— — — Angolna (Anguilla spp.)
— — — Más:
— — — — Szardínia
— — — — Egyéb
— Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
— — Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
— — T´ókehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
— — Ajóka (Engraulis spp.)
— — Másféle:
— — — A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
— — — Reinhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
— — — Hippoglossus hippoglossus
— — — Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és
dunai lazac (Hucho hucho)
— — — Más:
— — — — Szardínia
— — — — Egyéb

1604 11 00 00
1604 12

Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
— Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
— — Lazac
— — Hering:

0305 30

ex

0305 30 11 00

ex

0305 30 19 00

ex

0305 30 30 00

ex

0305 30 50 00

ex
ex

0305 30 90
0305 30 90 01
0305 30 90 99
0305 41 00 00
0305 42 00 00
0305 49
0305 49 10 00
0305 49 20 00
0305 49 30 00
0305 49 45 00
0305 49 50 00
0305 49 80
0305 49 80 01
0305 49 80 99
0305 61 00 00
0305 62 00 00
0305 63 00 00
0305 69
0305 69 10 00
0305 69 20 00
0305 69 30 00
0305 69 50 00

1604
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1604 12 10 00

1604 12 91 00
1604 12 99 00
1604 13
1604 13 11 00
1604 13 19 00
1604 13 90 00
1604 14
1604 14 11 00
1604 14 16 00
1604 14 18 00
1604 14 90 00
1604 15
1604 15 11 00
1604 15 19 00
1604 15 90 00
1604 16 00 00
1604 19
1604 19 10 00

1604 19 31 00
1604 19 39 00
1604 19 50 00
1604 19 91 00

1604 19 92 00
1604 19 93 00
1604 19 94 00
1604 19 95 00
1604 19 98 00
1604 20
1604 20 05 00
1604 20 10 00
1604 20 30 00
1604 20 40 00
1604 20 50 00
1604 20 70 00
1604 20 90 00
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— — — Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban el´ósütve is,
mélyh´útve
— — — Más:
— — — — Légmentes csomagolásban
— — — — Másféle
— — Szardínia, szardella és kisméret´ú hering, brisling vagy spratt:
— — — Szardínia:
— — — — Olíva olajban
— — — — Másféle
— — — Más
— — Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
— — — Tonhal és skipjack:
— — — — Növényi olajban
— — — — Más:
— — — — — Filéként ismert loin (törzsrész)
— — — — — Másféle
— — — — Bonito (Sarda spp.)
— — Makréla:
— — — Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
— — — — Filé
— — — — Másféle
— — — Scomber australasicus fajból
— — Ajóka
— — Másféle:
— — — Szalmonidák, a lazac kivételével
— — — Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
kivételével:
— — — — Filéként ismert loin (törzsrész)
— — — — Másféle
— — — Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
— — — Más:
— — — — Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban el´ósütve is,
mélyh´útve
— — — — Másféle:
— — — — — T´ókehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
— — — — — Fekete t´ókehal (Pollachius virens)
— — — — — Szürke t´ókehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
— — — — — Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
— — — — — Másféle
— Más elkészített vagy konzervált hal:
— — Haloldat (surimi) készítmény
— — Más:
— — — Lazacból
— — — Szalmonidákból, a lazac kivételével
— — — Ajókából
— — — Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és scomber japonicus fajhoz tartozó
makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
— — — Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
— — — Más halból
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3. számú melléklet a 18/2000. (VI. 15.) GM rendelethez
A 2000. II. félévi fogyasztási cikk import globálkvóta értékplafonjainak nagysága,
kvótakódjai és az egy pályázó által az egyes értékplafonokból kérelmezhet´ó részarány/vagy érték

Értékplafon száma,
megnevezése

Értékplafon
M USD
összesen
ebb´ól:

XU

CZ

SK

PL

IS

BG

NO

RO

TR

IL

LV

részarány

USD

Értékplafon
kvótakódjának*** els´ó
négy száma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*

30 000**

01....

10,65

4,36

0,29

0,36

0,07

0,33

0,43
*

51 300**

02....

29,28

1,38

0,80

1,46

0,12

0,94

0,15
*

13 310**

03....

01 Háztartási tisztítószer

Az értékplafonból egy
pályázó által kérelmezhet´ó

Országkód

30,00

02 Lábbeli b´órb´ól és b´órhelyettesít´ó anyagból

51,30

03 Fels´óruházat

13,31

0,06

7,99

49 500

04....

05 Rövidáruk

3,87

38 700

05....

06 Sz´ónyegek

1,82

* 16 500**

06....

07 Egyéb ipari termékek

5%

07....

5%

08....

97,41
53,48
08 Ékszer, nemesfémtárgy

1,86

1,07

10 Új lakóautó (ezer db-ban)
kivéve: a 10%-nál nagyobb
mértékben rongálódott személygépkocsi

0,74

0,61

0,26

2,00

1,82

39,04

*
25,87

0,12

1,61

0,12

1,72

0,203

36 db**

*

32,95

*
18,58

09....

0,74

10....

33 db**

11....
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11 4 éves vagy ennél fiatalabb
gyártású használt személygépkocsi és lakóautó (ezer dbban)
kivéve: a 10%-nál nagyobb
mértékben rongálódott személygépkocsi

0,07

25,05
10,52

09 Új személygépkocsi (ezer dbban)
kivéve: a 10%-nál nagyobb
mértékben rongálódott személygépkocsi

2,93

MAGYAR KÖZLÖNY

04 Egyéb ruházati és konfekcionált term.

1

12 4 évesnél régebbi gyártású
használt személygépkocsi és
lakóautó (ezer db-ban)
kivéve: a 10%-nál nagyobb
mértékben rongálódott személygépkocsi
13 Hal, halkonzerv

Értékplafon
M USD
összesen
ebb´ól:

Az értékplafonból egy
pályázó által kérelmezhet´ó

XU

CZ

SK

PL

IS

BG

NO

RO

TR

IL

LV

részarány

USD

Értékplafon
kvótakódjának*** els´ó
négy száma

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Országkód

3,00

20 db

12....
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Értékplafon száma,
megnevezése

1,69

16,46

60 500
1,33

0,74

0,74

0,07

0,13

13....

0,25

Megjegyzések:

Az értékplafon kvótakódját az alábbiak szerint kell kitölteni:
— az els´ó és második szám: értékplafon száma
— 16. oszlop szerint
— a harmadik és negyedik szám: 00
— az ötödik és hatodik szám: országcsoport száma
— 00 WTO-on kívüli országok, csak a 03., 04., 05. és 06. számú kvótáknál alkalmazható, országonként beadandó kérelmek (lásd 5. számú melléklet)
— 01 Európai Unió
országkód: XU
— 02 Cseh
országkód: CZ
— 03 Szlovák
országkód: SK
— 04 Lengyel
országkód: PL
— 05 Izland
országkód: IS
— 06 Bulgária
országkód: BG
— 07 Norvégia
országkód: NO
— 08 Románia
országkód: RO
— 09 Országonként beadandó kérelmek (lásd 5. számú melléklet)
— 10 Egyéb országok
országkód: XN
— 11 Törökország
országkód: TR
— 12 Izrael
országkód: IL
— 13 Liechtenstein
országkód: LI
— 14 Svájc
országkód: CH
— 15 Szlovénia
országkód: SI
— 16 Lettország
országkód: LV

MAGYAR KÖZLÖNY

* A hagyományos import´órök részére igényelhet´ó értéket e rendelet 1. számú mellékletének I.1. pontja tartalmazza.
** Az új importigényl´ók által kérelmezhet´ó max. érték e rendelet 1. számú mellékletének I.2. pontjával összefüggésben
*** Az engedélykérelem kvóta jele, sorszáma rovatába a globálkvóta 01 jele mellé írandó kód.
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4. számú melléklet
a 18/2000. (VI. 15.) GM rendelethez

A fogyasztási cikk globálkvótát terhel´ó passzív
bérmunka ügyletekre vonatkozó engedélykérelmek
benyújtása

Bérmunkáltatás végeztethet´ó magyar, vagy a magyar
forgalom számára vámkezeltetett alapanyagból. Az alapanyag passzív feldolgozás keretében történ´ó ideiglenes kiszállításához devizamentes export engedélykérelmet kell
benyújtani abban az esetben, ha az alapanyag a R. 1/a
mellékletében szerepel. (A kérelem ,,üres’’ rovatában fel

2000/57. szám

kell tüntetni az alábbi hivatkozást: passzív bérmunka alapanyagának kiszállítása.)
A készáru visszahozatalához devizamentes import engedélykérelmet kell benyújtani, amely kérelemnek az értéke
megegyezik a devizamentes export engedélykérelem értékével. (A kérelem ,,üres’’ rovatában fel kell tüntetni az
alábbi hivatkozást: passzív bérmunka késztermékének
visszaszállítása.)
A bérmunka díj engedélyeztetése devizaköteles import
engedéllyel történik. (Különleges ügylettípus kódja = 0009.)
Az egy konstrukcióra vonatkozó kérelmek együtt nyújtandók be. A kérelmekhez csatolni kell az alapanyag származására vonatkozó dokumentumokat, vagy import áru
esetében a magyar forgalom számára történt vámkezelés
igazolását.

5. számú melléklet a 18/2000. (VI. 15.) GM rendelethez
Az engedélykérelem egyes rovatainak kitöltése és kódolása
Értékplafon

01

Háztartási tisztítószer

Termék megnevezése KN szerint

KN kód

Szerves felületaktív készítmények, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

3402.2

Más

3402.9

02

Lábbeli b´órb´ól és b´órhelyettesít´ó Lábbeli
anyagból

64

03

Fels´óruházat

B´óráruk

42

Sz´órméb´ól, m´úsz´órméb´ól készült ruházati cikkek

43

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

61

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és
hurkolt áruk kivételével

62

04

05

06

Egyéb ruházati és konfekcionált Sz´órme, m´úsz´órme; ezekb´ól készült áruk
termék

Rövidáruk

Sz´ónyegek

43

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

61

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és
hurkolt áruk kivételével

62

Más készáru textilanyagból; készletek

63

Hálózsák, más

94

Szintetikus vagy mesterséges vágott m´úszálból készült
fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

5511

Függöny, drapéria, vászonroló, ágyfüggöny

6303

Sz´ónyegek

57

Kézi szövés´ú falisz´ónyeg, kárpit

5805

2000/57. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Értékplafon

Termék megnevezése KN szerint
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KN kód

07

Egyéb ipari termékek

Fa díszm´úáru

08

Ékszer, nemesfémtárgy

A 2. számú melléklet szerinti megnevezés és KN szám
írandó be

09

Új személygépkocsi

Új személygépkocsi

8703

10

Új lakóautó

Új lakóautó

8703

11

Használt személygépkocsi és la- 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású használt személygépkóautó
kocsi és lakóautó

8703

Használt személygépkocsi és la- 4 évesnél régebbi gyártású használt személygépkocsi és
kóautó
lakóautó

8703

Hal és halkonzerv

Tartósított hal (szárított, sózott, füstölt), haldara

0305

Konzervált hal, kaviár, halikrából készített kaviárpótló

1604

12
13

Az eljárás azt jelenti, hogy ha például a 03. értékplafon
61-es számú árukörre kérelmeznek és kapnak engedélyt, az
engedély alapján a jelen rendelet 2. számú melléklet 03.
értékplafonjában feltüntetett valamennyi olyan áru,
amelynek KN száma 61-gyel kezd´ódik, importálható.
Személygépkocsiknál és lakóautóknál az engedélykérelmen a mennyiségi egység (mennyiségi egység: db) és a
kérelmezett mennyiség rovatokat is ki kell tölteni.
További kitöltési utasítás:
A gy´újt´ócikkszámok kizárólag csak a globálkvóta pályázat keretében használhatók és itt csak a fentiek szerint
(a vámbizonylaton természetesen fel kell tüntetni a konkrét 10 jegy´ú vámtarifaszámokat).
Gy´újt´ó cikkszám esetén értelemszer´úen nem kell kitölteni a 7., 8. és 11-es rovatokat.
Az engedélykérelem 16. rovatába a globálkvóta 01 jele
mellé a 3. számú melléklet 16. oszlopa, valamint szöveges
része szerinti kódszámokat kell beírni.
A fogyasztási cikk globálkvóta értékplafonjaira benyújtandó engedélykérelmeknél a 4. rovatot (Szerz´ód´ó ország)
nem kell kitölteni.
Az 5. rovat (Származó ország) kitöltése az alábbiak
szerint:
a) 01., 02., 07., 08., 09., 10., 11., 12. és 13. számú kvótáknál
az Európai Unió államaiból származó import esetén gy´újt´ó
országkódot kell feltüntetni. Kódjel: XU. Az Európai
Unió tagállamain, az EFTA és CEFTA tagországokon,
Törökország, Izrael és Lettország, valamint a 09-es ország
csoportba tartozón kívüli országokból származó import
esetén gy´újt´ó országkódot kell feltüntetni. Kódjel: XN.
Az Európai Unió tagállamai: Belgium, Németország,
Dánia, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia,
Görögország, Ír Köztársaság, Olaszország, Luxemburg,
Hollandia, Portugália, Ausztria, Finnország, Svédország.
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Az EFTA tagországok: Izland, Svájc, Liechtenstein,
Norvégia.
A CEFTA tagországok: Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Bulgária.
Országonként kell beadni a következ´ókben felsorolt
országok engedélykérelmeit (09-es ország csoport): Algéria, Angola, Brazília, Ecuador, Egyiptom, India, Indonézia,
Irán, Kína, Koreai Köztársaság, Libanon, Marokkó, Mozambik, Nigéria, Pakisztán, Peru, Szíria, Tanzánia, Thaiföld, Tunézia, Uruguay.
b) 03., 04., 05. és 06. számú kvótáknál
a WTO-on kívüli országokból származó import esetén
az engedélykérelmeket országonként, a konkrét országok
feltüntetésével kell benyújtani.
Magyarországgal szabadkereskedelmi egyezményt nem
kötött WTO-on kívüli országok: Afganisztán, Albánia,
Algéria, Amerikai Szamoa, Andorra, Anguilla, Aruba,
Azerbajdzsán, Bahama, Beloruszia, Bermuda, Bhutan,
Bosznia-Hercegovina, Comore Szigetek, Cook Szigetek,
Egyenlít´ói Guinea, Eritrea, Etiópia, Falkland-szigetek,
Francia Guayana, Gibraltár, Grúzia, Horvátország, Irán,
Irak, Jemen, Jordánia, Jugoszlávia, Kajmán-szigetek,
Kambodzsa, Kazahsztán, Kiribati, Kína, Koreai NDK,
Laosz, Libanon, Libéria, Líbia, Litvánia, Makedonia,
Martinique, Marshall-szigetek, Mikronézia, Moldova,
Monaco, Montserrat, Nauru, Nepál, Nyugat Szahara,
Omán, Oroszország, Örményország, Palau, Reunion, San
Marino, Sao Tome és Principe, Seychelle-szigetek,
Szamoa, Szaúd-Arábia, Szíria, Szomália, Szudán, Türkmenisztán, Tadzsikisztán, Tajvan, Tonga, Tuvalu, Új-Kaledonia, Ukrajna, Üzbegisztán, Vanuatu, Vatikán, Vietnam,
Zöld-foki Köztársaság.
Az engedélykérelem kitöltésénél egyébként az 1999. évi
26. számú Külkereskedelmi Tájékoztatóban leírtak érvényesek.

3314

MAGYAR KÖZLÖNY

A gazdasági miniszter
19/2000. (VI. 15.) GM
rendelete
a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszerér´ól,
nemzetközi ellen´órzésér´ól és a velük kapcsolatos egyes
hatósági jogkörökr´ól szóló 39/1997. (VII. 1.) IKIM
rendelet módosításáról
A Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerz´ódésnek megfelel´ó biztosítékok alkalmazására 1972. március 6-án kötött egyezményhez kapcsolódó, Bécsben, 1998. november 26-án aláírt Kiegészít´ó
Jegyz´ókönyv meger´ósítésér´ól és kihirdetésér´ól intézked´ó
1999. évi XC. törvény 3. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
68. § (1) bekezdés a) pontjában az Országos Atomenergia
Hivatalt felügyel´ó miniszternek adott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — az alábbiakat rendelem el:
1. §
A nukleáris anyagok nyilvántartási rendszerér´ól, nemzetközi ellen´órzésér´ól és a velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökr´ól szóló 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R.) preambuluma a következ´ókre módosul:
,,A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerz´ódés szerinti biztosítékok alkalmazásáról
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (a továbbiakban: NAÜ) Bécsben, 1972. március 6-án aláírt egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetésér´ól intézked´ó
1972. évi 9. törvényerej´ú rendelet, továbbá az Egyezményhez kapcsolódó, Bécsben, 1998. november 26-án aláírt
Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv (a továbbiakban: Kiegészít´ó
Jegyz´ókönyv) meger´ósítésér´ól és kihirdetésér´ól intézked´ó
1999. évi XC. törvény végrehajtására, az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában az Országos Atomenergia Hivatalt felügyel´ó
miniszternek adott felhatalmazás alapján és az Országos
Atomenergia Bizottság feladatáról, hatáskörér´ól, valamint
az Országos Atomenergia Hivatal feladat- és hatáskörér´ól,
bírságolási jogkörér´ól szóló 87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének g) és k) pontjának megfelel´óen — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — az alábbiakat rendelem el:’’
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3. §

Az R . 1. §-a a következ´ó új (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) E rendelet hatálya kiterjed továbbá
a) a nukleáris üzemanyagciklussal összefügg´ó távlati
tervezésre, kutatási-fejlesztési, gyártási és export-import
tevékenységre, valamint telephelyekre és azokhoz kapcsolódó helyszínekre, valamint
b) az a) pont szerinti tevékenységet végz´ó, vagy berendezéseket el´óállító természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez´ó szervezetre.’’

4. §
Az R . 2. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. § (1) A nukleáris anyagokra, továbbá az e rendelet
hatálya alá tartozó tevékenységekre, valamint telephelyekre és ahhoz kapcsolódó helyszínekre vonatkozó központi
nyilvántartást az OAH vezeti. Azok a létesítmények, illetve
létesítményen kívüli telephelyek, amelyek nem képeznek
önálló anyagmérlegkörzetet, az OAH által kijelölt anyagmérlegkörzetnek jelentenek.
(2) Az OAH az e rendelet alapján birtokába jutott adatokat kizárólag az e rendelet szerinti célokra
használhatja fel.’’

5. §

2. §

Az R . 3. §-ának (1) bekezdése a következ´ó 6—13. pontokkal egészül ki:
,,6. Nukleáris üzemanyagciklussal összefügg´ó kutatási és
fejlesztési tevékenység: olyan tevékenység, amely kifejezetten az alábbiakban felsoroltak bármilyen eljárási vagy
rendszerfejlesztési kérdéseire vonatkozik:
— nukleáris anyag konverziója,
— nukleáris anyag dúsítása,
— nukleáris üzemanyag gyártása,
— reaktorok,
— kritikus rendszerek,
— nukleáris üzemanyag újrafeldolgozása,
— közepes vagy nagyaktivitású, plutóniumot, magas
dúsítású uránt vagy U—233-at tartalmazó hulladékok feldolgozása (kivéve a tárolást vagy végs´ó elhelyezést szolgáló
átcsomagolást vagy el´ókezelést, amely nem jár vegyi elemek szétválasztásával),

Az R . 1. §-a (2) bekezdésének bevezet´ó szövege a következ´ókre módosul:
,,E rendelet 4—39. §-aiban szabályozott nyilvántartási
kötelezettség hatálya nem terjed ki:’’

nem terjed ki azonban az elméleti vagy a tudományos
alapkutatásra, illetve a radioizotópok ipari, orvosi, vízügyi
és mez´ógazdasági alkalmazásaival, valamint az egészségre
és környezetre gyakorolt hatásokkal és a karbantartás továbbfejlesztésével foglalkozó kutatásra és fejlesztésre.
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7. Létesítményen kívüli helyszín: minden olyan üzem vagy
helyszín, amely nem egy létesítmény, és ahol nukleáris
anyagot egy effektív kilogrammnyi vagy annál kisebb
mennyiségekben rendszeresen használnak.
8. Telephely: az a terület, amelyet Magyarország meghatározott
— egy létesítmény létesítményi leírásában, beleértve a
leállított létesítményeket,
— az olyan létesítményen kívüli helyszínekr´ól adott
információkban, ahol rendszeresen használnak nukleáris anyagokat, beleértve a leállított létesítményen kívüli
helyszíneket, ahol rendszeresen használtak nukleáris anyagokat (ide csak olyan helyszínek tartoznak, ahol forró kamrák vannak, vagy olyan m´úveleteket hajtottak végre,
amelyeknek köze volt nukleáris anyagok konverziójához,
dúsításához, üzemanyaggyártáshoz vagy újrafeldolgozáshoz).
A telephelybe beletartozik minden olyan üzem is, amely
együtt van telepítve a létesítménnyel vagy helyszínnel, és
amelynek rendeltetése lényeges szolgáltatások nyújtása,
beleértve az alábbiakat: forró kamrák nukleáris anyagot
nem tartalmazó besugárzott anyagok feldolgozására, berendezések hulladék kezelésére, tárolására és végs´ó elhelyezésére; valamint mindazon épületek, amelyek a Magyarország által azonosított, a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 1. számú melléklete szerinti tevékenységek végzésével kapcsolatosak.
9. Leszerelt létesítmény, vagy leszerelt létesítményen kívüli
helyszín: olyan létesítmény vagy helyszín, amelyr´ól a használatukhoz lényeges építményeket, illetve berendezéseket
elvitték, illetve ezeket m´úködésre alkalmatlanná tettek,
úgy hogy az nem szolgálhat nukleáris anyag tárolására és
nem használható többé annak kezelésére, feldolgozására
vagy alkalmazására.
10. Leállított létesítmény vagy leállított létesítményen kívüli helyszín: olyan létesítmény vagy helyszín, ahol a m´úveleteket leállították és ahonnét a nukleáris anyagot eltávolították, de amelyet még nem szereltek le.
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sorozatából gy´újtöttek be, avégett, hogy támogassák a
NAÜ-t azon következtetések levonásában, hogy egy tágabb körzetben nincs be nem jelentett nukleáris anyag,
illetve nem végeznek be nem jelentett nukleáris tevékenységet.’’

6. §
Az R . 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az anyagmérlegkörzeteket és jelölésüket, valamint
a nukleáris anyag anyagmérlegkörzet szerinti nyilvántartásának rendszerét az OAH állapítja meg az Egyezményben
foglaltak figyelembevételével. Az anyagmérlegkörzetekbe
tartozó létesítményeket és létesítményen kívüli helyszíneket az OAH értesíti.’’

7. §
Az R . 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A könyvelési nyilvántartást az OAH által jóváhagyott módon kell kialakítani.’’

8. §
Az R . 31. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) E rendelet 15. §-ában meghatározott szervezetek
nyitójelentésüket az 1. számú melléklet 2. sz. adatlapjának
megfelel´óen kötelesek elkészíteni.’’

11. Magas dúsítású urán: az U—235 izotópban 20%-os
vagy annál magasabb dúsítású urán.
12. Helyszín-specifikus környezeti mintavétel: olyan környezeti minták (pl. leveg´ó, víz, növényzet, talaj, illetve
dörzsminta) vétele, amelyeket egy, a NAÜ által megnevezett helyszínen, illetve annak közvetlen környezetéb´ól
gy´újtöttek avégett, hogy támogassák a NAÜ-t azon következtetések levonásában, hogy egy adott helyszínen nincs be
nem jelentett nukleáris anyag, illetve nem végeznek be nem
jelentett nukleáris tevékenységet.
13. Nagy terület´ú környezeti mintavétel: olyan környezeti
minták (pl. leveg´ó, víz, növényzet, talaj, illetve dörzsminta)
vétele, amelyeket a NAÜ által megnevezett helyszínek

9. §
Az R . 32. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) E rendelet 15. §-ában meghatározott szervezetek a
készletváltozási jelentést az 1. számú melléklet 1. sz. adatlapjának megfelel´óen kötelesek elkészíteni és azt az anyagmérlegkörzeteken keresztül az OAH-nak megküldeni. Az
OAH egyes szervezetek tekintetében a jelentéstételi formákat illet´óen eltér´óen is rendelkezhet.’’
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10. §

12. §

Az R . 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

Az R . 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

,,(1) A nukleáris anyaggal rendelkez´ó szervezet a
18. §-ban meghatározott leltárfelvételt követ´ó tizenöt napon belül a leltárfelvétel dátumára vonatkozó anyagmérleg-jelentést és adagonkénti leltárkimutatást nyújt be az
OAH-hoz az 1. számú melléklet 2. és 3. sz. adatlapjának
megfelel´óen.’’

,,(1) A helyszíni ellen´órzés kereteit, módszereit és formáit e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza’’

11. §
(1) Az R . 40. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(1) A nukleáris anyaggal rendelkez´ó szervezet a tevékenységet szolgáló nukleáris létesítményr´ól el´ózetesen
adatot szolgáltat a nukleáris létesítményre vonatkozóan az
OAH részére
a) az építésr´ól szóló döntés meghozatalakor, vagy az
építéshez szükséges felhatalmazás megadásakor, attól függ´óen, hogy melyik történik el´óbb, illetve hatásvizsgálat
köteles tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély
joger´óre emelkedésekor,
b) a tervezés el´órehaladtával: a projekt meghatározás,
az el´ózetes tervezés, építkezés és üzembe helyezés korai
szakaszainál,
c) az el´ózetes építési terv alapján miel´óbb, de nem kés´óbb, mint 7 hónappal az építés megkezdése el´ótt,
d) a ,,megépített’’ terv alapján miel´óbb, de nem kés´óbb,
mint 7 hónappal az els´ó nukleáris anyagnak a létesítménybe való megérkezése el´ótt,
e) a létesítmény módosításáról szóló döntés meghozatalakor azokról a javaslatokról, amelyek a korábban közölt
adatokban jelent´ós változást eredményeznek, majd kés´óbb, a jelent´ós változtatások befejezésekor.
(2) A nukleáris anyaggal rendelkez´ó szervezet adatot
szolgáltat az OAH részére a tevékenységet szolgáló létesítményen kívüli olyan új helyszínekre vonatkozóan, ahova
nukleáris anyag kerül szállításra. Az adatokat lehet´óség
szerint miel´óbb, de nem kés´óbb, mint 7 hónappal az els´ó
nukleáris anyagnak a helyszínre érkezése el´ótt meg kell
küldeni az OAH részére. A létesítményen kívüli helyszínekr´ól korábban közölt adatok változásáról 15 napon belül
információt kell szolgáltatni.’’
(2) Az R . 40. §-a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást
az OAH megküldi az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási
Rendszer koordinációra feljogosított szervének.’’

13. §
Az R . 50. §-a a következ´ó (3)—(8) bekezdésekkel egészül ki:
,,(3) Az 1 effektív kilogrammot meghaladó nukleáris
anyagnak Magyarországról történ´ó kiszállításáról az
1. számú melléklet 4. sz. adatlapja szerinti el´ózetes értesítést kell küldeni az OAH-nak a nukleáris anyagnak a szállításra való el´ókészítése el´ótt 3 héttel.
(4) Amennyiben a nukleáris anyag több különálló szállítmányban való kiszállítása történik ugyanazon országba,
és a szállítmányok mindegyike kevesebb 1 effektív kilogrammnál, de a teljes mennyiség várhatóan meg fogja haladni az 1 effektív kilogrammot három hónapos id´ótartamon
belül, a szállításról a 1. számú melléklet 4. sz. adatlapja
szerinti el´ózetes értesítést kell küldeni az OAH-nak.
(5) Ha az összes nukleáris anyagot egyszerre készítik el´ó
kiszállításra, az értesítést 3 héttel a nukleáris anyag ilyen
el´ókészítése el´ótt; egyébként legalább 3 héttel az egyes
szállítmányok szállításra való el´ókészítése el´ótt kell megküldeni az OAH-nak.
(6) Az 1 effektív kilogrammot meghaladó nukleáris
anyag Magyarországra történ´ó szállításáról a 1. számú melléklet 5. sz. adatlapja szerinti el´ózetes értesítést kell küldeni az OAH-nak a nukleáris anyag kicsomagolása el´ótt
2 héttel.
(7) Amennyiben a nukleáris anyag több különálló szállítmányban való beszállítása történik ugyanazon országból,
és a szállítmányok mindegyike kisebb 1 effektív kilogrammnál, de összességük várhatóan meg fogja haladni
az 1 effektív kilogrammot három hónapos id´ótartamon
belül, a szállításról (az 1. számú melléklet 5. sz. adatlapja
szerinti) el´ózetes értesítést kell küldeni az OAH-nak legalább 2 héttel az els´ó ilyen szállítmány kicsomagolása el´ótt.
A további szállítmányokat vagy az els´óvel egy id´óben kell
jelezni, vagy mindegyiket külön legalább 2 héttel kicsomagolása el´ótt.
(8) Az OAH a (3)—(7) bekezdések szerinti el´ózetes
értesítést követ´óen, de nem kés´óbb, mint az el´ózetes értesítésben javasolt id´ópont el´ótt 24 órával írásos meger´ósítést küld, hogy a nukleáris anyagot a helyszínen megszemléli-e vagy sem.’’
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14. §

Az R . 53. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Az OAH f´óigazgatója és a NAÜ által kötött Kiegészít´ó Megállapodás rögzíti, hogyan tegyen eleget az OAH
az Egyezményben meghatározott kötelezettségeknek. A
Kiegészít´ó Megállapodáshoz kapcsolódóan megadandó létesítményi adatszolgáltatás általános feltételeit az OAH
közvetlenül tudatja az érintettekkel.’’

15. §
Az R . 55. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A nemzetközi ellen´órzés alól mentesített nukleáris
anyagról az anyagmérlegkörzet az e rendelet 3. számú melléklete szerinti 6. sz. adatlapot állítja ki és küldi meg az
OAH-nak 2000. augusztus 1-jéig, illetve 2001-t´ól minden
év március 15-éig.’’

16. §
Az R . a 68. § után a következ´ó új alcímekkel és §-okkal
egészül ki:
,,Az üzemanyagciklussal összefügg´ó távlati tervezésre,
kutatási-fejlesztési, gyártási és export-import
tevékenységekre, valamint telephelyekre és azokhoz
kapcsolódó helyszínekre vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettség szabályai
68/A. § (1) Az a belföldi székhely´ú természetes vagy jogi
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez´ó
szervezet, amely
a) nukleáris üzemanyagciklussal összefügg´ó, nukleáris
anyagot nem alkalmazó kutatási és fejlesztési tevékenységet végez;
b) a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv I. számú mellékletében
részletezett tevékenységet folytat;
c) uránbányát és uránérc dúsító üzemet, illetve tórium
dúsítót üzemeltet, vagy lezárt uránbánya esetén az üzemeltet´ó jogutódjaként tevékenykedik,
az a)—c) pontok szerinti tevékenységet köteles az e rendelet 3. számú melléklete szerinti 1., 3., illetve 4. sz. adatlapon bejelenteni. A kitöltött adatlapokat 2000. augusztus
1-jéig, illetve 2001-t´ól minden év március 15-éig kell az
OAH-nak megküldeni.
(2) Az a belföldi székhely´ú természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez´ó szervezet, amelyik a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv II. számú mellékletében felsorolt berendezést, illet´óleg nem nukleáris anyagot
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a) exportál, az az e rendelet 3. számú mellékletének
8. sz. adatlapja szerinti nyilvántartást negyedévekre lebontva bocsátja az OAH rendelkezésére, a negyedév utolsó
napját követ´ó 30 napon belül;
b) importál, az az e rendelet 3. számú mellékletének
8. sz. adatlapja szerinti, adatszolgáltatást teljesít, az OAH
erre irányuló felhívásától számított 30 napon belül.
(3) Az e rendelet 3. §-a (1) bekezdésének 8. pontja szerinti telephely minden épületér´ól az üzemeltet´ó az e rendelet 3. számú melléklete szerinti 2. sz. adatlapon általános
leírást ad. A telephely térképét az adatlaphoz csatolni
kell. A kitöltött adatlapokat 2000. augusztus 1-jéig, illetve
2001-t´ól minden év március 15-éig kell az OAH-nak megküldeni.
(4) Az a belföldi székhely´ú természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez´ó szervezet, amely olyan alapüzemanyaggal rendelkezik, amely
összetétele és tisztasági foka alapján még nem alkalmas
üzemanyag gyártásra vagy izotóp dúsításra
a) készlet nyilvántartásáról az e rendelet 3. számú melléklete szerinti 5. sz. adatlap a) pontja szerinti adatszolgáltatást,
b) az anyagok exportjáról az e rendelet 3. számú melléklete szerinti 5. sz. adatlap b) pontja szerinti kimutatást;
c) az anyagok importjáról az e rendelet 3. számú melléklete szerinti 5. sz. adatlap c) pontja szerinti kimutatást
2000 augusztus 1-jéig, illetve 2001-t´ól minden év március
15-éig megküldi az OAH-nak.
(5) Annak a belföldi székhely´ú természetes vagy jogi
személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez´ó
szervezetnek, amely olyan közepes vagy nagy aktivitású
radioaktív hulladékot tárol vagy annak további feldolgozását tervezi vagy végzi, amely plutóniumot, magas dúsítású
uránt vagy U—233-at tartalmaz, amelyre az Egyezmény
11. Cikke szerint megsz´únt a biztosítékok alkalmazása, az
e rendelet 3. számú mellékletének 7. sz. adatlapja szerinti
jelentést kell 2000. augusztus 1-jéig, illetve 2001-t´ól minden év március 15-éig az OAH-nak küldeni. A további
feldolgozás megkezdését a tevékenységet megel´óz´ó 7 hónappal korábban kell ugyanezen adatlap felhasználásával
az OAH-nak bejelenteni.
68/B. § (1) Az OAH a 68/A. § alapján kapott adatokról
és bejelentésekr´ól nyilvántartást vezet, és a Kiegészít´ó
Jegyz´ókönyv el´óírásainak megfelel´óen adatszolgáltatást
nyújt a NAÜ számára.
(2) Az OAH minden, a 68/A. § hatálya alá tartozó tevékenységet végz´ót´ól e tevékenységgel összefügg´ó adatot
kérhet, függetlenül attól, hogy az OAH a tevékenység végzésér´ól szóló információ birtokába a tevékenység végz´ójének e rendelet szerinti bejelentése alapján, vagy egyéb hitelt érdeml´ó úton jutott. A megkeresett az OAH által kért
adatot a megkeresésben foglalt határid´ón belül köteles
szolgáltatni.
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(3) Az OAH jogosult ellen´órzést végezni a 68/A. § alapján hozzá adatot továbbítónál, valamint mindazoknál,
akikr´ól egyéb, hitelt érdeml´ó információ alapján valószín´úsíthet´ó, hogy a 68/A. § szerinti bejelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettség alá tartoznak. Az ellen´órzést
végz´ó személy, amennyiben az el´óírások teljesítésének elmulasztását vagy megszegését állapítja meg, köteles a szükséges intézkedéseket megtenni, beleértve a felel´ósségre
vonás kezdeményezését is.
(4) Az OAH a nukleáris üzemanyagciklus következ´ó tízéves fejlesztésére vonatkozó általános tervekr´ól (beleértve
a tervezett nukleáris üzemanyag ciklussal összefügg´ó kutatási és fejlesztési tevékenységeket is) a 3. számú melléklet
9. sz. adatlapja szerinti nyilatkozatot adja a NAÜ számára
2000. szeptember 25-ig, illetve 2001-t´ól minden év május
15-éig.
A nukleáris üzemanyagciklussal összefügg´ó
kutatási-fejlesztési, gyártási és export-import
tevékenységek, valamint telephelyek és azokhoz
kapcsolódó helyszínek nemzetközi ellen´órzése
68/C. § A NAÜ ellen´órzi a nukleáris üzemanyagciklussal összefügg´ó kutatási-fejlesztési, gyártási és export-import tevékenységeket, valamint telephelyeket és azokhoz
kapcsolódó helyszíneket, továbbá az ezekre vonatkozó
központi nyilvántartást. Az ellen´órzés keretében a NAÜ
tájékoztatást kérhet, önálló méréseket, megfigyeléseket
végezhet a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyvben foglaltakkal összhangban.
68/D. § (1) A NAÜ ellen´óreinek akadálytalan bejutást
kell biztosítani az alábbi helyekre:
a) egy telephely bármely helye,
b) leszerelt nukleáris létesítmény, vagy leszerelt létesítményen kívüli helyszín,
c) uránbánya és uránérc dúsító üzem, illetve tórium
dúsító üzem (leállított is),
d) helyszín, ahol olyan alapüzemanyag található, a
Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (vi) pontjában meghatározottnál nagyobb mennyiségben, amelynek összetétele és
tisztasági foka még nem alkalmas üzemanyag gyártásra
vagy izotóp dúsításra,
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e) helyszín, ahol az Egyezmény 35(b) vagy 36. Cikke
szerint a biztosítékok alól mentesített nukleáris anyag van;
továbbá
f) helyszín, ahol olyan közepes vagy nagy aktivitású radioaktív hulladékot tárolnak, vagy annak további feldolgozását tervezik vagy végzik, amely plutóniumot, magas dúsítású uránt vagy U—233-at tartalmaz, amelyre az Egyezmény 11. cikke szerint megsz´únt a biztosítékok alkalmazása.
(2) A NAÜ ellen´órei részére lehet´óség szerint bejutást
kell biztosítani minden természetes vagy jogi személyhez,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkez´ó szervezethez,
amelyik a 68/A. § (1) bekezdés a), b), illetve a 68/A. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet folytat.
(3) A NAÜ ellen´órei részére hozzáférést kell biztosítani
azokhoz a helyszínekhez, ahol helyszín-specifikus környezeti mintavételt, vagy nagy terület´ú környezeti mintavételt
kíván végezni.
(4) Amennyiben a (2) és (3) bekezdés szerinti helyszínekhez a NAÜ hozzáférése nem biztosítható, az OAH
minden elvárható er´ófeszítést megtesz annak érdekében,
hogy a NAÜ igényeit késlekedés nélkül más módon elégítse ki.
(5) A NAÜ a tervezett ellen´órzésr´ól el´ózetesen értesíti
az OAH-t, amely haladéktalanul tájékoztatja az érintetteket,
a) az (1) bekezdés b)— f) pontja, valamint a (2) bekezdés szerinti helyszínek esetén legalább 24 órával az ellen´órzés el´ótt,
b) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti helyszínek esetén,
amennyiben ezt a létesítményi adatok ellen´órzésére irányuló szemlével, vagy alkalmi, illetve szokványos helyszíni
ellen´órzésekkel egyidej´úleg kezdeményezi, legalább két
órával az ellen´órzés el´ótt, de kivételes esetben ez két óránál
kevesebb is lehet.’’

17. §
Az R. melléklete helyébe az alábbi mellékletek lépnek:
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,,1. számú melléklet a 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelethez
1. számú melléklet 1. sz. adatlap
Készletváltozási jelentés
Jelentéstételi

............................................................... -tól

Ország: .........................................................................................................................................

id´ószak:

.................................................................-ig

Létesítmény: .................................................................................................................................

………sz. oldal, összesen ........................................ oldal

Anyagmérlegkörzet ........................................................................................................................

………sz. jelentés

sz. sort

Elem súlya

Hasadó
izotópok
súlya (csak
urán esetén)
(g)

sz. jelentést

Anyag
leírása

Helyesbít
Megjegyzés

Tárgyak
száma
az adagban

Meghatározás alapja

Adag
száma
vagy
jele

Izotóp jele

Címzett

MKP
jele

kg/g

Feladó

Készletváltozás
fajtája

Elem

Folytatás

Készletváltozás
kelte

Könyvelési adatok

1

2
2
2
2

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

AMK/Ország

Aláírás: ..............................................

2
2
2
2
2
2
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1. számú melléklet 2. sz. adatlap
Adagonkénti leltárkimutatás

Ország: ............................................................................................

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

Létesítmény: ...................................................................................

……… sz. oldal, összesen ........................................... oldal

Anyagmérlegkörzet ..........................................................................

……… sz. jelentés

sz. sort

Elem súlya

Hasadó
izotópok
súlya (csak
urán esetén)
(g)

sz. jelentést

Anyag
leírása

4

Helyesbít
Megjegyzés

Tárgyak
száma
az adagban

Izotóp jele

Adag
jele
vagy
száma

kg/g

MKP
jele

Elem

Folytatás

Sorszám

Könyvelési adatok

Meghatározás alapja

Aláírás: .................................................

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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1. számú melléklet 3. sz. adatlap
Anyagmérleg jelentés

Jelentéstételi

................................................................-tól

Ország: ............................................................................................

id´ószak:

.................................................................-ig

Létesítmény: ...................................................................................

……… sz. oldal, összesen ........................................ oldal

Anyagmérlegkörzet ..........................................................................

……… sz. jelentés

Aláírás: .............................................

sz. sort

sz. jelentést

Megjegyzés

Hasadó
izotópok
súlya (csak
urán esetén)
(g)

Helyesbít
Izotóp jele

Elem súlya

kg/g

Bejegyzés neve

Elem

Folytatás

Sorszám

Könyvelési adatok

6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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1. számú melléklet 4. sz. adatlap

El´ózetes értesítés nukleáris anyagnak Magyarországról
történ´ó tervezett kiszállításáról

Keltezés:

Értesítjük, hogy biztosítékok alá tartozó nukleáris anyag nemzetközi kiszállítása fog történni Magyarországról, az
alábbiak szerint:

a) Mennyiség

g/kg az elem összsúlyban:
g hasadó izotóp(ok), ha alkalmazható.

b) Kémiai összetétel:
Fizikai alak:
Dúsítás vagy izotópösszetétel (értelemszer´úen):
c) Tárgyak száma:
d) Konténerek leírása (típusa), beleértve azokat a jellemz´óket, amelyek lehet´óvé tennék a lepecsételést:

A szállítás azonosító adatai:
e) A rendeltetési ország, és ha ismeretes, a rendeltetési hely:
f)

A szállítás eszköze:

g) Az az anyagmérlegkörzet és helyszín, ahol az anyagot el´ókészítik a szállításra, és ahol azonosítani lehet, illetve
mennyiségét és összetételét ellen´órizni lehet:
h) Az utolsó nap, amikor az anyagot azonosítani és mennyiségét, valamint összetételét ellen´órizni lehet:
i)

Az elküldés közelít´ó id´ópontja:
és a rendeltetési helyre való megérkezés várható id´ópontja:

j)

Az a pont, ahol a fogadó ország a felel´ósséget át fogja vállalni:

k) Várható id´ópont (közelít´óleg), amikor a fogadó ország át fogja vállalni a felel´ósséget:

.............................................
aláírás

Megjegyzés: Ha különálló szállítmányokat készítenek kiszállításra ugyanabba az országba (egyszerre vagy külön), a
szállításokról egyetlen el´ózetes értesítésben lehet jelentést adni.
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1. számú melléklet 5. sz. adatlap
El´ózetes értesítés nukleáris anyagnak
várható beszállításáról Magyarországra
Keltezés:

Értesítjük, hogy biztosítékok alá tartozó nukleáris anyagnak nemzetközi beszállítása várható Magyarországra, az
alábbiak szerint:
a) Mennyiség

g/kg összsúlyban (elemb´ól),
hasadó izotóp(ok)ból, ha alkalmazható.

b) Kémiai összetétel:
Fizikai alak:
Dúsítás vagy izotópösszetétel (értelemszer´úen):
c) Tárgyak száma:
d) Konténerek leírása (típusa):
e) A szállító ország:
f)

A szállítás eszköze:

g) A felel´ósség Magyarország által történ´ó átvállalásának helye és ideje:
h) A Magyarországra való megérkezés várható id´ópontja:
i) Az anyagmérlegkörzet és helyszín, ahol az anyagot ki fogják csomagolni, és ahol mennyiségét és összetételét
azonosítani lehet:
j)

Az id´ópont(ok), amikor az anyagot ki fogják csomagolni, és amikor mennyiségét és összetételét azonosítani
lehet.

.............................................
aláírás

Megjegyzés: Amennyiben ugyanabból az országból érkez´ó különálló szállítmányokat (akár egyszerre érkeztek, akár nem)
egyszerre akarnak kicsomagolni, a szállításokról egyetlen el´ózetes értesítésben lehet jelentést adni.

2. számú melléklet a 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelethez
A rendelet 4—39. §-ai szerinti anyagnyilvántartások ellen´órzése
I. Az ellen´órzések célja
1. Az OAH által végzett ellen´órzések célja — e rendeletben meghatározott célkit´úzéseken túl — annak megállapítása, hogy a jelentéstételi kötelezettség teljesítése során az OAH-hoz benyújtott információk megfelelnek-e a valós
helyzetnek (hitelesítés).
2. A nyilvántartások ellen´órzése kiterjed a nukleáris anyagok azonosítására is.
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3. A fenti célkit´úzéseknek megfelel´óen az ellen´órzések célja különösen az, hogy
a) hitelesítsék a nukleáris anyaggal rendelkez´ó szervezetek nyitójelentéseinek adatait;
b) hitelesítsék a jelentésekben és a nyilvántartásokban, valamint a feljegyzésekben foglalt adatok azonosságát,
különös tekintettel a készletváltozásokra;
c) hitelesítsék, hogy a nyilvántartások és a feljegyzések a valós helyzetnek megfelel´óen adták-e meg a nukleáris
anyag helyét, mennyiségét és összetételét;
d) hitelesítsék a leltárkülönbözetek, valamint a szállítók és címzettek által megadott mennyiségek közötti különbségek és a könyvelési leltárban meglév´ó bizonytalanságok okaira vonatkozó információkat;
e) azonosítsák és hitelesítsék a nukleáris anyag mennyiségét és összetételét kiszállítás el´ótt.
II. Az ellen´órzések eszközei
4. Az ellen´órzések céljainak megvalósítása érdekében az OAH felügyel´ói, illetve az OAH által megbízott intézet
e tevékenységgel megbízott alkalmazottai vagy eseti szakért´ók
a) ellen´órzik, hogy reprezentatív mintát eredményeznek-e az anyagmintavételi eljárások;
b) ellen´órzik, hogy a minták kezelése és elemzése megfelel´ó-e;
c) ellen´órzik, hogy a mérési kulcspontokon végzett mérések a valós helyzet meghatározására alkalmasak-e, ezen belül:
(i) ellen´órzik a nukleáris anyag mérése során közvetlenül, illet´óleg közvetve alkalmazott m´úszerek és berendezések kalibrálását, a mér´óeszközök mérésügyi hitelességét (pl. súly- és térfogatmér´ó eszközök stb.
esetében),
(ii) ellen´órzik a nukleáris anyaggal rendelkez´ó szervezetnek az OAH el´óírása alapján végzett mérését az OAH
által megjelölt intézet normálmintái alapján;
d) ellen´órzik, hogy a pecsétek és más azonosító, illet´óleg beavatkozást jelz´ó eszközök biztosítják-e az anyagbehatárolást, illet´óleg ennek figyelemmel kísérését;
e) nemzetközi szállítások esetén megfigyelik az anyag be-, illet´óleg kicsomagolását, és szükség esetén ólomzárat
(pecsétet), illet´óleg más azonosító eszközöket alkalmaznak;
f) más objektív, technikailag megfelel´ó módszereket alkalmaznak az ellen´órzés céljainak megvalósítása érdekében.
III. Az ellen´órzések különös szempontjai
5.
a)
tárgyak
b)
c)
d)

Az egyes nukleáris létesítmények típusára és sajátosságaira tekintettel különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
milyen formában található a nukleáris anyag, ezen belül, hogy az anyag ömlesztett formában vagy külön
formájában van-e;
milyen a nukleáris anyag vegyi összetétele;
az urán kis vagy nagy dúsítású-e; és
milyen a nukleáris anyag hozzáférhet´ósége.

6. Az ellen´órzés során különös gondot kell fordítani a létesítmények, illet´óleg szervezetek sajátosságaira, ezen belül
a) e rendelet hatálya alá tartozó nukleáris anyagot tartalmazó nukleáris létesítmény, illet´óleg szervezet jellegére
és típusára;
b) a nukleáris anyag behatárolási fokára;
c) arra, hogy mennyiben könnyíti meg e létesítmény konstrukciója a nukleáris anyag áramlásának és készleteinek
hitelesítését;
d) arra, hogy milyen mértékben lehet összevetni egymással a különböz´ó szervezetekt´ól származó információkat;
e) minden olyan további sajátosságra, melyek el´ósegíthetik e rendelet céljainak megvalósítását.
7. Az ellen´órzés során vizsgálni kell
a) a szervezet bels´ó nyilvántartási és ellen´órzési rendszerének hatékonyságát;
b) a hitelesített leltárkülönbözet nagyságát és meghatározási pontosságát;
c) e rendeletben szabályozott jelentéstételi kötelezettség betartását;
d) az OAH, illet´óleg a nemzetközi ellen´órök által el´óírt intézkedések végrehajtását.

3. számú melléklet 1. sz. adatlap
A nukleáris üzemanyagciklussal összefügg´ó, nukleáris anyagot nem alkalmazó K+F tevékenységek [a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (i) pontja szerint]
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3. számú melléklet a 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelethez

Nyilatkozat száma: ...................................................................................
Nyilatkozat dátuma: .................................................................................
Nyilatkozat periódusa: .............................................................................

Sorszám

Hivatkozás*

Helyszín

Általános leírás

MAGYAR KÖZLÖNY
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* A korábbi nyilatkozat száma — sorszám

Üzemanyagciklus
szakasza
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3. számú melléklet 2. sz. adatlap
Telephely épületei [a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (iii) pontja szerint]
Nyilatkozat száma: ...................................................................................
Nyilatkozat dátuma: .................................................................................
Nyilatkozat periódusa: .............................................................................

Sorszám

Hivatkozás*

Telephely
létesítményei

Épület

Általános leírás, az épület rendeltetése és tartalma

MAGYAR KÖZLÖNY
2000/57. szám

* A korábbi nyilatkozat száma — sorszám

A Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv I. sz. mellékletében szerepl´ó tevékenységek [a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (iv) pontja szerint]
Nyilatkozat száma: ...................................................................................
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3. számú melléklet 3. sz. adatlap

Nyilatkozat dátuma: .................................................................................
Nyilatkozat periódusa: .............................................................................

Sorszám

Hivatkozás*

A Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv
I. melléklete szerinti besorolás

Helyszín

A tevékenységek terjedelmének leírása

MAGYAR KÖZLÖNY
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* A korábbi nyilatkozat száma — sorszám
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3. számú melléklet 4. sz. adatlap
Uránbányák és uránérc dúsító üzemek, valamint tórium dúsító üzemek [a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (v) pontja szerint]
Nyilatkozat száma: ...................................................................................
Nyilatkozat dátuma: .................................................................................
Nyilatkozat periódusa: .............................................................................

Sorszám

Hivatkozás*

Tevékenység

Üzemi állapot**

Helyszín***

Becsült éves termelési kapacitás
(urán és tórium mennyisége tonnában)

MAGYAR KÖZLÖNY

*** Lehet´óség szerint térkép csatolásával
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* A korábbi nyilatkozat száma — sorszám
** M´úköd´ó, bezárt, felhagyott

Alapüzemanyagok készlete, amelyek összetétele és tisztasági foka még nem alkalmas üzemanyag gyártásra vagy izotóp dúsításra [a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (vi) pontja
szerint]
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3. számú melléklet 5. sz. adatlap 1/2 oldal

Nyilatkozat száma: ...................................................................................
Nyilatkozat dátuma: .................................................................................
Nyilatkozat periódusa: .............................................................................
a) Készlet a nyilatkozat periódus utolsó napján

Sorszám

Hivatkozás*

Kémiai
összetétel

Mennyiség
(U és Th)
tonnában

Tervezett felhasználás
kód**

felhasználás

MAGYAR KÖZLÖNY
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* A korábbi nyilatkozat száma — sorszám
** N = nukleáris, NN = nem nukleáris

Helyszín

3330

3. számú melléklet 5. sz. adatlap 2/2 oldal
b) Alapüzemanyagok exportja

Sorszám

Hivatkozás*

Közbens´ó
címzettek
(országok)

Kémiai
összetétel

Helyszín

Kémiai
összetétel

Mennyiség
(U és Th)
tonnában

Mennyiség (U és Th)
tonnában

Export
dátuma

c) Alapüzemanyagok importja

Sorszám

Hivatkozás*

Exportáló
ország

Import
dátuma
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* A korábbi nyilatkozat száma — sorszám
** N = nukleáris, NN = nem nukleáris

Felhasználás
(tervezett)

MAGYAR KÖZLÖNY

Végs´ó címzett (ország)
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3. számú melléklet 6. sz. adatlap
Az Egyezmény 35. (b) és 36. pontja szerint mentesített anyagok [a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (vii) pontja szerint]
Nyilatkozat száma: ...................................................................................
Nyilatkozat dátuma: .................................................................................
Nyilatkozat periódusa: .............................................................................

Sorszám

Hivatkozás*

Helyszín

Az Egyezmény
mentesítési
pontja

Anyag

Az elemek
mennyisége

Tervezett felhasználás
kód**

felhasználás

MAGYAR KÖZLÖNY
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** N = nukleáris, NN = nem nukleáris
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3. számú melléklet 7. sz. adatlap
A közepes vagy nagy aktivitású, plutóniumot, magas dúsítású uránt vagy U-233-at tartalmazó hulladékok, amelyeket az Egyezmény 11. cikke értelmében kivontak a
biztosítékok alól [a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (viii) pontja szerint]
Nyilatkozat száma: ...................................................................................
Nyilatkozat dátuma: .................................................................................
Nyilatkozat periódusa: .............................................................................
Helyszín (változás)
Sorszám

Hivatkozás*

Kondícionálás
utáni állapot

Tételek
száma

Hulladék fajtája
a kondícionálást
megel´óz´óen

Kondícionálás
utáni állapot

Tételek
száma

Mennyiség**
El´óz´ó helyszín
Pu

HEU

Új helyszín

U-233

MAGYAR KÖZLÖNY

Hulladék fajtája
a kondícionálást
megel´óz´óen

További feldolgozás
Sorszám

Hivatkozás*

Helyszín
Pu

HEU

U-233

Feldolgozás
helye

Feldolgozás
dátuma

Feldolgozás
célja

2000/57. szám

* A korábbi nyilatkozat száma — sorszám
** A mennyiséget grammokban kell megadni.

Mennyiség**

A Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv II. sz. melléklete szerinti berendezések és nem nukleáris anyagok exportja vagy importja [a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (ix) pontja szerint]
Nyilatkozat száma: ...................................................................................
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3. számú melléklet 8. sz. adatlap

Nyilatkozat dátuma: .................................................................................
Nyilatkozat periódusa: .............................................................................

Sorszám

Hivatkozás*

Kiegészít´ó
Jegyz´ókönyv
II. melléklete
szerinti besorolás

A tétel
megnevezése

Mennyiség
(darab vagy
súly)

Tervezett felhasználás helyszíne

Export vagy
import
dátuma

MAGYAR KÖZLÖNY
3333

* A korábbi nyilatkozat száma — sorszám
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3. számú melléklet 9. sz. adatlap
A nukleáris üzemanyagciklusra vonatkozó tervek [a Kiegészít´ó Jegyz´ókönyv 2. a. (x) pontja szerint]
Nyilatkozat száma: ...................................................................................
Nyilatkozat dátuma: .................................................................................
Nyilatkozat periódusa: .............................................................................

Sorszám

Hivatkozás*

Üzemanyagciklus szakasza

Általános tervek a nukleáris üzemanyagciklus
fejlesztésére

A nukleáris üzemanyagciklussal összefügg´ó kutatási
és fejlesztési tevékenységek általános tervei

MAGYAR KÖZLÖNY
2000/57. szám

* A korábbi nyilatkozat száma — sorszám’’
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MAGYAR KÖZLÖNY
18. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

3335

zet´ói megbízásának megváltozása esetén a jogutód szervezetnél, illetve a fontos és bizalmas munkakört átvev´ó személyre az Nbtv.-ben és az e rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.

Dr. Matolcsy György s. k.,
gazdasági miniszter

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.

A nemzeti kulturális örökség
miniszterének
11/2000. (VI. 15.) NKÖM
rendelete
a fontos és bizalmas munkakörök
megállapításáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. §-ának (3) bekezdésében (a továbbiakban: Nbtv.) foglalt felhatalmazás alapján — a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Melléklet
a 11/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelethez
Jegyzék a fontos és bizalmas munkakörökr´ól
és a biztonsági ellen´órzést megel´óz´óen kitöltend´ó
kérd´óív típusáról
Fontos és bizalmas munkakört betölt´ó személynek min´ósül az Nbtv. 2. számú mellékletének

1. §
Szervezet, munkakör

(1) A rendelet hatálya a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumában, valamint a mellékletben megjelölt szerveknél fontos és bizalmas munkakört betölt´ó személyekre
terjed ki.
(2) A fontos és bizalmas munkaköröket, továbbá a biztonsági ellen´órzést megel´óz´óen kitöltend´ó kérd´óív típusát
e rendelet melléklete határozza meg.

2. §
(1) A mellékletben felsorolt munkakörökbe azok a személyek nevezhet´ók ki, illetve e munkakörökben azok a
személyek foglalkoztathatók (a továbbiakban: érintett személy), akik a nemzetbiztonsági ellen´órzéshez rendszeresített biztonsági kérd´óívet kitöltik, és a biztonsági nyilatkozatot aláírják.
(2) Ha az érintett személy a nemzetbiztonsági ellen´órzéshez a hozzájárulást nem adja meg (a kérd´óívben lév´ó
nyilatkozatot nem írja alá), fontos és bizalmas munkakörbe nem nevezhet´ó ki, illetve abban tovább nem foglalkoztatható. Jogviszonya más — fontos és bizalmas munkakörnek nem min´ósített — munkakörben az adott szervezet
munkavállalóira vonatkozó törvény alapján tartható fenn.

3. §
A mellékletben szerepl´ó szervezeti egységek elnevezésének és/vagy a szervezeti egységek irányítását végz´ók ve-

Kérd´óív
típusa

5. pontja alapján
— Kulturális Intézetek Igazgatósága
= f´óigazgatója, f´óigazgató-helyettese
= szakmai, gazdasági igazgatója
= gazdasági feladatot ellátó köztisztvisel´ói

C
C
B

— Külföldi Kulturális Intézetek igazgatói

C

18. pontja alapján
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában
— A NKÖM biztonsági megbízotti teend´óket
ellátó köztisztvisel´óje

C

— Informatikai F´óosztály köztisztvisel´ói

B

— Vezet´ói titkárságok titkos ügykezel´ói

A

— Államtitkári értekezletre és kormányülésre
felkészítést készít´ó köztisztvisel´ók

A

— TÜK Iroda vezet´óje és ügyintéz´ói

B

— Biztonságszervezési Osztály vezet´óje

C

— NKÖM Gazdasági F´óigazgatósága f´óigazgatója, f´óigazgató-helyettese

B
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A nemzeti kulturális örökség
miniszterének
12/2000. (VI. 15.) NKÖM
rendelete
a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési
Biztonsági Szabályzat kiadásáról
A munkavédelemr´ól szóló 1993. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Mvt.) 11. §-ában kapott felhatalmazás
alapján — az érdekelt miniszterekkel és érdekképviseleti
szervekkel egyetértésben — az alábbiakat rendelem el:
1. §
A Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) e rendelet mellékleteként kiadom.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel
egyidej´úleg a M´úvészeti Balesetelhárító és Egészségvéd´ó
Óvórendszabály kiadásáról szóló 166/1973. (MK 17.) MM
utasítás II. fejezete, a mozgófilm gyártása, kidolgozása, forgalmazása és közvetítése, hatályát veszti.
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Melléklet
a 12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelethez
A Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési
Biztonsági Szabályzat
A Szabályzat hatálya
1. A Szabályzat hatálya kiterjed az Mvt. 87. § 9. pontja
szerinti szervezett munkavégzésre, amelynek során mozgófilm felvételi, mozgófilm közvetítési vagy televíziós m´úsorkészít´ói tevékenységet végeznek.
A mozgófilm felvételével
és a televíziós felvétellel összefügg´ó,
az egészséget nem veszélyeztet´ó és biztonságos
munkavégzés követelményei
2. A létesítésre és a munkafolyamatra, technológiára
vonatkozó el´óírások
2.1. Film és tv-felvételi munkahelyek kialakítása, díszletek használatbavétele és a munkabiztonsági ismeretek
megszerzésének rendje

2000/57. szám

2.1.1. Televízió, filmstúdió, m´úterem kialakításakor és
a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni. Gondoskodni kell arról, hogy
az anyagok és eszközök szállítása a legkedvez´óbb körülmények között, a szükséges legkisebb er´ókifejtéssel elvégezhet´ó legyen.
2.1.2. A felvételek munkavédelmi szempontokra kiterjed´ó szervezését majd indítását a munkáltató nagyjátékfilm, tv-film, illetve ilyen bérmunka esetén a részletes forgatókönyv, míg a rövidfilm vagy reklámfilm esetén egyszer´úsített leírás figyelembevételével kezdheti meg.
2.1.3. A felvétel biztonságos végrehajtására technikai
forgatókönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a díszletépítés és -bontás, a szükség szerinti ideiglenes villamos
hálózat létesítése és a látványtechnikai berendezések
(pl. pirotechnika) technológiai utasítását.
2.1.4. Villamos berendezések tervezése és kivitelezése
a vonatkozó biztonsági el´óírások megtartásával,* a létesítés helyszínének megfelel´ó módon és a megfelel´ó anyagok
alkalmazásával történhet. A várható villamos igénybevétel
mellett figyelembe kell venni a villamos berendezés használatát meghatározó környezetet (por, nedvesség, t´úz- és
robbanásveszély stb.), valamint a berendezés rendeltetéséb´ól származó mechanikai és egyéb igénybevételeket.
2.1.5. A m´útermi és küls´ó felvételek építkezéseihez
díszlettervet kell készíteni. A díszletterv tartalmazza
az építés és bontás m´úveleti tervét, valamint a szállításhoz
használandó eszközök meghatározását.
2.1.6. A díszletépítési munkák megkezdése el´ótt a tervez´ó az 1. számú melléklet, míg a kivitelez´ó, díszletgyártó
a 2. számú mellékletben foglaltak szerint írásban köteles
nyilatkozni arról, hogy a díszlet létesítésére vonatkozó
munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi el´óírásokat
betartották.
2.1.7. Díszletet használatba venni a 2.1.5. pontban meghatározott tervez´ói és kivitelez´ói nyilatkozat alapján,
a gyártásvezet´ó által kiadott, a 3. számú melléklet szerint
kitöltött használatbavételi engedély alapján lehet.
2.1.8. A munkáltatónak vagy a felvételt irányító vezet´ónek a forgatás megkezdése el´ótt a forgatócsoportban dolgozókat oktatás keretében kell tájékoztatni a felvétel tartalmához kapcsolódó munkavédelmi el´óírásokról. Az oktatásban résztvev´ókr´ól és az oktatás tartalmáról jegyz´ókönyvet kell felvenni.
2.1.9. Megváltozott helyszínen, eltér´ó környezetben
az újonnan jelentkez´ó sajátosságokra ismét oktatás keretében kell felhívni a résztvev´ók figyelmét.
2.1.10. Nyilvános felvétel el´ótt a szerepl´ókön túl a közönséggel is ismertetni kell a helyszínre vonatkozó biztonsági el´óírásokat és rendkívüli esemény bekövetkezésekor
a szükséges tennivalókat (pl. a helyszín biztonságos elhagyása).
2.1.11. Egészségre ártalmas környezetben, munkahelyen vagy egészségre ártalmas anyagokkal történ´ó mun* MSZ 1600; MSZ 172; MSZ 1585
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kavégzés esetén az adott területre érvényes személyi, szervezési és a munkaid´ó korlátozásra vonatkozó foglalkozásegészségügyi el´óírásokat be kell tartani.
2.1.12. A forgatócsoport tagjainak a napi munkaid´ót
meghaladó felvételek közben nem telepített munkahely
esetén a közegészségügyi követelményeknek megfelel´ó pihenési lehet´óséget kell biztosítani.
2.1.13. A produkcióba más munkáltató bevonása, illetve bérmunka esetén a munkavégzés összehangolásáról,
a biztonságos munkavégzés irányításáról és a berendezések üzemeltetésér´ól a megrendelésben, illetve a szerz´ódésben kell intézkedni.
2.1.14. A felvételek el´ókészítésében részt vev´ó és a forgatócsoportban munkát végz´ók (díszít´ó, világosító stb.),
valamint az elkerülhetetlenül a munkavégzés hatókörében tartózkodó munkavállalók részére, a szükséges egyéni
véd´óeszközöket, illetve felszerelést a munkáltató a tevékenységnek megfelel´óen a munkahelyi veszélyekre és ártalmakra tekintettel írásban határozza meg.
2.1.15. A forgatócsoport, illetve a közvetítésben résztvev´ók munkájának összehangolására, az egészséget nem
veszélyeztet´ó és biztonságos munkavégzés feltételeinek
megteremtésére munkavédelmi ismeretekkel is rendelkez´ó szakembert (m´úszaki vezet´ó) kell megbízni.
3. A film- és tv.-felvételi munkahelyeken el´óforduló veszélyes tevékenységek el´óírásai
3.1. Díszletépítés és -bontás
3.1.1. A díszletek építését és bontását csak szakképzett
és az ezzel megbízott vezet´ó irányításával lehet végezni.
Az irányító feladata a m´úveleti terv figyelembevételével
az építési és bontási sorrend betartása.
3.1.2. Szakipari munkát (asztalos, ács stb.) csak megfelel´ó szakképzettség´ú és az alkalmazott gépek biztonságos
kezelését ismer´ó munkavállaló végezhet.
3.1.3. Küls´ó helyszínen történ´ó építésnél figyelembe
kell venni a terepviszonyokat, a talaj szilárdságát és az id´ójárást (széler´ó).
3.1.4. A feleslegessé vált vagy bontott anyagokat a felvételi
körzetb´ól haladéktalanul el kell távolítani. A bontott anyagból
a szögeket, kapcsokat még elszállítás el´ótt ki kell szedni.
3.1.5. A díszlet és a m´úterem fala között legalább 1,2 m
széles közlekedési utat kell biztosítani.
3.1.6. A közlekedési utak megvilágítására üzemi vagy jelz´ó irányfény világítást kell biztosítani.
3.1.7. Segédeszköz nélkül, kézzel mozgatva 200 kg-nál
nagyobb tömeg´ú nem lehet.
3.1.8. A díszlet szállításának megszervezéséért és a m´úveleti tervben meghatározott eszközök biztonságos használatáért a közvetlen irányítással megbízott vezet´ó a felel´ós.
3.1.9. Díszletek és egyéb szerkezetek, (pl. kamera emelése vagy süllyesztése) terhek emelésére használt munkaeszközök üzemeltetési követelményeit az Mvt. 11. §-a szerint kiadott ,,szabályzatok’’* tartalmazzák.
* 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel´ógép Biztonsági Szabályzat
kiadásáról.
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3.1.10. Emel´ógép kiszolgálását, a kötöz´ói feladat ellátását az a m´úszaki dolgozó végezheti, aki rendelkezik
a szükséges ismeretekkel, és erre a feladatra megbízást kapott. Amennyiben egyszerre többen is végzik a kötözést,
akkor egyszemélyi felel´ós irányító megbízása szükséges.
3.1.11. A kötözésre használt elemeket használatba vételük el´ótt a munka irányításával megbízott felel´ósnek
ellen´óriznie kell.
3.1.12. A díszletek mozgatása közben, valamint építési
vagy bontási munkák során — a fejsérülés veszélyével járó
tevékenység id´ótartamára — a véd´ósisak viselése a munkaterületen tartózkodók számára kötelez´ó.
3.2. Pirotechnikai eszközök alkalmazása
3.2.1. Látványtechnikai hatásként alkalmazott fegyvert,
illetve pirotechnikát csak szakképesítéssel rendelkez´ó
szakember vagy jelenlétében az általa betanított szerepl´ó
kezelheti.
3.2.2. A pirotechnikai termék gyártására, szállítására és
felhasználására a külön jogszabályban*, szabványban**
meghatározott el´óírásoknak megfelel´ó hatósági engedélyt
be kell szerezni, a felhasználásról m´úveleti tervet kell készíteni.
3.2.3. Pirotechnikai terméket és fegyvereket csak
az el´óírt tárolási körülmények között, biztonságos helyen
lehet tárolni.
3.2.4. A felvételeknél csak hatástalanított l´ófegyvert
szabad használni. A l´ófegyvert a hozzá tartozó l´ószert´ól
elkülönítetten, jól zárható helyen kell tárolni.
3.2.5. A fegyverek betöltését, tárazását csak fegyvertechnikus végezheti az erre a célra kialakított helyiségben,
vagy olyan terepszakaszon, ahol az biztonságosan elvégezhet´ó.
3.3. Szúró-, üt´ó- és vágófegyverek, kellékek, jelmezek
3.3.1. Szúró-, üt´ó- és vágófegyverek kezelését vagy
az eszközök nélküli küzdelem fogásait csak szakember
(pl. vívómester, szakedz´ó) taníthatja be, és annyi próbalehet´óséget kell biztosítani, hogy a szerepl´ók a feladatot biztonsággal tudják végrehajtani.
3.3.2. A jelmezt, kelléket, bútort olyan anyagok felhasználásával és úgy kell elkészíteni, hogy az az egészséget és
biztonságot ne veszélyeztesse.
3.3.3. A felvételekhez használt ételeknek és italoknak
frissen el´ókészítettnek, az élelmiszer-higiéniai el´óírásoknak megfelel´óen tároltnak és tálaltnak kell lennie.
3.3.4. Szeszes ital a felvételeken kellékként nem szolgálható fel.
3.3.5. A forgatáshoz rendelkezésre bocsátott jelmezek
tisztán tartásáról, használat utáni tisztításáról a munkáltatónak gondoskodni kell.
* 4/1978. (VI. 21.) BM rendelet a pirotechnikai termék gyártásának,
forgalomba hozatalának, vásárlásának, szállításának és felhasználásának
engedélyezésér´ól.
** MSZ 1576—94 Polgári felhasználású pirotechnikai termékek.
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3.4. Különleges körülmények közötti felvétel, veszélyes
jelenetek
3.4.1. Különleges körülmények között történ´ó munkavégzés (pl. t´úz, robbanás), az átlagosnál veszélyesebb forgatás (pl. veszélyes természeti környezet) során a munkáltató az alábbi munkabiztonsági intézkedéseket határozza
meg:
a) egyszemélyi felel´ós vezet´ó kijelölése az írásban meghatározott biztonsági intézkedés végrehajtására, a munkavégzés irányítására és ellen´órzésére;
b) a veszélyes helyszín megjelölése és a munka elvégzéséhez, szükségtelen vagy illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása;
c) rendkívüli esemény elhárítására a szükséges menekülési útvonal kijelölése és a résztvev´ókkel történ´ó ismertetése.
3.4.2. Veszélyes jelenet végrehajtása írásba foglalt m´úveleti terv alapján szakterületi szakért´ó (pl. autóskaszkad´ór
jelenetnél autós szakért´ó) irányítása mellett végezhet´ó el.
3.4.3. A produkcióban olyan feladatot, amely a szerepl´ó képességét, képzettségét meghaladja, illetve a szerepl´ó
testi épségét veszélyezteti (pl. magasból történ´ó ugrás,
vívás) megfelel´ó képesítéssel rendelkez´ó artista, kaszkad´ór
vagy min´ósített szakági sportoló végezheti el.
3.4.4. Az artista, illetve kaszkad´ór jelleg´ú produkciókhoz használt kellékek, eszközök használat el´ótti és id´ószakos ellen´órzésének rendjét a munkáltató írásban határozza meg.
3.4.5. Természetes vízen történ´ó felvételhez az illetékes vízi rendészeti hatóságot értesíteni kell. A felvételnél
csak úszni tudó szerepl´ó foglalkoztatható, és a vízb´ól való
mentés eszközeit, a ment´ó személyzetet biztosítani kell.
3.4.6. Könny´ú ruházatú vagy ruha nélküli jelenetek felvételénél — m´útermi forgatásánál — legalább 20 ˚C h´ómérsékletet kell biztosítani, küls´ó felvétel esetén a technikai forgatókönyvben kell rögzíteni a szerepl´ó leh´úlését
megel´óz´ó megoldást.
3.4.7. Gépjárm´úvet, motorkerékpárt, munkagépet stb.
a szerepl´ó csak akkor vezethet, ha az adott járm´úre érvényes vezet´ói engedéllyel rendelkezik.
3.4.8. Állatok szerepeltetéséhez állatorvosi nyilatkozat
szükséges, amely tanúsítja, hogy az állat a szereplésre megfelel´óen egészséges, valamint féregt´ól és él´ósdiekt´ól mentes.
3.4.9. A fellép´ó állatokat — a kis háziállatok kivételével — az illetéktelenek belépését és benyúlását megakadályozó biztonságos ketrecben kell szállítani és ´órizni.
3.4.10. Az állat gondozójának, idomítójának a felvételek alatt a forgatás helyszínén kell tartózkodnia.
3.5. Gyermekszerepl´ók
3.5.1. Gyermekszerepl´ók a felvétel helyszínén a forgatás körülményeit ismer´ó — a munkáltató által megbízott
feln´ótt (lehet´óleg a szül´ó vagy pedagógus) — állandó felügyelete mellett csak a legszükségesebb ideig tartózkodhatnak.
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3.5.2. A gyermekszerepl´óknek annyi próbalehet´óséget
kell biztosítani, amennyivel biztonságosan láthatják el
a rájuk bízott feladatot.
3.6. Világítás, villamos berendezés
3.6.1. Világosítói munkakört csak er´ósáramú szakképesítéssel rendelkez´ó személy láthat el. Szakképesítés hiányában a munkavállaló önálló világosító tevékenységet
nem végezhet.
3.6.2. Küls´ó helyszínen az er´ósáramú vezetékeket lehet´óleg járm´úforgalomtól mentes területen kell átvezetni. Az
úttesten átvezetett er´ósáramú vezeték megfelel´ó mechanikai védelmér´ól gondoskodni kell.
3.6.3. A vezetékek elhelyezése botlásveszélyt nem
okozhat, ezért azokat a gyalogos közlekedési útvonalon is
takarni kell.
3.6.4. A vezetékek terhelhet´óségét a környezeti h´ómérséklet és a napsugárzás melegít´ó hatásának figyelembevételével kell megállapítani.
3.6.5. Küls´ó helyszínen, ideiglenesen épített, kisfeszültség´ú elosztóhálózaton az érintésvédelem megvalósítására
(megfelel´ó érzékenység´ú) áram-véd´ókapcsolót kell alkalmazni, és az érintésvédelem hatásosságát* naponta, munkakezdés el´ótt ellen´órizni kell.
3.6.6. Az ideiglenesen épített elosztóhálózaton nullázást kell alkalmazni, ha azt önálló transzformátorállomás
vagy olyan közcélú kisfeszültség´ú elosztóhálózat táplálja,
amelyben teljesülnek a nullázás feltételei, illetve olyan
mért vagy méretlen fogyasztói vezetékhálózat táplálja,
amely önmaga is nullázott kivitel´ú.
3.6.7. Ha az ideiglenes elosztóhálózat táplálására kizárólag saját villamosenergia-fejleszt´ó berendezés szolgál,
az érintésvédelmet a vonatkozó el´óírásoknak megfelel´óen
kell kialakítani. Ha a villamosenergia-fejleszt´ó berendezésre vonatkozó el´óírások lehet´óvé teszik, els´ósorban nullázást kell alkalmazni.
3.6.8. Stúdióban és küls´ó helyszínen is a kézzel vezetett
vagy kézben tartott gép, villamos berendezés els´ósorban
II. vagy III. érintésvédelmi osztályú legyen. Az I. érintésvédelmi osztályú gép csak véd´óelválasztással alkalmazható.
3.6.9. Küls´ó helyszínen az egyes fogyasztóberendezések
és a környezetükben lév´ó — velük egyidej´úleg kézzel érinthet´ó — nagy kiterjedés´ú fémszerkezetek EPH kapcsolatát
az üzemeltetés id´ótartamára, ideiglenesen létre kell hozni.
3.6.10. Mikrohullámú berendezés emelvényre szerelésekor az emelvény szilárdságát és a berendezés biztonságos rögzítését a m´úszaki vezet´ó ellen´órizni köteles.
3.6.11. Tv-közvetít´ó-, rögzít´ó-, mobil m´úholdadó-, mikrókocsi er´ósáramú bekötését csak a rendszeresített —
megszakítóval és biztosítóval ellátott — kapcsolódoboz
közbeiktatásával, feszültségmentes állapotban lehet elvégezni. A kocsik feszültség alá helyezését a biztonsági követelmények ellen´órzését követ´óen csak szakember végezheti el.
* MSZ 172—1:1986
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3.6.12. A kocsik helyváltoztatását követ´óen minden
esetben meg kell gy´óz´ódni a villamos berendezés megfelel´ó m´úszaki állapotáról.
3.6.13. R endkívüli id´ójárás esetén (pl. vihar, zivatar),
amennyiben az ott dolgozókra veszélyt jelenthet, a m´úszaki vezet´ó döntése alapján a közvetít´ókocsi üzemeltetését
fel kell függeszteni.
3.6.14. A forgatások, közvetítések helyszínein a produkció gépjárm´úveit úgy kell elhelyezni, hogy azok a környezetüket ne zavarják, és a közúti közlekedést nem akadályozzák.
A mozgófilm közvetítésével összefügg´ó,
az egészséget nem veszélyeztet´ó és biztonságos
munkavégzés követelményei
4. A létesítésre és a munkafolyamatra, technológiára
vonatkozó el´óírások
4.1. Vetít´óhelyiség kialakítása, a munka megszervezése
4.1.1. A vetít´óhelyiség természetes vagy mesterséges
megvilágítását úgy kell biztosítani, hogy a berendezések
felülete tükröz´ódés- és káprázatmentes legyen.
4.1.2. A vetít´óhelyiségben üzemel´ó vetít´ógépek számára
az üzemeltetési dokumentációban el´óírt rezgéscsillapító gépalapot kell kiépíteni.
4.1.3. A vetít´ógépek számára megfelel´ó égéstermék-elvezet´ó csatornáról kell gondoskodni. A gázelvezet´ó csatornák — természetes vagy mesterséges módon — biztosítsák a keletkez´ó gáz szabad térbe vezetését.
4.1.4. A vetít´óhelyiséghez funkcionálisan közvetlenül
kapcsolódó helyiségek padozata azonos szintmagasságban
legyen. A padozat burkolata hézagmentes, jól tisztítható és
csúszásgátló melegpadló legyen.
4.1.5. A vetít´ógépház villamos hálózatának kapcsolási
rajzát a gépház területén mindenkor hozzáférhet´ó helyen
kell tartani.
4.1.6. A vetít´ógépház villamos berendezéseit minden
vetítés befejezésekor a hálózatról le kell választani.
4.1.7. A vetít´óhelyiség szell´ózését és a szükséges légcserét biztosítani kell úgy, hogy a leveg´ómozgás sebessége
nem haladja meg a 0,25 m/s-ot.
4.1.8. A vetít´ógépházban csak a napi vetítésre kerül´ó
filmmennyiség tárolható.
4.1.9. Filmtekercset csak dobozban szabad szállítani.
4.2. Vetít´ógép üzemeltetése mint veszélyes tevékenység el´óírásai
4.2.1. A vetít´ógépet csak szakképesítéssel rendelkez´ó
személy kezelheti. A vetít´ógép m´úködése közben nem
hagyható felügyelet nélkül.
4.2.2. A vetít´ógép és a tekercsel´ó helyi megvilágítására
szolgáló munkalámpa csak érintésvédelmi törpefeszültségr´ól üzemeltethet´ó.
4.2.3. A filmet be- és kif´úzni csak a berendezés nyugalmi helyzetében szabad.
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4.2.4. A lámpaház fényforrását és rögzít´ó, mozgató
szerkezeteit, optikai elemeit — üzem közben — a lámpaházon kívülr´ól kell szabályozni.
4.2.5. Xenonlámpás vetít´ógép lámpacseréjét csak ezzel
a munkával megbízott dolgozó végezheti el.
4.2.6. A xenonizzós lámpaház szerelésével járó munkálatokat csak kioktatott segít´ótárs közrem´úködésével lehet
elvégezni.
4.2.7. Xenonizzós lámpaház csak m´úköd´ó elszívóberendezéssel üzemeltethet´ó.
5. Ellen´órzési követelmények
5.1. Munkahely, munkaeszköz üzembe helyezését és
használatba vételét, valamint a biztonságos m´úszaki állapot
meg´órzése érdekében szükséges felülvizsgálatokat az Mvt.
el´óírásai, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, kezelési
utasítások és e Szabályzatban foglaltak alapján kell végrehajtani.
5.2. Az emel´ógép biztonságát érint´ó berendezések hatékonyságát m´úszakonként kell vizsgálni, így különösen:
— a vészleállítót, amely a berendezés üzemét lekapcsolja,
— a figyelmeztet´ó-, jelz´óberendezéseket,
— a végálláskapcsolókat,
— a hajtóm´úféket,
— a reteszeléseket,
— a teherbírás- és kinyúlásjelz´ót,
— a gép használati utasításában el´óírt egyéb berendezéseket és eszközöket.
5.3. A létrák és hordozható létrák rendeltetésszer´ú
használatra való alkalmasságát legalább évente szemrevételezéssel, illetve szükség szerint teherpróbával kell ellen´órizni. Az ellen´órzés megállapításait jegyz´ókönyvben kell
rögzíteni.
5.4. A mozgófilmfelvétel, -közvetítés és a televíziós felvétel munkahelyeinek (pl. m´útermek, m´úhelyek, telephely,
mozi gépházai és közönségforgalmi terei), valamint a gépkocsira szerelt mobil eszközök munkavédelmi ellen´órzését
legalább félévenként kell megtartani, megállapításait jegyz´ókönyvben kell rögzíteni.
5.5. Az üzemeltet´ó, munkáltató felel´ós a munkaeszközök biztonságos állapotáért függetlenül attól, hogy a munkaeszköz saját tulajdonában van vagy bérelte.
5.6. Új produkció díszletterveit a kivitelezés el´ótt
a munkáltató által kijelölt munkavédelmi szakemberrel
véleményeztetni kell.
5.7. Új produkció díszleteit és a felvételhez használt
egyéb berendezéseket használatba venni az 1. számú és
a 2. számú mellékletben foglalt nyilatkozat alapján és
az 5.6. pontban meghatározott vélemény figyelembevételével lehet.
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1. számú melléklet
Tervez´ói nyilatkozat
A film (produkció) címe: .................................................................................................................................................................
A felvétel id´ópontja: .........................................................................................................................................................................
A film díszlete az érvényben lév´ó munkavédelmi rendelkezéseknek és a vonatkozó szabványoknak megfelel, egészséges és biztonságos munkavégzésre alkalmas.

...................................., ................. év ................................... hó .......... nap.
.......................................................
tervez´ó
2. számú melléklet
Díszletgyártói nyilatkozat
Cégnév: ...............................................................................................................................................................................................
A film (produkció) címe: .................................................................................................................................................................
A díszlet az érvényben lév´ó munkavédelmi el´óírások és az átadott tervrajz alapján készült el.
A kivitelezés az alábbiakban tér el a tervrajzon feltüntetettekt´ól:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

...................................., ................. év ................................... hó .......... nap.

.......................................................
gyártó aláírása
3. számú melléklet
Díszlet használatbavételi engedély
A film (produkció) címe: .................................................................................................................................................................
A felvétel id´ópontja: .........................................................................................................................................................................
A tervez´ói és gyártói nyilatkozatok alapján a díszlet az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megfelel, használatra alkalmas.
A nevezett film díszletének használatbavételét engedélyezem.

...................................., ................. év ................................... hó .......... nap.
.......................................................
gyártásvezet´ó
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Az oktatási miniszter
11/2000. (VI. 15.) OM
rendelete
a mez´ógazdasági szaktanácsadó szakmérnöki
szakirányú továbbképzési szak képesítési
követelményeir´ól
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4. Képzési id´ó
Négy félév (összesen 256 óra, 120 kreditpont). A képzés
el´óadásokból és gyakorlati foglalkozásokból áll, félévenként 2 hét konzultációval.
5. A képzés f´ó tanulmányi területei
5.1. Gazdasági jog, számvitel és pénzgazdálkodás
5.2. Adóügyi ismeretek

A fels´óoktatásról szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXX. törvény 74. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) E rendelet melléklete a mez´ógazdasági szaktanácsadó szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak képesítési
követelményeit tartalmazza.
(2) Mez´ógazdasági szaktanácsadó szakmérnök szakképzettség csak szakirányú továbbképzésben szerezhet´ó meg.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Pokorni Zoltán s. k.,

5.3. Marketing, informatika, kontrolling, számítástechnika
5.4. Logisztika, szervezetfejlesztés
5.5. Külkereskedelemtan
5.6. Területfejlesztés, településgazdaságtan, falusi turizmus
5.7. Min´óségbiztosítás
5.8. EU-agrárpolitikai és agrárszabályozási ismeretek
5.9. Környezetgazdálkodás, környezetvédelem és természetvédelem
5.10. A szaktanácsadás módszertana, speciális szaktanácsadás
5.11. A szerz´ódések joga
5.12. Idegen nyelv
6. Az ismeretek ellen´órzési rendszere

oktatási miniszter

Melléklet
a 11/2000. (VI. 15.) OM rendelethez
Mez´ógazdasági szaktanácsadó szakmérnöki
szakirányú továbbképzési szak
1. A képzési cél
Olyan szakemberek képzése, akik tisztában vannak az
ökológia, a mez´ógazdasági termelés, feldolgozás és értékesítés társadalmi és közgazdasági, környezetgazdálkodási
törvényszer´úségeivel, kreatív képességekkel rendelkeznek
a vállalkozások menedzselése, a kapcsolatteremtés, valamint a piaci lehet´óségek területén, ismerik a társadalmipolitikai szabályozás, koordinálás és irányítás m´úködési
mechanizmusait, a nemzetközi kapcsolatok m´úködési
rendszerét, valamint a pénzügyi és jogi szabályozást.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakirányú képzettség megnevezése
Mez´ógazdasági szaktanácsadó szakmérnök.
3. A képzésben résztvev´ók köre
A képzésben egyetemi végzettség´ú — agrármérnök, kertészmérnök, erd´ómérnök, faipari mérnök, agrárközgazdász — szakemberek vehetnek részt.

6.1. Az ismeretek ellen´órzési rendszere a tantervben
el´óírt aláírások, gyakorlati és elméleti jegyek megszerzéséb´ól, a szakdolgozat elkészítéséb´ól, valamint a záróvizsga
letételéb´ól tev´ódik össze. A szakdolgozat témáját a mez´ógazdasági szaktanácsadás területér´ól (pl. kommunikációs
módszerek, vállalkozói marketing, min´óségbiztosítás, környezetgazdaságtan stb.) kell választani. A szakdolgozat készít´ójének bizonyítania kell, hogy jártas a hazai és nemzetközi szakirodalomban, képes annak önálló, kritikai alapon
történ´ó alkalmazására, a választott témakörben képes
önálló adatgy´újtésre, az adatok szakszer´ú értékelésére, a
kapott eredmények értelmezésére és magas szint´ú következtetések levonására, készségszinten birtokában van a
szaktanácsadás általános és speciális módszereinek.
6.2. Záróvizsga
6.2.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:
— a tantervben el´óírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése,
— a szakdolgozat benyújtása.
6.2.2. A záróvizsga részei:
— a szakdolgozat megvédése,
— komplex szóbeli vizsga a szaktanácsadás módszertana, a számvitel és pénzgazdálkodás, valamint a vállalkozások gazdaságtana tantárgyakból.
6.2.3. A záróvizsga eredménye
A szakdolgozat védése alapján és a szóbeli záróvizsga
alkalmából kapott érdemjegyek számtani átlaga.
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Az oktatási miniszter
12/2000. (VI. 15.) OM
rendelete
az egyetemi és f´óiskolai szint´ú sz´ólész-borász
szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak képesítési
követelményeir´ól
A fels´óoktatásról szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXX. törvény 74. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) E rendelet melléklete az egyetemi és f´óiskolai szint´ú
sz´ólész-borász szakmérnöki szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeit tartalmazza.
(2) Egyetemi szint´ú sz´ólész-borász szakmérnök, illetve
f´óiskolai szint´ú sz´ólész-borász szakmérnök szakképzettség
csak szakirányú továbbképzésben szerezhet´ó meg.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

Melléklet
a 12/2000. (VI. 15.) OM rendelethez
Sz´ólész-borász szakmérnöki szakirányú
továbbképzési szak
1. A képzési cél
A sz´ól´ótermesztés és a borászat területén dolgozó f´óiskolai
vagy egyetemi végzettséggel rendelkez´ók szakmai továbbképzése, melynek során a résztvev´ók széles kör´ú, új biológiai,
kémiai, mikrobiológiai, technológiai, ökológiai, környezetvédelmi, környezetgazdálkodási, növényvédelmi, közgazdasági,
marketing és menedzsment ismeretekre támaszkodva képesek a sz´ól´ó-bor ágazat új kutatási eredményeit, technológiai
és technikai újdonságait termeszt´ó, termel´ó, fejleszt´ó, irányító, kutatói feladatuk során alkalmazni.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakirányú képzettség megnevezése
Sz´ólész-borász szakmérnök.
3. A képzésben résztvev´ók köre
A szakirányú továbbképzésre azok a fels´ófokú végzettség´ú kertész, élelmiszeripari és agrárszakemberek, valamint más fels´ófokú végzettség´úek jelentkezhetnek, akik a
sz´ól´ótermesztés és a borászat területén kívánják tovább
képezni magukat. A nem sz´ólész vagy borász szakirányú
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diplomával jelentkez´óknek a képzés során külön meghatározott kiegészít´ó tanulmányokat kell folytatniuk.
4. Képzési id´ó
Négy félév, félévenként háromhetes oktatási id´óvel. A
tanórák száma 360 óra (120 kreditpont).
5. A képzés f´ó tanulmányi területei
5.1. Borászati mikrobiológia és borászati kémia
5.2. Borászati technológia
5.3. Borászati marketing
5.4. Sz´ólészeti termesztéstechnológia
5.5. Növényvédelem és toxikológia
5.6. A sz´ól´ótermesztés és a borászat gépei
5.7. Min´óségszabályozás
5.8. Gazdaságtan, kereskedelem, pénzügytan
5.9. Jogi és igazgatási ismeretek
5.10. Ökológia, környezetgazdálkodás, környezetvédelem
6. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ismeretek ellen´órzési rendszere magába foglalja a
tantervben el´óírt gyakorlati jegyek, beszámolók, kollokviumok és szigorlatok teljesítését, a szakdolgozat elkészítését és a záróvizsga letételét.
6.1. A szakdolgozat
A szakdolgozat a hallgatónak a témavezet´ó irányításával
kidolgozott írásos formában megjelen´ó szakmai alkotása,
amely bizonyítja, hogy a szakirányú továbbképzésben megszerzett ismereteket elsajátította, alkalmazni tudja a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására.
A hallgatók az els´ó félévben szakdolgozat témát választanak, az elkészített dolgozatot a f´óiskolai szint´ú képzés
esetén a 3., az egyetemi szint´ú képzés esetén a 4. félévi
vizsgaid´ószak kezdetéig kell benyújtani.
6.2. Záróvizsga
6.2.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:
— a tantervben el´óírt követelmények teljesítése, valamint
— a bírálók által elfogadott szakdolgozat.
6.2.2. A záróvizsga részei:
— egyetemi szint´ú képzés esetén a szakdolgozat szóbeli
megvédése és a komplex (sz´ól´ótermesztés, borászat, ökonómia) szóbeli vizsga,
— f´óiskolai szint´ú képzés esetén a szakdolgozat ismertetése és a komplex (sz´ól´ótermesztés, borászat, ökonómia)
szóbeli vizsga.
6.2.3. A záróvizsga eredménye
Mindkét szinten a szakdolgozat megvédése (ismertetése) és a szóbeli vizsgakérdésekre adott érdemjegyek számtani átlaga.
6.2.4. Az oklevél min´ósítése
Mindkét szinten a szigorlatok érdemjegyei és a záróvizsga
jegyéb´ól számított egyszer´ú átlag, egész számra kerekítve.
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HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1048/2000. (VI. 15.) Korm.
határozata
az Országos Nyugdíjbiztosítási F´óigazgatóság
f´óigazgatójának kinevezésér´ól
A Kormány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletér´ól
szóló 1998. évi XXXIX. törvény 2. §-ának (2) bekezdése
alapján dr. Mészáros Józsefet, az Országos Nyugdíjbiztosítási F´óigazgatóság f´óigazgatójává — 2000. június 15-i hatállyal — kinevezi.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Kárrendezési Iroda
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3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre,
úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra. Az egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem
jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény
22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási
áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet és/vagy
mez´ógazdasági vállalkozást támogató utalványt (banki letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1991. évi XXV. törvény 21. §-a alapján az ´ót megillet´ó kárpótlási jegyekkel (utalvánnyal) és
banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet
részt,
a) akinek az elvett term´óföldje a gazdálkodó szervezet
tulajdonában vagy használatában van;
b) aki a term´óföldet árverez´ó szövetkezetnek 1991. január 1-jén és az árverés id´ópontjában is tagja, illet´óleg az
árverés id´ópontjában azért nem tagja, mert tagsági viszonya az Ámt. (1992. évi II. törvény) hatálybalépését követ´óen kiválással, a szövetkezet gazdasági társasággá történ´ó
átalakulása, vagy a szövetkezet megsz´únése folytán sz´únt
meg (ez a módosítás 1993. január 23-án lépett hatályba);
c) akinek 1991. június 1-jén abban a községben, városban volt állandó lakóhelye, ahol az árverez´ó gazdasági
szervezet term´óföldterülete van.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

közl emén ye

Figyelmeztetés

a 2000. július 24-t´ól augusztus 5-ig terjed´ó id´ószak
— I. és II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól

Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen vagy meghatalmazott útján
vagy — több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen
lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító
erej´ú magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezet´óje kizárja a további árverésb´ól azt az árverez´ót, aki az ajánlat lezárását követ´óen
nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési el´ólegét
elveszti. Az elvesztett árverési el´óleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a term´óföld mez´ógazdasági hasznosítására (fert´ózésmentes és gyommentes állapotban tartására),
és arra, hogy a term´óföldet a mez´ógazdasági termelésb´ól
öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzést´ól számított öt éven belül megszegi, a term´óföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül
és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli term´óföldre az árverés során el´óvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett term´óföldnek a tulajdonszerzést´ól számított három éven belül történ´ó elidegeníté-

A 2000. július 24-t´ól augusztus 5-ig terjed´ó id´ószak
— I. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák a 2000. július
24-t´ól augusztus 5-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési hirdetményeit az 1991. évi XXV. törvény 20. §-ának
(1) bekezdése alapján az alábbiakban tesszük közzé:
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összeg´ú
megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdet´ótábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthet´ók.
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séb´ól származó bevételnek term´óföldre fordított értéknövel´ó beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó adóalapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelen´ó kárpótlásra
jogosult kés´óbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot
nem érvényesíthet; ebb´ól az okból az árverés eredménye
nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vev´ó
árverez´ó, továbbá az árverésb´ól kizárt személy az árverés
lezárását követ´ó három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához.
A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt term´óföld
AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami
támogatással csökkentett összeg´ú megtérítésére köteles a
földet az árverésen eladó részére.
A term´óföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a term´óföld értékét növel´ó meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az
állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét a
kárrendezési iroda ellen´órzi.
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A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó term´óföld
új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére
köteles megtéríteni az új gazdasági évet el´ókészít´ó, szükséges f´ó gazdasági munkáknak (szántás, talajer´ó-visszapótlás), a zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem id´ósebb
takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve
alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és
módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal
birtokba adja a term´óföldet akkor is, ha a birtokba adás
egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes term´óföld árverési
hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veend´ó.
Központi Kárrendezési Iroda

Zala megye
A Központi Kárrendezési Iroda EGERARACSA községben, a Zalavölgye-Pogányvár Mgtsz, Zalaapáti által kijelölt
földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Egeraracsa, Kultúrház
Az árverést a Z ala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 2000. július 25., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Egeraracsa
Helyrajzi szám

02/1

Terület

M´úvelési ág

5404 m2 erd´ó
2

04 a

2 ha 6195 m

04 c

1 ha 8379 m2 szántó

07

1 ha 8933 m2 gyep (legel´ó)

09 a
09 b
013
016
018/1
023/4 a
023/4 c

7,33
36,76
5,30

szántó

4,57

2

gyep (legel´ó)

1,72

2

kert

0,52

2

gyep (legel´ó)

0,20

2

gyep (rét)

1,61

2

szántó

424 m
698 m

2,27

2

3870 m
6136 m

gyep (legel´ó)

Aranykorona
érték

975 m

11 ha 987 m

2032 m2 gyep (legel´ó)

158,82
0,57

Korlátozó intézkedés
megnevezése

Társulási kötelezettség

értéke

2000/57. szám
Helyrajzi szám

023/4 d
026/2

MAGYAR KÖZLÖNY
Terület

M´úvelési ág

1 ha 5431 m2 erd´ó

Társulási kötelezettség

erd´ó

3,05
0,88

041/1

2579 m2 gyep (legel´ó)

0,72

2

gyep (legel´ó)

1,31

2

058/2

3560 m

szántó

7,12

080

8071 m2 gyep (legel´ó) és
árok

2,26

2 ha 3001 m2 gyep (legel´ó) és
út

6,44

081/6
0119
089/3

608 m2 szántó
szántó és út

2

gyep (legel´ó) és
árok

9135 m

2

0150

9740 m

0151

4420 m2 gyep (legel´ó)

0152
0159
0161
0169/4
0171/2
0174/2 a
0174/2 b
0177/5
0177/9
0178/2
0180/1-b´ól
0182/6

0,72
18,27
2,73
1,24

2

gyep (legel´ó)

1,61

2

gyep (legel´ó)

17,84

2

gyep (legel´ó)

40,72

6337 m2 gyep (legel´ó)

1,77

5748 m

2 ha 3475 m
5 ha 3575 m

2

gyep (legel´ó)

2

gyümölcsös

2

szántó

7,52

2

gyep (legel´ó)

0,57

2360 m
4999 m
3762 m
2043 m

1 ha 3627 m2 erd´ó
2
2
2

2 ha 7079 m
3 ha 9569 m

1,79
12,15

3,82

Társulási kötelezettség

erd´ó

7,58

Társulási kötelezettség

erd´ó

11,08

Társulási kötelezettség
Társulási kötelezettség

erd´ó

5,15

0183/2

3467 m2 gyep (legel´ó)

0,97

0185

1697 m2 gyep (legel´ó)

0,48

0188/9
0189/2
1013 a
1013 b
1041
1099
1112/2
1122
1128
1132/1
1139/2
1163
1168/2

1 ha 8395 m

2

gyep (legel´ó)

0,33

2

szántó

1,04

2

kert

1174 m

884 m
1471 m

579 m2 gyep (rét)
2331 m2 szántó
197 m

3,57
0,96
4,66

2

gyümölcsös

0,48

2

gyep (rét)

0,44

164 m

1694 m2 szántó

2,00

4575 m

2

szántó

5,40

3420 m

2

szántó

4,04

2928 m

2

szántó

5,86

2

szántó

17,94

1 ha 5206 m

megnevezése

Társulási kötelezettség

3158 m2 gyep (legel´ó) és
út
4693 m

Korlátozó intézkedés

4,32

036/2

041/3

1 ha 877 m

2

Aranykorona
érték

3345

1363 m2 gyep (rét)

3,67

értéke
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1172
1173
1174
1220/9 a
1220/9 b
1220/9 c
1242/1 a
1242/1 b
1285 a
1285 b
1324
1356 a
1356 b
1356 c
1360/2 a
1360/2 b
1370
1374 a
1374 b
1386/2
1389
1398 a
1398 b
1398 c
1410/2
1413 a
1413 b
1414
1415 a
1415 b
1421
1429
1438/3 a
1438/3 b
1444
1466/2
1466/6 a
1466/6 b

MAGYAR KÖZLÖNY
Terület

M´úvelési ág

1658 m2 szántó
14 m

2

gyep (rét)

450 m2 gyümölcsös

Aranykorona
érték

megnevezése

0,04
1,09

erd´ó

2,74

968 m

2

gyep (rét)

2,60

2 ha 516 m

2

szántó

3617 m

2

gyümölcsös

7,23

2

erd´ó

0,16

2234 m

2

szántó

4,47

420 m

2

erd´ó

0,12

2306 m

2

gyep (rét)

2,49

550 m2 gyep (rét)

1,48

554 m

Korlátozó intézkedés

1,96

2

9776 m

2000/57. szám

Társulási kötelezettség

41,03
Társulási kötelezettség
Társulási kötelezettség

4172 m

2

erd´ó

1,17

2467 m

2

gyep (rét)

3,43

1691 m

2

gyep (rét)

1,83

1104 m

2

erd´ó

0,31

Társulási kötelezettség

8351 m

2

erd´ó

2,34

Társulási kötelezettség

3341 m

2

gyep (rét)

4,64

1698 m

2

erd´ó

0,48

888 m

2

gyep (rét)

1,23

3770 m2 gyep (rét)

5,24

1952 m

2

gyep (rét)

0,61

1 ha 5340 m

2

erd´ó

4,30

4335 m

2

gyep (rét)

1,34

4641 m

2

gyep (rét)

6,45

2011 m

2

szántó

4,02

1780 m

2

gyep (rét)

0,55

399 m

2

erd´ó

0,11

1090 m

2

sz´ól´ó

Társulási kötelezettség

Társulási kötelezettség

Társulási kötelezettség

Társulási kötelezettség

3,98

853 m2 gyep (rét)

0,26

1093 m2 gyep (rét)

0,34

1017 m

2

erd´ó

0,28

762 m

2

gyep (rét)

1,06

824 m

2

erd´ó

0,23

439 m

2

gyep (rét)

0,14

2703 m

2

szántó

5,41

3800 m

2

szántó

7,60

1144 m

2

gyep (rét)

3,08

Társulási kötelezettség
Társulási kötelezettség

Dr. Sifter Rózsa s. k.,
irodaigazgató

értéke

2000/57. szám
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A 2000. július 24-t´ól augusztus 5-ig terjed´ó id´ószak
— II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák a 2000. július
24-t´ól augusztus 5-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési közleményeit az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-ának
(2) bekezdés a) pontja szerint az 1991. évi XXV. törvény
19. §-a alapján kijelölt term´óföldterületb´ól településenként a 20 hektárt meg nem haladó földterületekre
(II/3. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—3. pontok szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-ának
(2) bekezdés a) pontja alapján az ´ót megillet´ó kárpótlási

3347

jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a jogosult vehet
részt, akinek állandó lakóhelye 1991. június 1-jén az érintett településen volt, és aki jelenleg is ott rendelkezik
állandó lakóhellyel.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak személyi
igazolványukkal bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.
Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik az I. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Zala megye
A Központi Kárrendezési Iroda EGERARACSA községben, a Zalavölgye-Pogányvár Mgtsz, Zalaapáti használatában
(kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1. Az árverés helye: Egeraracsa, Kultúrház
2. Az árverést a Z ala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
3. Az árverés ideje: 2000. július 27., 10 óra.
4. Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Egeraracsa

Helyrajzi szám

0142/2
1218

Terület

M´úvelési ág
2

erd´ó

2

szántó

3585 m
8205 m

Aranykorona
érték

1,00

Korlátozó intézkedés
megnevezése

Társulási kötelezettség

16,41
Dr. Sifter Rózsa s. k.,
irodaigazgató

értéke
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A Nyugdíjasok Pártja
1999. évi pénzügyi zárómérlege
Forintban

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
a) alapösszeg
b) pártra adott szavazatok arányában kapott összeg
3. Egyéb hozzájárulások, adományok
a) jogi személyekt´ól
b) jogi személynek nem min´ósül´ó gazdasági társaságoktól
c) magánszemélyekt´ól
4. A párt propagandatevékenységéb´ól
5. A párt gazdálkodó tevékenységéb´ól
6. A párt által alapított vállalat és korlátolt felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól
7. Egyéb bevétel
a) bankkamat és letéti jegy beváltása

13 740
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
380 000
518

Összes bevétel a gazdasági évben:

394 258

Kiadások
1. Hozzájárulás juttatása
a) a párt országgy´úlési csoportjai számára
b) a párt helyi szervei számára
c) a párt által támogatott intézmények számára
d) más társadalmi szervezetek számára
e) külföldi intézmények
2. Személyzeti költségek
a) munkabérek
b) utazási költségtérítés
c) társadalombiztosítási hozzájárulás
d) szociális, üdülési stb. támogatás
3. Általános költségek
a) adók, illetékek
b) épületek fenntartása, közüzemi díjak
c) helyiségek bérlete
d) adminisztrációs és postaköltségek
e) klf. egyéb költségek
Összesen:
4. Sajtó- és propagandaköltségek
5. Választással kapcsolatos költségek
6. Egyéb tevékenységgel kapcsolatos költségek

—
171 773
113 224
60 471
15 901
361 369
—
—
—

Összes kiadás a gazdasági évben:

361 369

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Dr. Michaletzky Vilmos s. k.,
elnök

2000/57. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.)
h irde tmén ye
Az FVM Tolna 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 Szakcsi Mez´ógazdasági Szövetkezet (jogutódja, illet´óleg a felszámoló) használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Szakcs, Kossuth L. u. 2., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. július 4.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Szakcs
Helyrajzi szám

07/1
011/1
016/1
016/4
018-ból
027/2-b´ól
027/3-ból
029/2
034-b´ól
049-b´ól
058-ból
060/2
075-b´ól
076-ból
089/1
092/2-b´ól
0125/1-b´ól
0125/7-b´ól
0137/11
0140/4-b´ól
0176
0261/2
0262/1
0266/4-b´ól
0266/24
0289/2-b´ól
0298
747/1
747/7-b´ól
1234/1-b´ól
1464/4

M´úvelési ág

gyep (legel´ó)
gyep (legel´ó)
gyep (rét)
erd´ó
erd´ó, gyep (rét), nádas
gyep (rét), erd´ó, halastó
erd´ó, nádas
halastó
gyep (rét), erd´ó
gyep (rét), erd´ó
gyep (rét), erd´ó
gyep (rét)
gyep (rét), nádas
gyep (rét), nádas
gyep (rét)
szántó
szántó
szántó
szántó
erd´ó
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét)
szántó
gyep (legel´ó)
gyep (legel´ó), szántó
gyep (legel´ó)
beépítetlen terület
szántó
szántó
gyep (legel´ó)

Terület
(ha, m2)

3,0346
15,3328
2,2905
2,4368
11,9583
1,7406
1,1576
1,2113
10,9089
5,3163
5,8902
0,0200
6,0103
3,2726
0,9767
1,0814
0,0422
2,1900
0,4183
2,8792
0,4027
0,2818
0,6825
0,9320
0,0298
0,0720
0,2633
0,4594
0,7336
0,5022
1,0020

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

28,53
173,86
65,74
18,52
205,51
69,53 Vezetékjog MATÁV Bp.
7,47
54,75
219,56
60,18
131,29
0,49
154,01
60,77
18,65
35,00
0,74
35,00
10,82
21,88
11,56
5,38
13,04
23,46
0,10
1,66
2,48
6,39
26,78
12,33
7,01

3350
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1916
2009/6
2019
2040/1
2184
2187
2303/1
2303/3
2315
2319-b´ól
2322/1
2325
2340
2364/1
2367
2372/1
2379
2388/1
2422/4
2427
2429
2432
2437
2455
2462/2
2505/3
2620
2622
2640
2643
2659
2660
2662
2673
2683
2716

MAGYAR KÖZLÖNY
M´úvelési ág

gyep (legel´ó)
kert
gyep (legel´ó)
gyep (legel´ó)
kert
erd´ó, gyep (rét, legel´ó)
szántó
szántó
gyep (legel´ó)
erd´ó
szántó
gyep (legel´ó)
gyep (legel´ó), sz´ól´ó, szántó
kert, gyep (legel´ó)
szántó
gyep (legel´ó)
kert
szántó
szántó
gyep (legel´ó)
gyep (legel´ó), szántó
kert
kert
kert
kert
kert
erd´ó
gyep (legel´ó)
gyep (legel´ó)
gyep (legel´ó)
szántó
kert, gyep (rét)
kert, gyep (legel´ó)
gyep (legel´ó)
gyep (legel´ó), kert
erd´ó, kert

Terület
(ha, m2)

2000/57. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

0,1109
0,0760
0,1459
0,0050
0,1010
0,3690
0,8646
0,5726
0,0874
0,0624
0,3568
0,1024
0,3074
0,1320
0,1845
0,2184
0,0460
0,3159
0,1771
0,4583
0,3492
0,0869
0,0704
0,0100
0,0769
0,0974
0,0724
0,0575
0,1739
0,1609
0,1544
0,1549
0,1604
0,1008
0,4214
0,2238

0,78
1,85
1,37
0,04
1,40
4,20
16,51
10,94
0,61
0,37
6,81
0,34
5,56
2,62
3,52
1,53
1,44
3,73
3,38
3,21
5,50
2,11
1,71
0,14
2,41
2,37
0,43
0,40
1,63
1,51
2,95
4,64
3,01
0,95
5,83
4,53

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.

Bea József s. k.,
hivatalvezet´ó

2000/57. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

VI. rész
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NEMZETKÖZI
SZERZ ´ÓDÉSEK

Sorszám: 10.
A külügyminisztert´ól
Közlemény
,,az Észak-atlanti Szerz´ódés Szervezete, a nemzeti képvisel´ók és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló,
Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodásnak’’ a Magyar Köztársaság vonatkozásában történ´ó
hatálybalépésér´ól
A 2000. évi XII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy az
Észak-atlanti Szerz´ódés Szervezete, a nemzeti képvisel´ók és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951.
szeptember 20-án kelt Megállapodás tekintetében a hatálybalépési feltétel megvalósult. A törvény 2. §-a 2000. május
15-én lépett hatályba.

Sorszám: 11.
A külügyminisztert´ól
Közlemény
,,az információ biztonságáról szóló, Brüsszelben, 1997. március 6-án kelt Megállapodásnak’’ a Magyar Köztársaság
vonatkozásában történ´ó hatálybalépésér´ól
A 2000. évi IV. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy az
információ biztonságáról szóló, Brüsszelben, 1997. március 6-án kelt Megállapodás tekintetében a hatálybalépési feltétel
megvalósult. A törvény 2. §-a 2000. június 14-én lépett hatályba.

Sorszám: 12.
A külügyminisztert´ól
Közlemény
,,a harmadik államoknak az Észak-atlanti Szerz´ódés Szervezetéhez rendelt képviseletei és képvisel´ói jogállásáról
szóló, Brüsszelben, 1994. szeptember 14-én kelt Megállapodásnak’’ a Magyar Köztársaság vonatkozásában történ´ó
hatálybalépésér´ól
A 2000. évi XXIII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy a
harmadik államoknak az Észak-atlanti Szerz´ódés Szervezetéhez rendelt képviseletei és képvisel´ói jogállásáról szóló,
Brüsszelben, 1994. szeptember 14-én kelt Megállapodás tekintetében a hatálybalépési feltétel megvalósult. A törvény
2. §-a 2000. május 30-án lépett hatályba.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2000. évi 46. számában kihirdetett, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseir´ól szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról rendelkez´ó 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
— az R . 1. számú melléklete 1. pontjának b) alpontja helyesen a következ´ó:
b) ,,25. Szívm´útétek során használt egyéb speciális eszközök, m´útétenként legfeljebb 200 ezer Ft értékben’’ szövegrész helyébe a ,,25. Szívm´útétek
során használt egyéb speciális eszközök, m´útétenként 150 ezer Ft értékben’’
(szövegrészek lépnek.)
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— az R . 2. számú melléklete 1. pontjának f) alpontja helyesen a következ´ó:
f) [2639 H Vírus AT kimutatása L ATEX agglutinációval
,,2639K Hepatitis C vírus mennyiségi meghatározása bDNS módszerrel
2639L Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása bDNS módszerrel

400]
16 000
16 000’’

— az R . 2. számú melléklete 1. pontjának s) alpontjából az
,,54902 Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica
szövegrész helyébe az
54902 Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica
szövegrész lép’’

4000
6000

szövegrész törlend´ó;
— az R . 3. számú melléklete 1. pontjának q) és r) alpontjai helyesen a következ´ók:
q) ,,TA 211 7100 Kisfokú fogazati eltérés szabályozása (helyfenntartó kezelés, ferdesík) elszámolható állcsontonként a fogszabályozó készülék
átadásakor.’’
r) ,,TA 212 2500 Kisfokú fogazati eltérés szabályozása (helyfenntartó kezelés, ferdesík) elszámolható állcsontonként a kezelés befejezésekor.’’
— az R . 4. számú mellékletében a 17M f´ócsoport 785Z sorához tartozó értékek helyesen:
,,17M 785Z Egyéb myelo-, lymphoproliferativ betegségek rosszul differenciált
daganatok súlyos társult betegséggel

5

33

22

1.49599’’

— az R . 4. számú mellékletében a 99M f´ócsoport 9430, 950B, 950C, 950D, 950E és 950F sorához tartozó értékek helyesen:
(99M 9420 Transzplantátum elégtelenség
,,99M 9430 Sugárterápia
(99M 950A Egyéb kemoterápia 31E-nél kevesebb sz´úrt és/vagy besug. vérkészítménnyel,
illetve 5E-nél kevesebb thromboc. készítménnyel 18 év alatt
,,99M 950B Egyéb kemoterápia 18 év felett
,,99M 950C Tüd´ó daganat kemoterápiája 18 év felett
,,99M 950D Tápcsatorna daganatainak kemoterápiája 18 év felett
,,99M 950E Eml´ó daganat kemoterápiája 18 év felett
,,99M 950F Hodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett

0 0 0
5 14 14
5 14
8

0.00000)
2.03617’’
1.77754)

2 14 6 1.34433’’
2 14 6 1.34433’’
2 14 6 1.34433’’
2 14 6 1.34433’’
2 14 6 1.34433’’
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2000. évi 53. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetésér´ól szóló 78/2000. (VI. 2.) Korm.
rendelet
— 3. Cikk (2) bekezdésének els´ó mondata helyesen:
,,(2) Ezen Egyezmény értelmében menetrend szerinti forgalomnak min´ósül minden olyan szállítás, amely az (1) bekezdésben foglalt ismérvekkel
rendelkezik — függetlenül attól, hogy ki határozza meg a járatok indítását —, így személyek bizonyos csoportjainak rendszeres szállítása is, más utasok
kizárásával.’’
— 16. Cikk (4) bekezdése helyesen:
,,(4) A gyártó által a gépjárm´úbe rögzítetten beépített szabványos üzemanyagtartályokban lév´ó üzemanyag, amely a gépjárm´ú meghajtását és
ellen´órzött h´ómérsékleten történ´ó üzemelését szolgálja, valamint ken´óanyag a másik Szerz´ód´ó Fél államának területén mentesül a behozatali vám, adók
és illetékek alól.’’
— 18. Cikk 3. mondata helyesen:
,,Szükség esetén a Vegyesbizottság egyéb illetékes szervei bevonásával javaslatokat dolgoz ki ezen Egyezmény közlekedésfejlesztéshez, valamint a
megváltozott jogszabályi el´óírásokhoz való megfelel´ó hozzáigazításának el´ókészítésére.’’
(Nyomdahiba)

A Magyar Közlöny 2000. évi 55. számában kihirdetett, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
rendelkez´ó 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 30. § (4) bekezdése a) pontjának utolsó francia bekezdése utáni szövegrész helyesen a következ´ó:
(— 11. számú melléklete)
,,továbbá a (3) bekezdésben foglalt rendelkezései kivételével,’’
(Kézirathiba)
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A Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt m´úköd´ó
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

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

cégszer´ú aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ megjelentette a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK
HIVATALOSGY ´ÚJTEMÉNYE
1999
cím´ú hatkötetes jogszabálygy´újteményt.
A kiadványt az Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal a korábbi
évek gyakorlatához hasonlóan név- és tárgymutatóval, kiegészít´ó jegyzetekkel,
valamint változásmutatóval látta el.
A jogszabálygy´újtemény I., II., III., IV., V. és VI. kötetének ára: 67 368 Ft áfával.
A kötetekre szóló megrendelést a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) kérjük eljuttatni.
Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük a
TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GY ´ÚJTEMÉNYE
1999
cím´ú hatkötetes kiadványt …………… példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára.
Keltezés:……………………………………
…………………………………………
cégszer´ú aláírás
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelenteti

AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY
cím´ú kötetet.
Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt szerkeszt´ók az Alkotmány szerkezetét követve annak rendelkezéseihez csoportosították az Alkotmánybíróság legfontosabb megállapításait, az alkotmánybírósági
gyakorlat összefoglalásaként jegyzetekkel segítve az olvasó tájékozódását. A kötet az öt évvel ezel´ótt
ugyanilyen címmel megjelen´ó munka folytatása. A szerkeszt´ók átdolgozták – tárgyköreit tekintve
kib´óvítették – a korábban megjelent könyv anyagát, és erre (a precedens határozatokra) épülve
mutatják be az immár tízéves ítélkezési gyakorlat keresztmetszetét.
Az Alkotmánybíróság közjogi helyzetéb´ól adódóan döntései kihatnak valamennyi hatalmi ág tevékenységére, az ítéletek alapjaiban határozták meg a törvénykezés kereteit éppúgy, mint – a jogszabályok alkalmazásánál irányadó alkotmányos követelmény megállapításával – a bíróságok és más
jogalkalmazó szervek munkáját. A kötet alapvet´ó segítséget nyújt a gyakorlati és elméleti szakembereknek egyaránt, de hasznosan forgathatják a most megjelen´ó könyvet a gazdasági élet szerepl´ói
(pl. a piacgazdaság, a vállalkozáshoz való jog, illetve a tulajdoni kérdések kapcsán) éppúgy, mint a
tudományos munkát folytató egyetemi oktatók, hallgatók vagy az önkormányzati m´úködésben részt
vev´ók. Természetesen segítséget nyújt a gyakorlat ismerete azoknak is, akik alkotmánybírósági
eljárást kívánnak indítványozni.
A B/5 formátumú kiadvány 760 oldal terjedelm´ú.
Ára: 4592 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük

AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY
cím´ú kiadványt ..................... példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: .................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ........................................................
..........................................................................
cégszer´ú aláírás
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TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük a 2000. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

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

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

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

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

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

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

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