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A Kormány rendeletei
A Kormány
148/2001. (VIII. 31.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi
B´únügyi Rend´órség Szervezete (ICPO-Interpol)
között a Nemzetközi B´únügyi Rend´órség Szervezete
Budapesten, 2001. szeptember 23—28-án megtartandó
70. Közgy´úlésének megrendezésével kapcsolatban
biztosított kiváltságokról és mentességekr´ól szóló,
Madridban, 2001. augusztus 6-án aláírt
Megállapodás kihirdetésér´ól
(A Megállapodás — annak 10. Cikke értelmében —
2001. év augusztus hó 6. napján hatályba lépett.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi B´únügyi Rend´órség Szervezete (ICPO-Interpol)
között a Nemzetközi B´únügyi Rend´órség Szervezete
Budapesten, 2001. szeptember 23—28-án megtartandó
70. Közgy´úlésének megrendezésével kapcsolatban biztosított kiváltságokról és mentességekr´ól szóló, Madridban,
2001. augusztus 6-án aláírt Megállapodást e rendelettel
kihirdeti.

2. §
A Megállapodás magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi
B´únügyi Rend´órség Szervezete (ICPO-Interpol)
között a Nemzetközi B´únügyi Rend´órség Szervezete
Budapesten, 2001. szeptember 23—28-án megtartandó
70. Közgy´úlésének megrendezésével kapcsolatban
biztosított kiváltságokról és mentességekr´ól
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban:
Vendéglátó Fél) és a Nemzetközi B´únügyi Rend´órség
Szervezete (ICPO-Interpol, a továbbiakban: Szervezet),
tekintettel arra, hogy a Szervezet Végrehajtó Bizottságának (a továbbiakban: Végrehajtó Bizottság) ülése Budapesten, 2001. szeptember 21—22. között, a Szervezet
70. Közgy´úlésének (a továbbiakban: Közgy´úlés) ülésszaka
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pedig ezt követ´óen Budapesten, 2001. szeptember 23—28.
között kerül megrendezésre,
figyelembe véve, hogy a Végrehajtó Bizottság ülésének,
valamint a Közgy´úlés ülésszakának zökken´ómentes lebonyolítása érdekében a Vendéglátó Fél országa a rendezvények id´ótartamára kiváltságokat és mentességeket kíván
nyújtani a Szervezet, valamint a rendezvényekre érkez´ók
számára,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
Belépés a Vendéglátó Fél országának
területére
(1) A Vendéglátó Fél illetékes kormányhivatalai lehet´óvé teszik a be- és kilépést országuk területére:
a) a Végrehajtó Bizottság tagjai, küldöttségük és az
´óket elkísér´ó családtagjaik számára,
b) a jelen Megállapodáshoz mellékelt listán szerepl´ó
Tagállamoknak, illet´óleg tagjelölt államoknak a Közgy´úlésre delegált képvisel´ói és az ´óket elkísér´ó családtagjaik
számára,
c) a Végrehajtó Bizottság és Közgy´úlés munkáját segít´ó
Központi Titkárság személyzete és az ´óket elkísér´ó családtagjaik számára,
d) a Központi Titkárság által alkalmazott tolmácsok és
jegyz´ókönyvvezet´ók számára,
e) a Szervezet tanácsadói és az ülésszakra meghívott
megfigyel´ók és szakért´ók számára
a Végrehajtó Bizottság ülésének és a Közgy´úlés ülésszakának id´ótartamára.
(2) A Végrehajtó Bizottság ülésén vagy a Közgy´úlés
ülésszakán részt vev´ó személyek által igényelt vízumokat,
belépési vagy kilépési engedélyeket a Vendéglátó Fél
illetékes hatóságai díjmentesen és haladéktalanul kiadják.

2. Cikk
Kiváltságok és mentességek
(1) A Végrehajtó Bizottság ülésének és a Közgy´úlés
ülésszakának alkalmára a Vendéglátó Fél illetékes kormányhivatalai biztosítják a Szervezet számára azokat a
kiváltságokat és mentességeket, amelyek nemzetközi szervezeteket általában megilletnek.
(2) A Szervezet mentességet élvez a jogi
valamint a polgári, államigazgatási és büntet´ó
folytatott jogi eljárások végrehajtása alól. A
Titkárság döntése és a Vendéglátó Fél illetékes

eljárások,
ügyekben
Központi
hatóságai
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által kezdeményezett megkeresés alapján a Szervezet a jogi
eljárások alóli mentességér´ól kifejezetten lemondhat.
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6. Cikk

A résztvev´ók kiváltságai és mentességei
3. Cikk
Az irattár
és a levelezés sérthetetlensége
(1) A Szervezethez tartozó vagy bármilyen formában
általa kezelt minden dokumentum, valamint — többek
között — irattára és számlái, bárhol is találhatók, sérthetetlenek.
(2) A Szervezet hivatalos levelezésének sérthetetlenségét biztosítani kell, hivatalos közléseit cenzúrázni nem
lehet, és jogosult rejtjelezés használatára.

4. Cikk
Külföldi fizetési eszközök
A Szervezet, pénzügyi ellen´órzés, szabályozás vagy fizetési korlátozás nélkül
a) bármilyen betétet és külföldi fizetési eszközt elfogadhat és tarthat, valamint rendelkezhet bármilyen fizetési
eszközben lév´ó számla felett a Vendéglátó Fél országának
területén,
b) szabadon átutalhatja alapjait és külföldi fizetési eszközeit a Vendéglátó Fél országának területén és a Parancsnokságról vagy területi irodáiból a Vendéglátó Fél országának területére és fordítva.

5. Cikk
A vámterhek alóli mentesség
(1) A Végrehajtó Bizottság tagjainak és a Közgy´úlés
ülésszakán résztvev´óknek, valamint az ´óket elkísér´ó családtagjaiknak a személyi poggyászai, az általuk használt
járm´úvek, valamint hivatalos használatra szolgáló árui
mentesek az árubemutatási kötelezettség alól.
(2) A Szervezet által a Végrehajtó Bizottság ülésére és
a Közgy´úlés ülésszakára biztosított adminisztratív, technikai és tudományos anyagok, továbbá a Szervezet kiadványai és egyéb, a munka ellátásához szükséges hivatalos dokumentumai, valamint a Központi Titkárság és a
Szervezet tisztvisel´ói által vagy számára a Közgy´úlés alatt
adott szokásos ajándékok mentesek az importvámok és
adók megfizetése alól. A Szervezet vállalja, hogy a megmaradó valamennyi ilyen anyagot, kiadványt és ajándékot a Közgy´úlés ülésszakának végén visszaszállítja külföldre.

A Vendéglátó Fél megteszi a szükséges intézkedéseket
annak biztosítása érdekében, hogy a Végrehajtó Bizottság
ülésén és a Közgy´úlés ülésszakán részt vev´ó személyek, a
Szervezet tanácsadói, a megfigyel´ók és a szakért´ók, a Végrehajtó Bizottság és a Közgy´úlés munkáját segít´ó Központi
Titkárság tagjai, valamint a tisztségvisel´óket elkísér´ó családtagok, a helyi személyzet kivételével a Vendéglátó Fél
országában a következ´ó kiváltságokban és mentességekben részesüljenek az ülés, illet´óleg ülésszak, valamint az
ülés, illet´óleg ülésszak helyszínére történ´ó oda- és visszautazásuk id´ótartamára:
a) mentesség a letartóztatás, ´órizetbe vétel és személyes poggyászaik lefoglalása alól, a b´úncselekmény elkövetésén történ´ó tettenérés esetét kivéve;
b) mentesség a jogi eljárások alól, a Végrehajtó Bizottság ülése és a Közgy´úlés ülésszaka után is, azokra a cselekményekre, melyeket feladatuk ellátása során és érdekében
hajtanak végre;
c) minden hivatalos irat és dokumentum sérthetetlensége;
d) a külföldi fizetési eszközökre vonatkozó ugyanazon
jogok, amelyek minden ideiglenes hivatalos kiküldetésben
lév´ó diplomáciai képvisel´ót megilletnek.

7. Cikk
Diplomáciai kiváltságok
A fenti 6. Cikkben biztosított kiváltságok és mentességek mellett a f´ótitkár, a Végrehajtó Bizottság tagjai és
az ´óket elkísér´ó családtagok ugyanazon kiváltságokra,
mentességekre és kedvezményekre jogosultak, melyek a
nemzetközi jog szerint a diplomáciai képvisel´óket megilletik.

8. Cikk
A mentességek igénybevétele
A jelen Megállapodás 6. és 7. Cikkében meghatározott
kiváltságokat és mentességeket az érintett személyek nem
személyes el´ónyök biztosítására, hanem a Szervezet intézményei zökken´ómentes m´úködésének érdekében kapják.
A Szervezet tagállamainak illetékes hatóságai lemondhatnak és kötelesek lemondani ezekr´ól a mentességekr´ól,
amennyiben ezek akadályozzák az igazságszolgáltatás menetét, és ha a mentességr´ól a Szervezet érdekeinek sérelme
nélkül le lehet mondani.
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9. Cikk
Felel´ósség

(1) A Vendéglátó Fél megteszi a megfelel´ó lépéseket az
ülés, illet´óleg ülésszak, valamint a rendezvényre érkez´ók
biztonságának és védelmének biztosítása érdekében.
(2) A Vendéglátó Fél által a Végrehajtó Bizottság ülésére, illet´óleg a Közgy´úlés ülésszakára rendelkezésre bocsátott konferenciaterem, irodák és egyéb helyiségek, berendezések a rendezvények területét alkotják és a Szervezet helyiségeinek min´ósülnek az ülés, illet´óleg ülésszak
id´ótartamára.
(3) A Szervezet a rendezvények ideje alatt nem felel a
(2) bekezdésben említett helyiségekben és berendezésekben, valamint a résztvev´ók rendelkezésére bocsátott járm´úvekben okozott károk, a harmadik felekhez tartozó
személyekben és javakban okozott károk, illetve a helyi
személyzet által okozott károk miatti idényekért, kivéve ha
a Vendéglátó Fél és a Szervezet együttesen megállapítják,
hogy a károkat a rendezvényen résztvev´ók nagyfokú gondatlansága vagy szándékossága okozta. Ilyen esetben a
Szervezet kártérítést fizet a Vendéglátó Félnek. Ennek
értelmében a Vendéglátó Fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Szervezet bármely
esetleges kártérítési kötelezettségeinek teljesítéséért megtérítésben részesüljön.

10. Cikk
Értesítések
A jelen Megállapodás az aláírásának napján lép hatályba.
Fentiek hiteléül alulírottak, a jelen Megállapodást megfelel´ó felhatalmazásuk birtokában kötötték meg.
Készült Madridban, 2001. augusztus 6-án, két eredeti
példányban, magyar és angol nyelven, mindkét nyelv´ú szöveg egyaránt hiteles.

Melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi
B´únügyi Rend´órség Szervezete (ICPO-Interpol)
között a Nemzetközi B´únügyi Rend´órség Szervezete
Budapesten, 2001. szeptember 23—28-án megtartandó
70. Közgy´úlésének megrendezésével kapcsolatban
biztosított kiváltságokról és mentességekr´ól szóló
Megállapodáshoz
Az ICPO-Interpol 178 tagállama:
Albánia
Algéria
Amerikai Egyesült Államok

Andorra
Angola
Antigua és Babuda
Argentína
Aruba
Ausztrália
Ausztria
Azerbajdzsán
Bahama-szigetek
Bahrein
Banglades
Barbados
Belgium
Belize
Belorusszia
Benin
Bissau-Guinea
Bolívia
Bosznia-Hercegovina
Botswana
Brazília
Brunei
Bulgária
Burkina Faso
Burundi
Chile
Ciprus
Comore-szigetek
Costa Rica
Csád
Csehország
Dánia
Dél-afrikai Köztársaság
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Ecuador
Egyenlít´ói-Guinea
Egyesült Arab Emirátusok
Egyiptom
Elefántcsontpart
Eritrea
Etiópia
Észtország
Fidzsi-szigetek
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Ghána
Görögország
Grenada
Grúzia
Guatemala
Guinea
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Guyana
Haiti
Holland Antillák
Hollandia
Honduras
Horvátország
India
Indonézia
Irak
Irán
Izland
Izrael
Írország
Jamaica
Japán
Jemen
Jordánia
Kambodzsa
Kamerun
Kanada
Katar
Kazahsztán
Kenya
Kirgizisztán
Kína
Kolumbia
Kongó
Korea
Közép-afrikai Köztársaság
Kuba
Kuvait
Laosz
Lengyelország
Lesotho
Lettország
Libanon
Libéria
Liechtenstein
Litvánia
Líbia
Luxemburg
Macedónia
Madagaszkár
Magyarország
Malajzia
Malawi
Maldív-szigetek
Mali
Marokkó
Marshall-szigetek
Mauritánia
Mauritius
Málta
Mexikó
Mianmar
Moldova
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Monaco
Mongólia
Mozambik
Nagy-Britannia
Namíbia
Nauru
Nepál
Németország
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvégia
Olaszország
Omán
Oroszország
Örményország
Pakisztán
Panama
Paraguay
Pápua Új-Guinea
Peru
Portugália
Románia
Ruanda
Saint Christopher és Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent és Grenadine-szigetek
Salvador
Sao Tomé és Principe
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Spanyolország
Sri Lanka
Suriname
Svájc
Svédország
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szingapúr
Szíria
Szlovákia
Szlovénia
Szomália
Szudán
Szváziföld
Tanzánia
Thaiföld
Togo
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tunézia
Uganda
Ukrajna
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Uruguay
Új-Zéland
Üzbegisztán
Venezuela
Vietnam
Zaire
Zambia
Zimbabwe
Zöld-foki Köztársaság
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1. §

A Hortobágyi Halgazdaság Rt. által az ÁPV Rt.-t´ól
bérelt és természetvédelmi oltalom alatt álló, kizárólagos
állami tulajdonú — a rendelet melléklete szerinti — ingatlanok visszapótlási kötelezettség nélkül az állam vállalkozói vagyonából a kincstári vagyoni körbe kerülnek.

2. §
Nagy-Britannia Sub-Bureau-i:
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bermuda
Gibraltar
Cayman Islands
Anguilla
Montserrat
British Virgin Islands
Turks and Caicos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 149/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Amerikai Egyesült Államok Sub-Bureau-i:
Puerto Rico
American Samoa

A Hortobágyi Halgazdaság Rt. által
az ÁPV Rt.-t´ól bérelt és természetvédelmi oltalom
alatt álló, s a kincstári vagyoni körbe történ´ó
átcsoportosítással érintett ingatlanok helyrajzi szám
szerinti jegyzéke

Kína Sub-Bureau-i:
Hong Kong
Macao’’
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2001. év augusztus hó 6. napjától
kell alkalmazni.

Balmazújváros
0604, 0605, 0610/1, 0610/2, 0611/1, 0611/2a—b, 0611/3,
0611/5a—b, 0611/6, 0611/7, 0612/1, 0612/3, 0612/4, 0612/5,
0612//6, 0612/17a—c, 0612/24, 0622/3, 0622/5, 0622/7,
0624/9, 0624/11, 0624/12, 0628, 0633/1, 0633/5.

(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.
Egyek
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
149/2001. (VIII. 31.) Korm.
rendelete
a Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami
tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésében történ´ó
változásról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 108. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében a következ´óket rendeli el:

0570, 0571, 0572, 0573, 0575, 0577, 0578, 0580, 0582,
0586/1, 0586/2, 0587, 0588, 0589, 0590, 0592, 0594, 0595,
0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602/1, 0606, 0607,
0608, 0609, 0611, 0612, 0613, 0615, 0616, 0629, 0630,
0631/3a—b, 0631/4, 0631/6, 0631/7, 0632, 0633/1, 0633/2,
0634/1, 0634/2, 0635, 0639, 0640, 0641, 0642/1, 0642/2,
0643, 0652, 0653/1, 0653/2, 0654, 0655.

Folyás
0291/2, 0486/1, 0492, 0493, 0495, 0496a—b, 0497/2,
0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507,
0508, 0509a—b, 0510, 0511, 0512, 0513/2, 0514/4, 0518/2,
0524, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0542, 0584/1, 0584/2,
0585, 0586/5, 0588/2a—c, 0587, 0589, 0590a—p, 0591,
0592, 0593, 0594, 0595, 0596a—b, 0597/2, 0597/3, 0637/1,
0639, 0640a—c, 0641/1a—l, 0641/2.
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Hortobágy
0870/3, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879,
0880/1, 0880/2, 0881, 0882/1, 0882/2, 0882/3, 0883, 0884,
0885, 0886/1, 0886/2, 0887, 0888/1, 0888/2, 0888/3, 0888/4,
0889, 0890, 0892, 01466/1, 01466/2, 01469/2, 01472/1a—b,
01472/2, 01473, 01474a—b, 01477, 01478/4, 01480,
01526/1, 01528/1, 01528/2, 01537, 01538, 01539, 01540,
01541, 01543, 01544, 01547, 01549, 01550, 01893, 01899,
01901, 01902, 01903, 01904, 01905, 01906, 01907, 01908,
01909, 01910, 01911, 01912, 01913, 01914, 01915/2,
01917/1, 01919, 01922, 01944/12, 01944/13, 01944/17,
01944/18, 01945, 01946/1, 01947, 01948/1, 01948/5, 01949,
01950, 01580, 01970, 02044, 02045/1, 02045/2, 02045/3,
02045/4, 02045/5, 02045/6, 02045/7, 02046, 02047, 02048/1,
02048/2, 02048/3, 02049, 02054, 02086, 02087/1, 02087/2,
02087/3, 02089, 02092, 02093, 02094, 02063, 02064, 02104,
02130, 02148, 02149, 02150, 02151, 02152, 02153a—b,
02154, 02155, 02156, 02157, 02158, 02159, 02160, 02161,
02162, 02163, 02164, 02165, 02174/2, 02174/4a—m,
02174/5a—p, 02175, 02177, 02178, 02179, 02181, 02182,
02184, 02185, 02199, 02200, 02202, 02204, 02205, 02206,
02207, 02208, 02209, 02210, 02211, 02212, 02214, 02215,
02216, 02217, 02218, 02233, 02234, 02235, 02236, 02237,
02238, 02239/1a—b, 02239/3, 02283, 02284, 02285,
02286/1, 02286/2, 02286/3, 02287, 02288, 02298, 02299/1,
02299/2, 02299/3, 02299/4, 02299/5, 02299/6, 02300, 02302,
02304/1, 02304/2, 02307, 02310, 02312, 02314, 02315,
02316, 02317, 02318, 02319, 02531, 02726, 02728, 02730,
02734/1, 02734/2, 02734/3, 02734/4, 02735, 02736/1,
02736/2, 02736/3, 02737, 02742, 02743, 02745, 02746,
02747, 02748, 02749, 02750, 02752, 02753/2, 02753/4,
02759/1, 02759/2, 02759/3, 02759/4, 02760, 02761/1,
02761/2, 02761/4, 02762, 02771, 02772, 02773/1, 02773/2,
02774, 02777, 02778/1, 02778/2, 02778/3, 02778/4, 02779,
02782, 02783, 02784, 02785, 02786, 02787/1, 02787/3,
02787/4, 02816.
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0340/2, 0340/4, 0341, 0345, 0346, 0347, 0348/2, 0348/41,
0348/42a—b, 0348/43, 0348/64, 0350, 0351, 0352, 0353,
0355, 0356a—b, 0357/4, 0357/69, 0357/71, 0357/141,
0357/142, 0357/198, 0357/199, 0357/200, 0357/202,
0357/204, 0358, 0359/1, 0361/2, 0364/4, 0366, 0367/4, 0368,
0369/4, 0370, 0371, 0374, 0375, 0377/1, 0377/2, 0377/3,
0377/4, 0378, 0379, 0381, 0382/2a—b, 0382/4, 0382/5,
0382/6, 0384, 0385a—b, 0386, 0387a—b, 0388, 0389a—b,
0390, 0391, 0392, 0393a—b, 0394, 0395, 0396/4a—b,
0397a—d, 0398, 0399, 0400, 0401a—b, 0402, 0403/5, 0404,
0405, 0406, 0408, 0409, 0410/2, 0412, 0413/2a—f, 0414,
0415, 0416, 0417/2, 0417/3, 0417/4a—b, 0417/5a—b, 0419,
0421, 0423/2, 0423/3, 0423/7, 0424, 0425/2, 0425/4, 0425/5,
0426, 0428/52, 0428/58a—f, 0428/54, 0428/56, 0429/1a—b,
0431, 0432, 0434, 0435, 0436/2, 0436/3, 0436/7, 0436/8a—b,
0436/9, 0437, 0438, 0439/6, 0439/8, 0439/9, 0440, 0441/2a—b,
0441/3, 0441/4, 0443, 0444, 0445a—b, 0446, 0447a—c,
0448, 0449a—d, 0450, 0451, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457,
0458, 0460/2a—c, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465/2a—b,
0466, 0467, 0468, 0469/3a—f, 0469/5, 0470, 0472/16,
0472/17, 0473, 0474/3, 0474/4, 0474/6a—h, 0474/12, 0475,
0476, 0477/2a—b, 0478, 0479/2, 0479/4a—d, 0480, 0482,
0483, 0484, 0485/2a—c, 0486, 0487, 0488, 0489, 0491, 0493,
0494, 0498, 0499/3, 0499/6, 0500, 0501/11, 0501/14, 0502,
0503, 0504, 0505/3, 0505/5, 0505/6, 0505/7, 0505/14, 0508/1,
0508/2, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517a—d,
0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0524, 0525, 0526, 0528, 0530,
0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541,
0542, 0543, 0544, 0545, 0546/1, 0546/3, 0548, 0550, 0552,
0553/5, 0554, 0562, 0564/1, 0564/3, 0564/4, 0567, 0568/3,
0568/5a—d, 0571, 0572/14, 0573, 0574, 0577, 0578/2,
0586/2, 0586/10, 0636, 0638, 0639/1, 0639/3, 0639/4, 0640,
0641, 0642, 0647, 0649/2, 0666/2, 0666/3, 0666/4, 0668,
0680, 0682/1, 0682/2, 0682/3, 0682/4, 0687, 0689/5, 0690,
0691a—f, 0693, 0694, 0695, 0696a—b, 0697, 0700, 0704,
0706, 0708/1, 0711/l, 0712, 0713/2.

Polgár
Nagyhegyes
0227/1, 0227/3a—g, 0227/4, 0231, 0233, 0234, 0236, 0237,
0239, 0240, 0241/15, 0242, 0243, 0244, 0246, 0247, 0248,
0249, 0250a—c, 0251, 0252, 0254, 0255, 0256a—b, 0257,
0258, 0259, 0260, 0261/1a—b, 0261/13, 0262, 0263, 0264,
0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273/2,
0277, 0278, 0279, 0280, 0286, 0287/2, 0291, 0292, 0295,
0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304,
0305/1, 0306, 0308, 0310, 0312, 0313/20, 0314/1, 0315, 0317,
0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328,
0329, 0330, 0331/4, 0331/5, 0331/7, 0331/8, 0334, 0335/6,
0335/2, 0335/3, 0337, 0338/1a—b, 0338/2, 0338/5, 0339,

0287, 0686, 0687, 0688, 0689a—t, 0690a—m, 0691,
0692/5a—j, 0693/1, 0693/2, 0694a—m, 0695a—m, 0696,
0697a—b, 0698, 0699, 0700.

Tiszacsege
0268.

Újszentmargita
0289a—j, 0291/1, 0305/2a—f, 0305/3.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
55/2001. (VIII. 31.) FVM
rendelete
a mez´ó- és erd´ógazdálkodási, valamint
az élelmiszer-ipari tevékenységhez
kapcsolódó szakért´ói m´úködés engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról szóló
61/1994. (XI. 8.) FM rendelet módosításáról
A szakért´ói m´úködéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet
2. §-ának (2)—(3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a 61/1994. (XI. 8.) FM rendeletet (a továbbiakban:
R.) — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´ók szerint módosítom:
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,,(1) A szakért´ói engedély megadása, illetve megújítása
iránti kérelmet a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell elbírálásra benyújtani a 2. számú mellékletben meghatározott
tartalommal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás díja szakterületenként 2500 Ft, amit a kérelem benyújtásával egyidej´úleg a
,,10032000-01494549-00000000 FVM Gazdálkodó Szervezete, Államháztartási egyedi azonosítószám: 036979’’ elnevezés´ú számlára kell befizetni. A kérelem elutasítása esetén a díjat nem lehet visszatéríteni.’’
(2) Az R . 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
,,a) a kérelemnek megfelel´ó szakirányú iskolai végzettséget tanúsító okirat közjegyz´ó által hitelesített másolatát;’’
(3) Az R . 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Az els´ó fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés
díja 1000 Ft, amit a kérelem benyújtásával egyidej´úleg a
(2) bekezdésben megjelölt számlára kell befizetni. A fellebbezési díjat a minisztérium visszatéríti, ha a másodfokú
határozat szerint a kérelem elutasítása jogszabálysért´ó
volt.’’

1. §
Az R . 1. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § (1) A mez´ógazdaság és élelmiszeripar, az erd´ógazdálkodás és els´ódleges faipar, a vadgazdálkodás és vadászat, a halászat, a mez´ógazdasági gépesítés, a mez´ógazdasági és élelmiszer-ipari vállalati gazdálkodás, valamint a
földmérés és térképészet szakterületein szakért´ói tevékenységre jogosító engedélyt az a büntetlen el´óélet´ú személy kaphat, aki a szakterületnek megfelel´ó egyetemi, f´óiskolai végzettséggel, továbbá a szakért´ói engedély kérelemben feltüntetett részterületen legalább ötéves, igazolt
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) Földmérési és térképészeti szakterületen az engedélyezés további feltétele, hogy a kérelmez´ó az ötéves szakmai gyakorlatból legalább két évet a földügyi igazgatásban
töltött el, valamint hogy a birtokrendezés, a nagy méretarányú és kataszteri térképkészítés, az ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai munkák, a földügyi, földmérési, térképészeti és távérzékelési munkák ellen´órzése, illetve vizsgálata
szakterületén ingatlanrendez´ó földmér´ói min´ósítéssel is
rendelkezzék.’’

2. §
(1) Az R . 3. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:

3. §
Az R . 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § A szakért´ói engedély legfeljebb öt évre igényelhet´ó. Ha az engedély öt évnél rövidebb id´óre szól, öt évig
meghosszabbítható. Az öt évre szóló engedély lejárta el´ótt
további öt évre megújítható.’’

4. §
(1) Az R . 5. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(1) A minisztérium felfüggesztheti vagy visszavonhatja
érvényességi idején belül a szakért´ói engedélyt, ha a szakért´ó tevékenységével összefüggésben szakmai hiányosságok miatt az ellene benyújtott panasz alaposnak bizonyult,
vagy szabálysértési felel´ósségét állapították meg.
(2) A felfüggesztés id´ótartamára a szakért´ói engedélyt
be kell vonni.’’
(2) Az R . 5. §-ának (3) bekezdése a következ´ó f) ponttal
egészül ki:
(A névjegyzékb´ól törölni kell a szakért´ót, ha)
,,f) a szakért´ói engedélyét visszavonták.’’
(3) Az R . 5. §-ának (4)—(5) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
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,,(4) A minisztérium visszavonja a szakért´ói engedélyt
attól a szakért´ót´ól, akivel szemben az engedélyezési eljárást követ´óen utólag olyan tény, körülmény merült fel, ami
az 1. § és 2. § (3) bekezdése szerint engedélyezést kizáró
oknak min´ósül.
(5) A minisztérium els´ó fokú határozata ellen a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez lehet fellebbezni.’’

F´ó szakterület
megnevezése

6709
Szakterület részletezése

Cukorrépa-termesztés
Burgonyatermesztés
Rostnövénytermesztés
Olajnövények termesztése
Dohánytermesztés és fermentálás

5. §
Az R . 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A szakért´ói engedélyt nyilvántartó jegyzékbe kell
venni. A minisztérium a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´óben évente közzé teszi a szakért´ók névjegyzékét.’’

Kertészeti
termesztés

növénySz´ól´ótermesztés
Borászat
Gyümölcstermesztés
Szántóföldi zöldségtermesztés
Növényházi és fóliás zöldségtermesztés

6. §
Az R . 1—2. számú melléklete helyébe e rendelet
1— 2. számú melléklete lép.

Gyógy-, illóolaj-,
f´úszernövénytermesztés

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti az R . 2. §-ának (2) bekezdése.

Szaporítóanyag-termesztés
(mag,
faiskola, oltvány)
Gombatermesztés
Szabadföldi dísznövénytermelés
Növényházi és fóliás dísznövénytermesztés
Zöldfelület fenntartás
Parkfenntartás
Parképítés

Dr. Vonza András s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Állattenyésztés

Szarvasmarha-tenyésztés
Sertéstenyésztés
Lótenyésztés
Juhtenyésztés
Kisállattenyésztés
Kedvtelésb´ól tartott állat

Halászat

Haltenyésztés, halászati ökonómia

1. számú melléklet
az 55/2001. (VIII. 31.) FVM rendelethez
[1. számú melléklet
a 61/1994. (XI. 8.) FM rendelethez]
F´ó szakterület
megnevezése

Szántóföldi növénytermesztés

Szakterület részletezése

Kenyérgabona-termesztés
Takarmánygabona-termesztés
Pillangós növények termesztése
Egyéb szántóföldi növények termesztése
Vet´ómagtermesztés

Takarmánygazdálkodás

Termények, termékek tárolása

Takarmányok min´ósítése és ellen´órzése
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F´ó szakterület
megnevezése

Szakterület részletezése

F´ó szakterület
megnevezése

Szakterület részletezése

— élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok feldolgozása

Termények, termékek tartósítása

Földügyi igazgatás

Keveréktakarmánygyártás

Gyepgazdálkodás

Öntözéses
kodás
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Ingatlan-nyilvántartás
Földmin´ósítés, földvédelem
Földhasznosítás
Birtokrendezés
Term´óföld forgalmazása
Term´óföld-értékbecslés

gazdál-

Talajvédelem

Élelmiszer-ipari
feldolgozás

Öntözéses szántóföldi növénytermesztés
Öntözéses kertészeti növénytermesztés
Öntözéstechnika alkalmazása

Földmérés és térképészet, távérzékelés

Talajtani szakvélemény
— talajjavítás
— vízrendezés
— tereprendezés
— vízerózió elleni védelem
— szélerózió elleni védelem
— ültetvénytelepítés
— öntözés
— hígtrágya kijuttatás
— szennyvizek és szennyvíziszapok mez´ógazdasági felhasználása
— rekultiváció
Talajok fizikai, kémiai és biológiai
terhelés elleni védelme
Talajvéd´ó földhasználat
Mez´ógazdasági
gépesítés
Technológiák vizsgálata és gazdaságosságának elemzése
— hús- és baromfiipari
— tejipari
— tartósítóipari
— erjedés- és üdít´óipari
— dohányipari
— cukoripari
— süt´ó- és édesipari
— malom- és keveréktakarmány-ipari
— növényolaj-ipari

Nagy méretarányú térképkészítés
Kataszteri térképkészítés
Topográfiai térképkészítés
Fotogrammetria
Geokartográfia (földrajzi térképészet)
Tematikus térképészet
Távérzékelés és annak mez´ógazdasági (földhasználat, növényzet, termésbecslés, talaj, erd´ók) térképészeti alkalmazása
Térinformatika
Ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai munkák
Földügyi, földmérési, térképészeti,
távérzékelési munkák
— ellen´órzése
— vizsgálata
— m´úszaki-gazdasági elemzése
— számítógépes feldolgozása

Mez´ógazdasági gépek ágazati üzemeltetése és javítása
A kistermelés gépesítése
Szántóföldi, kertészeti, növénytermesztés és állattartás gépesítése,
valamint az alkalmazott gépek, eszközök vizsgálata
Mez´ógazdasági gépesített technológiák gazdaságosságának elemzése
Élelmiszer-ipari üzemek gépeinek
és berendezéseinek vizsgálata és
gazdaságosságának elemzése
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F´ó szakterület
megnevezése

Szakterület részletezése

F´ó szakterület
megnevezése

Mez´ógazdasági és élelmiszer-ipari
h´út´ógépészet
Élelmiszer-ipari üzemi gépek
higiénés min´ósítése
Mez´ógazdasági építészet

Tápanyag-gazdálkodás

Talaj- és növényvizsgálatok
M´útrágyázás
Szervestrágyázás
Egyéb termésnövel´ó anyag alkalmazása, vizsgálata

Növényvédelem

Vadgazdálkodás
vadászat

Szántóföldi növényvédelem
— növényvédelmi állattan
— növénykórtan
Kertészeti növényvédelem
— növényvédelmi állattan
— növénykórtan
Erd´ók és közterületek növényvédelme
— növényvédelmi állattan
— növénykórtan
Raktározott termények és tárolók
védelme
— növényvédelmi állattan
— növénykórtan
Gyomszabályozás, vegyszeres gyomirtás
Növényvédelmi kármegállapítás
Növényi virológia
Növényvédelmi gépek, alkalmazástechnika
Légi növényvédelem
Növényvéd´ó szer analitika
Növényvédelmi el´órejelzés
Növényegészségügyi zárszolgálat

és
Vadgazdálkodási tervezés (vadállomány-hasznosítás, él´óhely-gazdálkodás)
Zárttéri vadtartás
Erdei vadkár
Mez´ógazdasági vadkár
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Vad gépjárm´úvel való ütközéséb´ól
ered´ó kár
Vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények értékelése
Vadászati balesetek
Vadászati jog
Vadászterületek haszonbérlete

Erd´ógazdálkodás,
erdészeti tervezés

Erd´ófeltárás és erdészeti útépítés
Erdészeti vízgazdálkodás
Erdészeti növényvédelem
Erdei kármeghatározás
Erdészeti gyomirtás
Erdészeti gépesítés
Erdészeti gépek vizsgálata
Erdészeti gépek biztonságtechnikája
Fatermesztés
Erdészeti szaporítóanyag-termesztés
Erd´ótelepítés, fásítás
Erd´ó- és vadgazdálkodási ökonómia
Erd´ó- és kárértékelés
Erd´óingatlan-nyilvántartás és rendezés
Erd´óhasználat
Acélköteles faanyagmozgatás
Fahasználati
biztonságtechnika
(erdészet)
Erdészeti környezetvédelmi hatásvizsgálat
Erdészeti környezetvédelmi felülvizsgálat
Min´óség-ellen´órzés,
min´óségszabályozás és biztosítás
Erdészeti term´óhely-feltárás és térképezés
Erózió, defláció és biológiai terhelések elleni védelem
Erd´ótervezés
Erdészeti térinformatika és erdei
térképezés
Erd´ótelepítés és fásítás tervezése
Erdészeti üzemterv készítése
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Szakterület részletezése

Erd´ófeltárás, erdészeti utak tervezése
Erd´óhasználati és fakitermelési
tervezés
Erd´ók és zöldfelületek, zöldterületek tervezése, tájrendezése
Erdészeti vízgazdálkodási létesítmények tervezése
Szennyvízelhelyezést szolgáló ültetvények tervezése

Faipar

Állategészségügy,
élelmiszer-min´óségügy

Fa alapanyagok
Faipari termékek
F´úrészipari technológiák
Furnér- és rétegelt lemezipari technológia
Forgácslap-ipari technológiák
Farostlemez-ipari technológiák
Fa ragasztása és felületkezelése
Faalapú épületszerkezetek
Faipari gépek, berendezések és biztonságtechnikájuk
Faipari légtechnika (por-, forgácsés gázelszívás, ártalmatlanítás)
Faipari zajcsökkentés

F´ó szakterület
megnevezése

Halegészségügy

Szakterület részletezése

Méhegészségügy
Állathigiénia
Állategészségügyi igazgatás
Élelmiszer-min´óségügy
Zöldség- és gyümölcsmin´óségügy

Élelmiszer min´óségellen´órzés

Termésbecslés

Min´óségszabályozás
Káros szennyezések analitikai vizsgálata

Mez´ógazdasági kárbecslés

Mez´ógazdasági és
élelmiszer-ipari vállalati gazdálkodás

Üzem- és munkaszervezés
Áruforgalom, piac, marketing, gazdaságossági hatékonysági vizsgálatok és elemzések
Informatika,

Biotechnika,
technológia
Szarvasmarha-egészségügy
Juhegészségügy
Sertésegészségügy
Baromfi-egészségügy
Lóegészségügy
Prémes állatok egészségügye
Infektológus
Klinikus
Toxikológus
Takarmányhigiénikus
Élelmiszer-higiénikus
Szaporodás biológia
Vadegészségügy

2001/95. szám

számítástechnika

bio-

Mez´ógazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti
el´óállítása,
forgalmazása

Növénytermesztés
Állattenyésztés
Erdészet
Élelmiszeripar

Növénytermesztés

Állattartás
Növényi és állati termékek feldolgozása
Forgalmazás
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2. számú melléklet az 55/2001. (VIII. 31.) FVM rendelethez
[2. számú melléklet a 61/1994. (XI. 8.) FM rendelethez]
Minta
Szakért´ói engedély megadása, illetve megújítása iránti kérelem
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Humánpolitikai F´óosztály
1860 Budapest V., Kossuth Lajos tér 11.
A szakért´ói m´úködéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet, valamint az
55/2001. (VIII. 31.) FVM rendelettel módosított 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet alapján kérem, hogy engem
1. a Szakért´ói Nyilvántartó Jegyzékbe mint szakért´ót felvenni,
2. kérem a ...................... számú szakért´ói engedélyem megújítását, és részemre szakért´ói engedélyt kiadni szíveskedjenek.
A megjelölt f´ó szakterület következ´ó részterületén (részterületein) kívánok szakért´ói tevékenységet folytatni:
F´ó szakterület megnevezése: ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Szakterület részletezése: ..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Név: .....................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...............................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................................
Lakcím:
.................................................................................................... (napközben elérhet´ó hívószám: ............................... )
Iskolai végzettség (oklevelet kiállító iskola megnevezése, helye és az oklevél száma, kelte): ...............................................
..............................................................................................................................................................................................................
Szakképesítés: ....................................................................................................................................................................................
Nyelvtudás: .........................................................................................................................................................................................
Munkahely: ........................................................................................................................................................................................
Munkakör: ..........................................................................................................................................................................................
Korábbi munkahely, beosztás (a munkakörök részletes megjelölésével és az alkalmazás id´ótartamának naptár szerinti
feltüntetésével): .................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Korábbi tudományos és szakmai publikációs tevékenység: ........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
A kérelem engedélyezése esetén hozzájárulok ahhoz, hogy a szakért´ók névjegyzékében szerepl´ó adataim (aláhúzással
jelölni):
a) a minisztérium hivatalos lapjában,
b) a számítógépes nyilvántartásban
közzétételre kerüljenek.
Kelt: ....................... 200..... év .............................. hó ......... nap.
..............................................
kérelmez´ó aláírása
Melléklet:
— szakirányú iskolai végzettséget igazoló hitelesített okirat;
— részletes szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék;
— 90 napnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány;
— ............ Ft (szakterületenként 2500 Ft) eljárási díj befizetését igazoló feladószelvény;
— munkáltatói igazolás arról, hogy a kérelmez´ó az adott részterületen ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

6714

MAGYAR KÖZLÖNY

A honvédelmi miniszter
21/2001. (VIII. 31.) HM
rendelete
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának
kiadásáról szóló 19/1998. (XII. 16.) HM rendelet
módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és
a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 146. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a katonai és rendvédelmi
fels´óoktatási intézmények vezet´óinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény
(a továbbiakban: Hft.) 50. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1998. (XII. 16.) HM rendeletet (a továbbiakban: R .) a következ´ók szerint módosítom:

1. §
(1) Az R. melléklete 51. pontjának felvezet´ó szövege a
következ´ó mondattal egészül ki:
,,A hadihajós és hallgató állomány az e pont szerinti köznapi öltözet változataiban jelölt köznapi Bocskaisapka helyett tányérsapkát visel.’’
(2) Az R. mellékletének 51. pontjában az általános és
hadihajós öltözet valamennyi változatában a ,,tányérsapka’’ szövegrész helyébe a ,,köznapi Bocskai-sapka’’ szövegrész lép.

2001/95. szám

A közlekedési és vízügyi miniszter
és a belügyminiszter
26/2001. (VIII. 31.) KöViM—BM
együttes rendelete
a közúti járm´úvek forgalomba helyezésével
és forgalomban tartásával,
valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellen´órzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló
11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet
módosításáról
Az illetékekr´ól szóló, többször módosított 1990. évi
XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a
közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény 46/B. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel, továbbá a környezetvédelmi miniszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendeljük el:

1. §
A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló
11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. §-ának e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A rendeletben meghatározott díjak tekintetében)
,,e) a rendelet 1. számú melléklete I. fejezet 2. pontjának
c)—e) és i)—k) alpontjaiban meghatározott szolgátatási díjra vonatkozó személyes illetékmentességre az
Itv. 5. §-át’’
(kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ azon
e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.)

2. §
2. §
Az R. melléklete 55. pontjának a) alpontjában az általános tábornoki, f´ótiszti, tiszti, zászlósi öltözet valamennyi
változatában a ,,tányérsapka’’ szövegrész helyébe a ,,társasági Bocskai-sapka’’ szövegrész lép.

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

3. §
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép hatályba.

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Szabó János s. k.,

Dr. Fónagy János s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

honvédelmi miniszter

közlekedési és vízügyi miniszter

belügyminiszter
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Melléklet
a 26/2001. (VIII. 31.) KöViM—BM együttes rendelethez
[A 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet
1. számú mellékletének I. fejezete]
,,I. Fejezet
A közúti közlekedés igazgatási tevékenységének
hatósági díjai
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3. Két vagy több gépjárm´ú ügyintézésére vonatkozó kérelem egy id´óben történ´ó el´óterjesztése esetén, kérelmenként, ha a kérelmez´ó soron kívüli ügyintézést kér:
a) három munkanapon belüli ügyintézés
esetén
100
b) két munkanapon belüli ügyintézés esetén
200
c) egy munkanapon belüli ügyintézés esetén
300’’

Díj (Ft)

1. Közúti járm´úvek vezetésére jogosító okmányokkal
kapcsolatos eljárásért fizetend´ó igazgatási szolgáltatási díjak:
a) tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga engedélyezése vizsgánként
2 800
b) a külföldi vezet´ói engedély honosítása
3 200
c) ideiglenes vezet´ói engedély kiadása
1 200
d) nemzetközi vezet´ói engedély kiadása
1 200
2. A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével, rendszámtáblával történ´ó ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak:
a) külföldr´ól származó és belföldön forgalomba helyezend´ó használt járm´úvek (járm´úalvázak) származásának ellen´órzése
6 600
b) a forgalomból történ´ó kivonás elrendelése esetén a járm´ú ismételt forgalomba helyezése
6 600
c) lassú járm´ú és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása
3 200
d) érvényesít´ó címke kiadása, pótlása
280
e) járm´úkísér´ó lap kiadása
1 000
f) egyénileg kiválasztott rendszámtábla
kiadása iránti kérelem
60 000
g) egyedileg el´óállított rendszámtábla kiadása iránti kérelem
250 000
h) kísérlethez vagy kipróbáláshoz szükséges ,,Indítási Napló’’ hitelesítése, a
próbarendszámhoz tartozó ideiglenes
forgalmi engedély kiállításának díja
15 200
i) forgalomból kivonás, ideiglenes kivonás, ideiglenes kivonás megszüntetése
1 200
j) záradék elrendelése, törlése, ha nem
kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet
kiállítani
1 200
k) egyéb okmánykiadással nem járó változtatások iránti kérelem
1 200

A közlekedési és vízügyi miniszter,
a belügyminiszter, valamint
a környezetvédelmi miniszter
27/2001. (VIII. 31.) KöViM—BM—KöM
együttes rendelete
a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról
és ellen´órzésér´ól szóló
18/2001. (V. 23.) KöViM—BM—KöM együttes rendelet
módosításáról
A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a
(3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendeljük el:

1. §
A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellen´órzésér´ól szóló 18/2001. (V. 23.) KöViM—BM—KöM
együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,8. § (1) Ez a rendelet — a (2)—(6) bekezdésben meghatározott kivétellel — 2001. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellen´órzésér´ól szóló 18/1991.
(XII. 18.) KHVM rendelet, valamint az azt módosító
32/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet és a 26/1998. (XII. 19.)
KHVM rendelet, továbbá az egyes közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló
46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 2. §-a.
(2) 2002. január 1-jén lép hatályba a 4. § (10) bekezdésének b) pontja.
(3) 2002. július 1-jén lép hatályba
a) a 4. számú melléklet 2.4. pontja;
b) a 4. számú melléklet 2.5. c) pontja;
c) az 5. számú melléklet 2.1., 2.2. és 2.4. pontja;
d) az 5. számú melléklet 6. pontja;
e) a 6. számú melléklet 8. pontja;
f) a 10. számú melléklet 7.6.3. pontja.
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(4) 2002. szeptember 1-jén lép hatályba a 10. számú
melléklet 4.3. pontja.
(5) 2003. július 1-jén lép hatályba
a) a 2. számú melléklet 1.3. pontja;
b) a 2. számú melléklet 6.2. pontja;
c) a 3. számú melléklet 1.3. pontja;
d) a 3. számú melléklet 6.2. pontja;
e) a 4. számú melléklet 1.3. pontja;
f) a 4. számú melléklet 5.4.4.4. pontja;
g) a 4. számú melléklet 6.2. pontja;
h) az 5. számú melléklet 2.3. pontja;
i) a 6. számú melléklet 3. és 4. pontja;
j) a 7. számú melléklet 1.8. pontja;
k) a 11. számú melléklet 2.2.3. pontja.
(6) 2005. július 1-jén lép hatályba a 2. számú melléklet
2.5. a) pontjában meghatározott szénhidrogén (CH) határérték.
(7) A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és
ellen´órzésér´ól szóló 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelet
alapján e rendelet hatálybalépését megel´óz´óen kiadott igazolólapok a rajtuk feltüntetett id´ópontig, a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére vonatkozó jogosítások az
e rendeletben el´óírt feltételek teljesítéséig érvényesek. A
gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellen´órzésér´ól szóló 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelet szerinti,
már legyártott, illetve a felülvizsgáló szervezetek részére
felhasználás céljából átadott igazolólapok 2001. december
31-ig használhatók fel.’’
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(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A nevelési-oktatási intézmények m´úködésér´ól szóló
— többször módosított — 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
(a továbbiakban: R .) 20. §-a (6) bekezdésének d) pontja,
valamint záró rendelkezése a következ´ók szerint módosul:
(Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen)
,,d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem
volt érdemjeggyel értékelhet´ó, a tanítási év végén nem
osztályozható, kivéve, ha a nevel´ótestület engedélyezi,
hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevel´ótestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások
számát, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási
év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már
az els´ó félév végére meghaladja a meghatározott mértéket,
és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhet´ó,
félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.’’

2. §
2. §
Ez a rendelet 2001. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidej´úleg az R. 5. számú melléklete 6. pontjában a ,,8. §
(2) bekezdésében’’, valamint 6. számú melléklete 8. pontjában a ,,8. § (2) bekezdésében’’ szövegrészek helyébe a
,,8. § (3) bekezdésében’’ kifejezés lép.
Dr. Fónagy János s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

belügyminiszter

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

A képzési kötelezettségr´ól és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló — többször módosított — 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet (a továbbiakban: r.) 1. számú mellékletének ,,A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelez´óen foglalkoztatottak létszáma’’ cím
,,Gyógypedagógiai szolgáltató központ’’ II. része és a
,,Nevelési tanácsadó’’ II. része helyébe e rendelet melléklete
lép.
3. §

környezetvédelmi miniszter

Az oktatási miniszter
29/2001. (VIII. 31.) OM
rendelete
egyes oktatási jogszabályok módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a
(1) bekezdésének b), h) pontjában, valamint a Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi XXII. törvény 128. §-ának

(1) A 2001/2002. tanév rendjér´ól szóló 15/2001. (V. 25.)
OM rendelet (a továbbiakban: OR .) 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az iskola felvételi tájékoztatót készít, melyet 2001.
október 31-ig köteles nyilvánosságra hozni. A felvételi
tájékoztatónak tartalmaznia kell a felvételi eljárás rendjét,
továbbá, ha az iskola felvételi vizsgát tart, a vizsgára történ´ó jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga
id´ópontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban valamennyi iskolának
közölnie kell az OM azonosító számát, továbbá azokat a
tanulmányi lehet´óségeket, amelyek közül a tanuló választhat [például: általános tanterv alapján folyó oktatás, emelt
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szint´ú oktatás, szakképzésben a szakterület (a továbbiakban együtt: tagozat)] megnevezését és a tagozatot jelöl´ó
bels´ó kódot. A középfokú iskolák a tagozatok bels´ó kódját
az Oktatási Minisztérium által 2001. szeptember 14-ig a
minisztérium hivatalos lapjában közzétett közleményben
foglaltak szerint állapítják meg. A középfokú iskolák a
tagozatok bels´ó kódját 2001. október 1-jéig megküldik az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
(a továbbiakban: OKÉV) által megbízott Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak.’’
(2) Az OR. 9. §-a (3) bekezdésének els´ó mondata helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,A gimnázium 2001. október 31-ig — a fenntartói igazolás benyújtásával — jelentheti be az OKÉV részére, ha
felvételi eljárást megel´óz´ó írásbeli vizsgát kíván tartani.’’
(3) Az OR . 11. §-ának (1)—(2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A tanuló a gimnázium kilencedik évfolyamánál
alacsonyabb évfolyamra történ´ó jelentkezését — a gimnáziumtól kapott, központilag kiadott jelentkezési lapon —
közvetlenül küldi meg a kiválasztott gimnázium részére
2002. február 15-ig. A tanuló több jelentkezési lapot nyújthat be.
(2) A gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb
évfolyamra történ´ó felvételi eljárásban az e rendelet
13. §-ának (2)—(3) bekezdésében, 14. §-ának (1)—(5) bekezdésében, 16—17. §-ában és 20. §-ában foglaltakat azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tanuló a jelentkezési
lapjának továbbításával egyidej´úleg a tanulói adatlapot
közvetlenül küldi meg a Felvételi Központ részére.’’
(4) Az OR . 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A jelentkezési lapon csak a tanuló hivatalos, az
iskola törzslapján szerepl´ó neve tüntethet´ó fel. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tanuló fényképes diákigazolványának számát. Az ideiglenes diákigazolvány száma nem
tüntethet´ó fel a jelentkezési lapon. Ha a tanuló nem rendelkezik fényképes diákigazolvánnyal, a jelentkezési lapján az általános iskola által közölt tízjegy´ú azonosító kódot
kell feltüntetni. A tízjegy´ú azonosító kódot a Felvételi
Központ küldi meg az általános iskolának.’’
(5) Az OR . 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A tanuló osztályf´ónöke átveszi a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat, és ellen´órzi, hogy a tanulói
azonosító adatokat, továbbá a tagozatok bels´ó kódját helyesen tüntették-e fel a jelentkezési lapokon, valamint a
tanulói adatlapokon.’’
(6) Az OR . 15. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,15. § Az általános iskola 2002. március 18. és 2002.
március 21. közötti id´ópontban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szül´ó közösen módosít-
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hassa a tanulói adatlapot. A módosítás új tanulói adatlap
kitöltésével történik. A módosítás során a jelentkezések az
eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolák
újabb tagozataival kiegészíthet´ók, illet´óleg az eredetileg
beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhet´ók. Új tagozat csak az érintett középfokú
iskolával történt el´ózetes egyeztetés alapján jelölhet´ó meg.
Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Az új tanulói
adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap
érvényét veszti. Az általános iskola a módosított (végleges)
tanulói adatlapokat 2002. március 22-én megküldi a Felvételi
Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak.’’
(7) Az OR . 16. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,16. § (1) A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tagozatonként elkészíti a jelentkez´ók ABC sorrendbe szedett jegyzékét
(a továbbiakban: jelentkez´ók jegyzéke), és elektronikus
formában 2002. március 31-ig megküldi a középfokú iskoláknak.
(2) A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi
eljárás befejezését követ´óen tagozatonként elkészíti az
ideiglenes felvételi jegyzéket. Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkez´ók jegyzékébe
minden jelentkez´ó neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkez´ó teljesítette a
felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a
jelentkez´ó nem teljesítette a felvételi követelményeket, a
neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az
,,E’’ bet´ú alkalmazásával kell beírni. Az ideiglenes felvételi
jegyzéket — tájékoztatás céljából, az e rendelet 14. §-ának
(5) bekezdésében meghatározottak alkalmazásával —
nyilvánosságra kell hozni.
(3) A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását
követ´óen a Felvételi Központ — elektronikus úton —
2002. április 10-ig kiegészítheti az ideiglenes felvételi jegyzékben található névsort.
(4) A középfokú iskola igazgatója 2002. április 15-ig a
(2) bekezdésben meghatározottak szerint elkészíti a végleges felvételi jegyzéket, és elektronikus formában megküldi a Felvételi Központnak. Az iskola igazgatójának
eddig az id´ópontig a végleges felvételi jegyzéket kinyomtatva, minden oldalát aláírásával és az iskola körbélyegz´ójének lenyomatával ellátva meg kell küldenie a Felvételi
Központnak.
(5) Az igazgató a végleges felvételi jegyzéken — tagozatonként — feltünteti a felvehet´ó tanulók létszámát is.’’
(8) Az OR . 17. §-ának (4)—(5) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) Az OKÉV 2002. április 30-ig visszaküldi a tanulói
adatlap alapján egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt
hirdet´ó középfokú iskolának.
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(5) A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt
meghirdet´ó középfokú iskola — a jegyzéknek megfelel´óen — 2002. május 7-ig megküldi a felvételr´ól vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkez´ónek és az általános
iskolának.’’
(9) Az OR . 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó
évfolyamának elvégzése után tanulmányait a kötelez´ó felvételt biztosító szakiskola kilencedik évfolyamán kívánja
folytatni, a 13. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott id´ópontban jelentkezési lapját az iskolának, tanulói
adatlapját pedig a Felvételi Központnak meg kell küldeni.
Az iskola a jelentkezést tudomásul veszi, és err´ól értesíti a
7. § (9) bekezdésében felsoroltakat.’’

4. §
(1) Ez a rendelet 2001. szeptember 1-jén lép hatályba.

V. rész
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A M´úvészeti Szakszervezetek Szövetsége
El´óadóm´úvészi Jogvéd´ó Irodájának (MSZSZ—EJI)
jogdíjközleménye az el´óadás sugárzás
vagy a nyilvánossághoz történ´ó átvitel céljára készült
rögzítésének díjáról és a felhasználás
egyéb feltételeir´ól
Az MSZSZ—EJI, a szerz´ói jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (Szjt.) 74. § (2) bekezdésének els´ó fordulatában, 27. §-ában, valamint a 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint állapítja
meg az el´óadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történ´ó
átvitel céljára készült rögzítésének díját és a felhasználás
egyéb feltételeit:
1. A jogdíjközlemény tárgyi hatálya

(2) A rendelet hatálybalépésének napján az OR . 13. §-a
(5) bekezdésének a) pontjában az ,,OKÉV-nek’’ szöveg
helyébe a ,,Felvételi Központnak’’ szöveg, az OR .
20. §-ának (3) bekezdésében a ,,2002. május 17-ig’’ szöveg
helyébe a ,,2002. május 22-ig’’ szöveg lép.
(3) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az r.
1. számú melléklete ,,A pedagógiai szakszolgálat feladatait
ellátó intézményekben kötelez´óen foglalkoztatottak létszáma’’ cím ,,Gyógypedagógiai szolgáltató központ’’
III. része és a ,,Nevelési tanácsadó’’ III. része, továbbá az
5/1998. (II. 18.) MKM rendelet 13. §-a.
Dr. Pálinkás József s. k.,

1.1. A jogdíjközlemény hatálya a televízió-szervezet és
a saját televízió-m´úsort vezeték útján a nyilvánossághoz
közvetít´ó (a továbbiakban együtt: felhasználó) által sugárzás vagy a nyilvánossághoz történ´ó átvitel (a továbbiakban
együtt: sugárzás) céljára rögzített el´óadás (a továbbiakban:
felvétel) els´ó sugárzását követ´ó ismételt sugárzásának
díjára és felhasználási feltételeire terjed ki.
1.2. A jogdíjközlemény hatálya kiterjed azokra a felvételekre is, amelyeket más személyek a felhasználó megrendelésére és a m´úsorában történ´ó sugárzása céljával rögzítettek, továbbá a felhasználó az ilyen felvétel sugárzására
annak bármely más felhasználását megel´óz´ó kizárólagos
jogot szerzett.

oktatási miniszter

2. Az el´óadóm ´úvészi jogdíj mértéke
2.1. A felhasználó a felvétel els´ó sugárzását követ´ó ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott el´óadóm´úvészi jogdíjat köteles fizetni.

Melléklet
a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelethez

2.2. A jogdíjat a felhasználónak a m´úsorszolgáltatás
jellegét´ól és vételkörzetét´ól, továbbá az ismételten sugárzott felvétel perchosszától függ´óen, az egy percre es´ó jogdíj
alapulvételével kell megállapítania és megfizetnie:

(Gyógypedagógiai szolgáltató központ)
II. Nevel´ó-oktató munkát segít´ó alkalmazottak
Szakorvos
Gyógytornász

1
1

a) közszolgálati m´úsorszolgáltatók
aa) országos m´úsorszolgáltatás esetén
bb) körzeti m´úsorszolgáltatás esetén
ac) helyi m´úsorszolgáltatás esetén

(Nevelési tanácsadó)
II. Nevel´ó-oktató munkát segít´ó alkalmazottak
1. Gyermekszakorvos vagy gyermekpszichiáter
2. Szociális munkás
3. Családsegít´ó

A m´úsorszolgáltatás jellege
és vételkörzete

1
1
1

b) nem közszolgálati m´úsorszolgáltatók
ba) országos m´úsorszolgáltatók
bb) körzeti m´úsorszolgáltatók
bc) helyi m´úsorszolgáltatók

A jogdíj mértéke
percenként

6 500 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
10 000 Ft
3 000 Ft
1 500 Ft
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2.3. A jogdíjat a felhasználónak nem kell megfizetnie
a) a felvétel els´ó sugárzásának napját követ´ó egy éven
belüli, egyszeri ismételt sugárzásáért;
b) a felvétel részletének két percet meg nem haladó
terjedelemben történ´ó ismételt sugárzásáért, feltéve, hogy
a részlet id´ótartama ezen belül sem haladja meg az els´ó
ízben sugárzott felvétel teljes id´ótartamának tíz százalékát;
c) a felvétel részletének m´úsorel´ózetes céljára történ´ó
ismételt sugárzásáért, harminc másodpercet meg nem haladó terjedelemben.
2.4. A felhasználónak a jogdíjat a 2.2—2.3. pontokban
meghatározott feltételek szerint kell megfizetnie akkor is,
ha a felvétel ismételt sugárzására más felhasználónak ad
engedélyt. Ilyen esetben azonban az ismételt sugárzást engedélyez´ó felhasználónak a fizetend´ó jogdíj mértékét nem
a saját, hanem annak m´úsorszolgáltatási jellege és vételkörzete alapján kell megállapítania és megfizetnie, akinek
(amelynek) a felvétel ismételt sugárzását engedélyezte.
2.5. A nem közszolgálati m´úsorszolgáltatókra meghatározott jogdíjak [2.2. b) pont] mérséklésére — legfeljebb a közszolgálati m´úsorszolgáltatókra megállapított
jogdíj [2.2. a) pont] mértékéig — abban az esetben kerülhet
sor, ha
a) a nem közszolgálati m´úsorszolgáltató a m´úsorszolgáltatási szerz´ódésben kötelez´óen el´óírtnál magasabb arányban
vállalja közszolgálati m´úsorok sugárzását, továbbá
b) az ilyen önként vállalt közszolgálati m´úsorarány
megfelel´ó mérésér´ól és nyilvántartásáról a felhasználás
részletes feltételeit tartalmazó szerz´ódésben (3.1. pont) az
MSZSZ—EJI-vel megállapodik, és
c) az MSZ SZ —EJI-vel szemben három hónapnál régebben lejárt jogdíjtartozása nem áll fenn és adatszolgáltatási kötelezettségének határid´óben eleget tett.
3. A felhasználás egyéb feltételei
3.1. A felhasználás részletes feltételeir´ól az MSZ SZ —
EJI és a felhasználó szerz´ódésben állapodik meg. Az
MSZSZ—EJI a felhasználás részletes feltételeir´ól szóló
szerz´ódésben a felhasználók között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett
azonos kedvezményeket biztosít.
3.2. A felhasználó — a 2.3. pontban meghatározott eseteket kivéve — köteles az MSZSZ—EJI részére adatokat
szolgáltatni az ismételten sugárzott felvételekr´ól. Ha a
felhasználás részletes feltételeir´ól szóló szerz´ódés másképp nem rendelkezik, az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell legalább a következ´óket:
a) a felvétel címét és perchosszát, felvétel részletének
ismételt sugárzása esetén emellett a részlet perchosszát is;
b) a felvételen, illetve felvételrészleten szerepl´ó el´óadóm´úvészek nevét, a f´ószerepl´ó, illetve szerepl´ó besorolás feltüntetésével.

6719

3.3. Ha a felhasználás részletes feltételeir´ól szóló szerz´ódés másképp nem rendelkezik, a jogdíj és az adatszolgáltatás naptári félévenként, a félévet követ´ó hónap 15. napjáig esedékes.
3.4. Az MSZ SZ —EJI a felvétel jogdíjközleményben
meghatározott felhasználásának módját és mértékét a
helyszínen is ellen´órizheti.
4. A jogdíjközlemény id´óbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2001. augusztus 1. napjától december 31. napjáig érvényesek.
MSZ SZ — EJI
* * *

A Jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyom:
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken
kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárm´ú törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
098481A
390338B
747303B
007656A
628133A
461253A
902386A
547651A
340751A
160490B
100846A
258230A
008022A
262751A
461253A
730179A
374079A
427829A
486157A

102383A
893670A
712202A
189581B
367672B
709379A
095786B
095255B
592085A
266558B
965341A
789100A
769082A
814249A
706720A
579839B
285141B
372507A

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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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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KÜLÖNSZÁM

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE
(1992. évi XXII. törvény)
A módosítások kihirdetését követ´óen megjelent Magyar Közlöny különszám a Munka Törvénykönyvét már
az aktuális, európai jogharmonizációs célú (2001. július 1-jén hatályba lép´ó) változásokkal egységes szerkezetben tartalmazza.
Ára: 728 Ft áfával.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendelem a Magyar Közlöny különszámot (A Munka Törvénykönyve) ........ példányban
Ára: 728 Ft + postaköltség. A befizetéshez számlát kérek/csekket kérek. (A megfelel´ót kérjük aláhúzni).
Megrendel´ó neve:
Megrendel´ó címe:
Dátum:

Aláírás:

Megrendelését küldje el a Magyar Hivatalos Közlönykiadó postacímére: 1394 Budapest, Pf. 361.
Fax: 267-2780 vagy 338-4746. A kiadvány megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) és az elektronikus közlönyboltban (www.mhk.hu/kozlonybolt) is.

6721

6722

MAGYAR KÖZLÖNY

2001/95. szám

KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2001. január 1-jét´ól hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelr´ól)
cím´ú, A/4 formátumú, 88 oldal terjedelm´ú kiadvány.

Ára: 355 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2001. január 1-jét´ól hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelr´ól)
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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MAGYAR KÖZLÖNY

KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 376 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kötet a 2001. január 1-jét´ól hatályos, a számvitelr´ól szóló 2000. évi C. törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeleteket tartalmazza, így a különböz´ó gazdálkodók (a biztosítók; a betétbiztosítási és
az intézményvédelmi alapok, valamint a befektet´ó-védelmi alap; a befektetési alapok; a kockázati
t´óketársaságok és a kockázati t´ókealapok; a Pénztárak Garancia Alapja; az egyházi jogi személyek;
az ÁPV Rt.; az árut´ózsde, az értékpapír-t´ózsde és az elszámolóházak; az MNB; a magánnyugdíjpénztárak; az önkéntes nyugdíjpénztárak; az államháztartás szervezetei; a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások; a befektetési vállalkozások; az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyz´ó
pénztárak; a Magyar Államkincstár; illetve egyes egyéb szervezetek) beszámolókészítési, könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, továbbá a felszámolás és a végelszámolás számviteli
feladatairól rendelkez´ó jogszabályokat.
A kézirat lezárva: 2001. április 2-án.
Ára: 2380 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ..........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszer´ú aláírás
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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, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhet´ó a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2001. évi éves el´ófizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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