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állami felvásárlásának lebonyolítási rendjér´ól . . . . . . . . . . . . .
A gépek biztonsági követelményeir´ól és megfelel´óségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról .
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
170/1999. (XII. 1.) Korm.
rendelete
az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal,
valamint a megyei (f´óvárosi) kárrendezési hivatalok
megszüntetésér´ól, továbbá a Központi Kárrendezési
Iroda létrehozásáról szóló 42/1998. (III. 6.) Korm.
rendelet módosításáról
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
60/1999. (XII. 1.) EüM
rendelete
a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi
tevékenységr´ól
Az emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerekr´ól szóló
1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: G ytv.) 24. §-a
(2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §

1. §
Az O rszágos Kárrendezési és Kárpót lási H ivatal,
valamint a megyei (f´óvárosi) kárrendezési hivat alok
megszü nt et ésér ´ól, t ovábbá a Központ i Kárrendezési
Iroda lét rehozásáról szóló 42/1998. (III. 6.) Korm.
rendelet (a t ovábbiakban: R .) 2. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az Iroda az igazságügy-miniszter (a továbbiakban:
miniszter) irányítása és felügyelete alatt álló, önállóan
gazdálkodó, központi hivatalnak min´ósül´ó központi költségvetési szerv.’’

2. §
Az R. 4. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Az Iroda személyi kárpótlással kapcsolatos szakmai tevékenységét, illet´óleg a f´óigazgató munkáját hét
tagból álló testület, a Társadalmi Kollégium segíti, amelynek elnökét és tagjait a miniszter kéri fel. A Társadalmi
Kollégium tagjainak felkérése el´ótt a miniszter beszerzi
a Társadalmi Kollégium elnökének véleményét. A Kollégium szervezeti és m´úködési rendjét maga állapítja
meg.’’

3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

G azdálkodó szervezet [Pt k. 685. § c) pont ], továbbá
külföldi székhely´ú vállalkozás magyarországi fiókt elepe (a t ovábbiakban együt t: gazdálkodó szervezet ) az
1. szám ú m ellékletben felsorolt gyógyszerekkel (a t ovábbiakban: gyógyszer) nagykereskedelmi t evékenységet [G yt v. 4. § n) pont ] — a belkereskedelemr´ól
szóló külön jogszabályban foglaltakra figyelemmel —
a G yt v. 13. §-ában , 20. § ( 3) be ke zdésében , 23. §
( 1) be ke zdésében m egha t á ro zo t t , illet ve e r en de le t
e l´ó ír ásai sze rint folyt at ha t .

2. §
(1) A Gytv. 4. § n) pontjában meghatározott gyógyszernagykereskedelmi tevékenység (a továbbiakban: nagykereskedelmi tevékenység) magában foglalja az 1. számú
mellékletben megnevezett gyógyszerek beszerzését, min´óségbiztosítását, min´óségértékelését, tárolását, készletezését, szétmérését, szétcsomagolását, megrendel´óhöz való
eljuttatását, forgalomból való kivonásának végrehajtását,
nyilvántartását, továbbá a gyógyszerrel kapcsolatos — külön jogszabályban meghatározott — adatszolgáltatást és a
forgalmazónak szóló információadást.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) gyógyszermin´óség´ú gyógyszer: az a gyógyszerkészítmény, amely megfelel a törzskönyvi bejegyzés során meghatározott min´óségi követelményeknek; az a gyógyszeranyag, amely megfelel a hatályos Magyar Gyógyszerkönyv
(a továbbiakban: gyógyszerkönyv), a Szabványos Vényminta Gy´újtemény (a továbbiakban: FoNo), illetve — ha
erre az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban:
OGYI) külön engedélyt adott — külföldi gyógyszerkönyv,
illet´óleg az OGYI által kiadott min´óségi el´óírás követelményeinek;
b) a beérkezett gyógyszer felszabadítása: az a tevékenység, amely során a gyógyszer min´óségét laboratóriumi vizs-
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gálat vagy az el´óállító min´óségi bizonylata alapján értékelték, és megállapították, hogy az az el´óírt gyógyszermin´óségnek megfelel;
c) karantén: a beérkezett, felszabadításra még nem került gyógyszernek a többit´ól elkülönített tárolása, amely
fizikai elválasztást, megkülönböztet´ó jelzéssel, dokumentációval vagy más — megkülönböztetésre alkalmas — módon elkülönítetten végzett tárolást jelent;
d) raktározás: a gyógyszerek szakmai el´óírásoknak
megfelel´ó eltartása és kezelése azok beérkezését´ól a kiadásig;
e) szétmérés, szétcsomagolás: nagyobb tételben beérkez´ó gyógyszeranyagok szétosztása kisebb csomagolási egységre, a szakmai szabályok és a gyártásra vonatkozó el´óírások g) pont szerinti betartásával;
f) min´óségi bizonylat: a gyógyszer — megfelel´ó alakisággal (aláírás, bélyegz´ó, keltezés) kiállított — min´óségtanúsító igazolása, amely hitelesen közli, hogy a gyógyszer
milyen gyógyszermin´óségi követelménynek (gyógyszerkönyv, más egyértelm´úen azonosítható el´óirat) felel meg,
és számszer´úen tartalmazza legalább a mennyiségi vizsgálatok (hatóanyag-tartalom, nedvességtartalom stb.) eredményét;
g) Helyes Gyártási Gyakorlat: a szervezett gyógyszergyártásnak a nagykereskedelmi tevékenység (a gyógyszerek raktározása, szétmérése, kiszállítása stb.) folytatása
során irányadó, külön jogszabályban meghatározott nemzetközi szabályrendszere.
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3. §

a) a kérelmez´ó nevét (cégnevét), székhelye és telephelye(i) címét;
b) a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport(ok) 1. számú
melléklet szerinti megnevezését;
c) a gyógyszerraktár(ak) alaprajzát, és amennyiben a
kérelmez´ó gyógyszeranyag, gyógyszerkönyvi vagy FoNo-s
készítmények kimérésével és csomagolásával is kíván foglalkozni, úgy a Helyes Gyártási Gyakorlat el´óírásainak
megfelel´ó helyiségek alaprajzát;
d) a m´úködés tervezett ügyrendjét;
e) a min´óségbiztosítás rendjét;
f) a beérkezett gyógyszerek min´ósége értékelését és a
felszabadítást végz´ó gyógyszerész — több telephely esetén
a gyógyszerészek — nevét, oklevele számát, szakképesítését igazoló oklevele másolatát, munkaköri leírását;
g) a technikai felszereltség leírását;
h) a szakmai dokumentálás módját;
i) a termékek forgalmazásához el´óírt tájékoztatás
módját;
j) a forgalomból való kivonás végrehajtásának és a termékvisszavétel tervezett módját;
k) a kiszállítás tervezett módját;
l) a termék min´óségvizsgálatához szükséges — külön
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel´ó —
laboratórium megjelölését, vagy ha a nagykeresked´ó nem
rendelkezik a min´óség-ellen´órz´ó vizsgálatok végzésére alkalmas laboratóriummal, a min´óség-ellen´órzést végz´ó laboratóriummal kötött megállapodás másolatát, továbbá
m) a felel´ósségbiztosítási szerz´ódés másolatát.

(1) A nagykeresked´ó a nagykereskedelmi tevékenysége
során — ha jogszabály másként nem rendelkezik — csak
olyan gazdálkodó szervezett´ól szerezhet be gyógyszert, amely
rendelkezik az általa el´óállított, illetve forgalmazott gyógyszer gyártására vagy forgalmazására jogosító engedéllyel.

(2) Az OGYI a Gytv. 13. § (3) bekezdésében meghatározott eljárása során az (1) bekezdés szerinti kérelmet a
kézhezvételt´ól számított 3 napon belül megküldi a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának.

(2) A nagykereskedelmi engedély jogosultja (a továbbiakban: nagykeresked´ó) közvetlenül a lakosság részére
csak orvosi oxigént szolgáltathat ki.

(3) Az OGYI a határozat meghozatala el´ótt helyszíni
szemlét tart, amely során megvizsgálja, hogy a kérelmez´ó
rendelkezik-e a nagykereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint
megfelel´ó dokumentációs és min´óségbiztosítási rendszerrel.

4. §
A nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító
engedély (a továbbiakban: engedély) kiadását az 1. számú
mellékletben meghatározott gyógyszercsoport(ok)ra lehet kérni. A forgalmazni kívánt gyógyszercsoport(ok) b´óvítéséhez újabb engedély szükséges.

(4) Az OGYI a helyszíni szemlére a területileg illetékes
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei
(f´óvárosi) tiszti f´ógyógyszerészét (a továbbiakban: tiszti
f´ógyógyszerész) is meghívja.

6. §
5. §
(1) Az engedély kiadása iránti kérelmet 3 példányban az
OGYI-hoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia
kell:

Kábítószernek, valamint a pszichotrop anyagnak, illetve
készítménynek min´ósül´ó termékekkel nagykereskedelmi
tevékenységet az folytathat, aki ezek forgalmazására a külön jogszabályban el´óírt engedéllyel is rendelkezik.
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7. §

(1) A nagykeresked´ó a nagykereskedelmi tevékenység
három hónapon túli szüneteltetésér´ól az OGYI-t és a tiszti
f´ógyógyszerészt — a szünetelés megkezdését megel´óz´óen
legalább 30 nappal — a szüneteltetés id´ótartamának megjelölésével értesíti.
(2) A nagykeresked´ó haladéktalanul köteles bejelenteni
az OGYI-nak, ha az 5. § (1) bekezdésében felsoroltakban
változás történik.
(3) Az OGYI a kiadott, illetve a visszavont engedélyr´ól,
valamint a nagykeresked´ói tevékenység (1) bekezdés szerinti szüneteltetésér´ól az Egészségügyi Közlönyben közleményt tesz közzé.

8. §
(1) A nagykereskedelmi tevékenység végzésének részletes szakmai feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A több telephellyel rendelkez´ó nagykereskedést a
gyógyszerészi felügyelet szempontjából nem lehet egy egységnek tekinteni. A gyógyszerraktár teljes üzemideje alatt
minden telephelyen legalább egy gyógyszerésznek jelen
kell lennie.

9. §
(1) A nagykereskedelmi tevékenység (2)—(3) bekezdésben felsorolt m´úveleteit csak az ott megjelölt képesítéssel
rendelkez´ó szakember végezheti.
(2) A gyógyszermin´ósítést és a min´ósítéssel összefügg´ó
valamennyi feladatot — beleértve a beérkezett gyógyszerek felszabadítását is — csak gyógyszerész végezheti.
(3) A gyógyszerforgalmazás során a raktározás, a szétmérés, a szétcsomagolás és a forgalomból való kivonás
m´úveletei kizárólag gyógyszerész közvetlen felügyelete
mellett végezhet´óek.
(4) A nagykereskedés telephelyén olyan — a külön
jogszabályban meghatározott szakképesítés´ú — gyógyszerészt kell alkalmazni, aki a min´óségbiztosítás megvalósításában és fenntartásában a munkaköri leírásában is rögzített feladat- és hatáskörrel rendelkezik.
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ab) min´óségvizsgálatához szükséges külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel´ó laboratórium
biztosításáról,
ac) forgalomból való kivonásának és lefoglalásának
végrehajtásáról;
b) a megrendel´ók részére szakmai információ biztosításáról;
c) a 2. számú melléklet 10.1. pontja szerinti nyilvántartások vezetésér´ól;
d) a gyógyszer egy csomagolási egységének a gyártási
tétel lejárati idejét követ´ó egy évig történ´ó meg´órzésér´ól;
e) az általa nem megfelel´ó min´óség´únek ítélt
ea) törzskönyvezett gyógyszer hibájának és gyártási
számának a forgalomba hozatalát engedélyez´ó hatóság
számára történ´ó jelentésér´ól,
eb) gyógyszeranyag hibájának az OGYI számára történ´ó jelentésér´ól;
f) az általa forgalmazott — nem megfelel´ó min´óség´ú —
gyógyszer forgalmazásának leállításáról és a gyógyszer forgalomba hozatalát engedélyez´ó hatóság számára történ´ó
bejelentésér´ól;
g) a gyógyszer forgalomból való kivonásának elrendelését követ´óen a gyógyszer vagy annak gyártási tétele
összegy´újtésének végrehajtásáról;
h) a selejt megsemmisítésér´ól és annak nyilvántartásáról;
i) raktári ügyrend elkészítésér´ól.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott gyógyszer forgalmazásához az OGYI külön engedélye szükséges.
(3) A raktárból kiszállított gyógyszerekr´ól min´óségi bizonylatot kell átadni a megrendel´ó részére. A kiszállított
gyógyszer gy´újt´ó csomagolását oly módon kell ellátni a
nagykeresked´ó cégjelzésével, hogy a gyógyszer származási
helye utólag is azonosítható legyen.
(4) A nagykeresked´ó felel´ós az általa forgalmazott
gyógyszer min´óségének meg´órzéséért a nagykereskedelmi
tevékenysége során.
(5) A nagykeresked´ó a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenysége során együttm´úködik az Állami Katasztrófa és Védelmi Készlet kezel´ójével, melynek
keretében — igazolt költségeinek külön megállapodás szerinti megtérítése mellett — részt vesz az Állami Egészségügyi Tartalék min´óségmegóvó cseréjében.

11. §
10. §
(1) A nagykeresked´ó gondoskodik
a) az általa forgalmazott gyógyszerek
aa) min´óség-ellen´órzésér´ól, illet´óleg min´óségtanúsításáról, valamint a min´óségtanúsítással összefügg´ó számítógépes rendszer m´úködtetésér´ól,

(1) A nagykereskedelmi tevékenység szakmai felügyeletét — az ellátás folyamatosságára is kiterjed´óen — a tiszti
f´ógyógyszerész látja el.
(2) Ha a tiszti f´ógyógyszerész az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása során megállapítja, hogy a
nagykeresked´ó szakmai szabályt sért, vagy tevékenysége a

1999/107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

6873

Gytv.-ben, illetve e rendeletben foglalt rendelkezések
megsértését eredményezi
a) határozatban elrendeli a jogsért´ó tevékenység megszüntetését;
b) kezdeményezi az emberi életet, egészséget, testi épséget veszélyeztet´ó gyógyszer vagy annak gyártási tétele
forgalomból történ´ó kivonását.

az OGYI e tevékenységre jogosító engedélye birtokában
lehet.

(3) A tiszti f´ógyógyszerész a (2) bekezdés szerinti határozatát az OGYI-nak is megküldi.

2. A
a) Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett
b) Formulae Normalesbe felvett
c) az illetékes hatóság által engedélyezett
galenusi készítmények.

(4) Ha a feltárt hiányosságokat a megadott határid´ón
belül a nagykereskedelmi engedély jogosultja nem szünteti
meg, a tiszti f´ógyógyszerész kezdeményezi az OGYI-nál a
nagykeresked´ói engedély visszavonását.

12. §

1. Törzskönyvezett
a) allopátiás
b) homeopátiás
gyógyszerkészítmények.

3. A Magyar Gyógyszerkönyvben szerepl´ó vagy az
OGYI által gyógyszerkészítésre engedélyezett
a) gyógyszeranyagok,
b) növényi és állati drogok.
4. Orvosi gázok.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép
hatályba, ezzel egyidej´úleg a gyógyszerekkel folytatott
nagykereskedelmi tevékenységr´ól szóló 4/1992. (I. 8.) NM
rendelet, valamint az azt módosító 15/1992. (VII. 3.) NM
rendelet a hatályát veszti.
(2) Az e rendelet hatálybalépését megel´óz´óen kiadott
gyógyszer-nagykeresked´ói engedélyek alapján a tevékenység a rendelet kihirdetését követ´ó 6. hónap els´ó napjáig
folytatható.
(3) H a a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységi
engedéllyel rendelkez´ó gazdálkodó szervezet a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet folytatni kívánja,
ezt a rendelet hatálybalépését követ´ó 60 napon belül —
az 5. §-ban meghatározott tartalmú új engedély iránti
kérelemmel — az O GYI-nál kezdeményezheti.
(4) Ez a jogszabály a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdet´ó 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Tanácsnak
az emberi felhasználásra kerül´ó gyógyszerekkel folytatott
nagykereskedelmi tevékenységr´ól szóló 92/25/EGK Irányelvével összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz.
Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 60/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi
tevékenység során forgalmazható gyógyszerek
Ha jogszabály eltér´óen nem rendelkezik, az alábbi
gyógyszerekkel nagykereskedelmi tevékenységet folytatni

5. Radiofarmakonok.

2. számú melléklet
a 60/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi
tevékenység szakmai feltételei
1. A nagykeresked´ó szék-, illetve telephelye személyi és
technikai ellátottságának alkalmasnak kell lenni arra,
hogy a forgalmazott gyógyszerek szabályszer´ú kezelését,
tárolását és kiszállítását biztosítani tudja.
2. Az átvev´ó el´ótereknek — a kirakodás során — meg
kell védeniük a gyógyszerszállítmányokat az id´ójárás hatásaitól. Az átvételi területnek függetlennek kell lennie a
tárolóterülett´ól. A szállítmányokat az átvételkor mennyiségi szempontból meg kell vizsgálni, ellen´órizni kell, hogy
a küls´ó csomagolások nem sérültek-e meg.
3. Azokat a termékeket, amelyeket a szokásoktól eltér´ó
körülmények között kell tárolni (pl. kábítószerek, pszichotrop anyagok, radioaktív gyógyszerkészítmények, különleges tárolási h´ómérsékletet igényl´ó termékek stb.),
haladéktalanul azonosítani kell, és a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti tároló térbe kell helyezni.
4. A gyógyszereket a Magyar Gyógyszerkönyvben megadott, illet´óleg a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyben rögzített körülményeknek megfelel´óen (szobah´ómérsékleten, h´úvös vagy hideg helyen, fényt´ól védve stb.) kell
tárolni azért, hogy elkerülhet´ó legyen a fény, a páratartalom vagy a h´ómérséklet által el´óidézett bármilyen romlásuk. A h´ómérsékletet naponta legalább kétszer kell ellen´órizni és dokumentálni. A h´ómérsékleti adatok dokumentumait rendszeresen felül kell vizsgálni, a regisztráló eszközöket hitelesíteni kell.
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4.1. Abban az esetben, ha a gyógyszer tárolására különleges tárolási h´ómérsékleti feltételek vannak el´óírva, a
tárolási területeken h´ómérséklet-regisztráló vagy egyéb
olyan berendezéseket kell felszerelni, amelyek jelzik, ha a
különleges h´ómérsékleti tartományt nem tartották fenn.
Megfelel´ó ellen´órzési eljárásokat kell alkalmazni annak
biztosítására, hogy az adott tárolóterület minden része a
meghatározott h´ómérsékleti tartományon belül legyen.
5. A tárolóterületeknek tisztáknak és hulladéktól, portól, rovaroktól és rágcsálóktól menteseknek kell lenniük.
Megfelel´ó el´óvigyázatossági intézkedéseket kell tenni a
gyógyszer kiömlése, a tárolóedények törése, valamint a
mikroorganizmusok és keresztszennyez´ódések ellen.
6. A lejárati id´ón túli termékeket el kell különíteni a
felhasználható készletb´ól, és azokat sem értékesíteni, sem
továbbadni nem szabad. Olyan készletfogyási rendszert
kell biztosítani, hogy a legkorábban lejáró gyógyszer kerüljön ki el´óször a raktárból.
7. A sérült csomagolású gyógyszereket vagy azokat,
amelyeknél szennyez´ódés gyanúja áll fenn, el kell távolítani az értékesíthet´ó készletb´ól, és ha megsemmisítésükre
nem kerül azonnal sor, akkor világosan elkülönített területen kell ´óket tárolni úgy, hogy tévedésb´ól se lehessen
´óket értékesíteni, vagy hogy ne szennyezzenek be más
árukat.
8. A min´óségi hibás és a forgalomból kivont, lefoglalt
termékeket ,,nem megfelel´ó’’ jelzéssel kell ellátni és tárolásukra elkülönített helyet kell biztosítani.
9. A meg nem vizsgált és nem min´ósített termékeket
karanténban kell tárolni mindaddig, amíg felszabadításuk
meg nem történt. A min´ósítést követ´óen a karantén tárolás megszüntethet´ó.
10. Az átvev´ó, mintavételez´ó, vizsgáló, csomagoló, árukiadó tevékenységekhez — a tevékenység jellegének megfelel´ó — a raktárterülett´ól elkülönített helyiségeket kell
biztosítani.
10.1. A forgalmazott termékekr´ól olyan nyilvántartást
kell vezetni, amelynek alapján a forgalmazás bármely fázisában azonosítható a termék. A nyilvántartásnak legalább
az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a termék neve, gyógyszeranyag esetén min´ósége;
b) a termék hatáser´óssége;
c) kiszerelési egysége;
d) gyártási szám;
e) lejárati id´ó;
f) a gyártó megnevezése;
g) ha nem közvetlenül a gyártótól érkezett, a szállító
megnevezése is;
h) a raktárba szállított mennyiség és a szállítás dátuma;
i) a vev´ó (megrendel´ó) neve, címe;
j) a vev´ónek (megrendel´ónek) szállított mennyiség és a
kiszállítás dátuma;
k) a külön jogszabályban meghatározott egységes termékazonosító (EAN) kód;
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l) törzskönyvi szám;
m ) a termék státusa (felszabadított vagy nem megfelel´ó);
n) a termék min´óségbiztosítási száma;
o) a termék raktári helykódja.
11. Ha a gyógyszert szétmérték vagy szétcsomagolták,
úgy minden egyes tárolóedényen, csomagolóanyagon fel
kell tüntetni legalább
a) a termék nevét;
b) mennyiségét;
c) a szétmérést vagy szétcsomagolást végz´ó gyógyszernagykeresked´ó nevét;
d) gyártási (vizsgálati) számát;
e) a szétmérés vagy szétcsomagolás tényét tartalmazó
nyilvántartás adatait (azonosítószám, dátum);
f) a termék min´óségét;
g) lejárati idejét.
11.1. Ha a gyógyszeranyagokat vagy a galenusi készítményeket szétmérték vagy szétcsomagolták, úgy minden
egyes tárolóedényen, csomagolóanyagon fel kell tüntetni
a) a szétmérést vagy szétcsomagolást végz´ó gyógyszernagykeresked´ó nevét;
b) a termék nevét;
c) a termék min´óségét (gyógyszerkönyv);
d) a termék mennyiségét;
e) a gyártó cég nevét;
f) gyártási és/vagy vizsgálati számát, amelynek alapján
az eredeti gyártási számra vissza lehet következtetni;
g) a szétmérés vagy szétcsomagolás tényét tartalmazó
nyilvántartás adatait (azonosító szám, dátum);
h) lejárati idejét.
12. Gyógyszeranyagok esetében a Magyar Gyógyszerkönyv Tájékoztató vizsgálatát a jogszabályban adott általános felmentés esetén az OGYI által meghatározott külföldi gyógyszerkönyv azonossági vizsgálatait minden esetben el kell végezni.
13. A törzskönyvezett gyógyszerkészítmények esetében,
a szükségessé váló min´óség-ellen´órz´ó vizsgálatok során a
gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét kiadó hatóság
által jóváhagyott el´óiratot és min´óségi követelményeket
kell alkalmazni. E célból — a nagykeresked´ó kezdeményezésére — a forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles a kért min´óségi el´óiratot rendelkezésre bocsátani.
14. A nagykeresked´ónek olyan mintavételi vizsgálati
tervvel kell rendelkeznie, amely bemutatja, hogy milyen
elvek alapján (szúrópróbaszer´úen, korábbi min´óségi hibák alapján, gyanú esetén stb.) végzik a mintavételt.
15. A nagykeresked´ó min´óségbiztosítást végz´ó gyógyszerésze köteles a törzskönyvezett gyógyszerek minden
tételének organoleptikus vizsgálatát elvégezni. E célból a
gyógyszerkönyv szabályai szerint minden tételb´ól mintát
vesz.
16. A 14. pont szerint vett mintákat alakiság (címke és
betegtájékoztató szövege, küls´ó csomagolás, és amennyi-
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ben ezt a csomagolás nem akadályozza, a gyógyszer külsejének a vizsgálata) szempontjából ellen´órizni kell. Ennek
során a csomagolás nem sérülhet, a gyógyszernek forgalmazásra alkalmas állapotban kell maradnia.
17. Amennyiben a tétel a 100 csomagolási egységet meghaladja, a 14. pont szerint vett minták közül legalább egyet
fel kell bontatni (a ken´ócs tubusát felvágni, a blisztercsomagolásból a tablettákat kiszedni stb.), és a gyógyszer
külsejének vizsgálatát el kell végezni. Min´óségi hiba gyanúja esetén a Gytv. 16. §-a szerint kell eljárni.

Az egészségügyi miniszter
61/1999. (XII. 1.) EüM
rendelete
a biológiai tényez´ók hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelmér´ól
A munkavédelemr´ól szóló 1993. évi XCIII. törvény
88. §-ának (2) bekezdésében (a továbbiakban: Mvt.),
valamint az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján — a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
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d) havária: olyan nagyméret´ú baleset, amely túlterjed
az üzem, létesítmény, illetve szállítóeszköz (a továbbiakban: üzem) határán, és elhárítására, felszámolására a munkáltató, illetve az üzem saját erejéb´ól nem képes, és amelynek oka a technológia hibája vagy hibás kezelése,
e) expozíció: a munkahelyen jelen lév´ó és a munkavállalót ér´ó kóroki tényez´ó(k) hatásának való kitettség.
(2) A biológiai tényez´ók a fert´ózés kockázatának szintjét´ól függ´óen négy csoportba sorolhatók:
a) 1. csoport: az a biológiai tényez´ó, amely nem képes
emberi megbetegedést okozni,
b) 2. csoport: az a biológiai tényez´ó, amely képes emberi megbetegedést okozni, ezért veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, de elterjedése az emberi közösségben nem
valószín´ú, az általa kiváltott betegség többnyire eredményesen megel´ózhet´ó, vagy a kezelése hatásos,
c) 3. csoport: az a biológiai tényez´ó, amely súlyos emberi megbetegedést képes okozni, ezért komoly veszélyt
jelenthet a munkavállaló számára, szétterjedésének kockázata az emberi közösségben fennállhat, de általában
eredményesen megel´ózhet´ó, vagy a kezelése hatásos,
d) 4. csoport: az a biológiai tényez´ó, amely súlyos emberi megbetegedést okoz, ezért komoly veszélyt jelent a
munkavállaló számára, az emberi közösségben való szétterjedésének nagy a kockázata, általában nem el´ózhet´ó
meg, vagy nem kezelhet´ó hatásosan.

A kockázatok meghatározása és becslése
A rendelet hatálya
3. §
1. §
E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. szerinti szervezett
munkavégzésre, továbbá minden munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyra, amely fert´óz´ó- és járványügyi szempontból kiemelt jelent´óség´ú és ahol biológiai tényez´ók
hatásával kell számolni.

Fogalmak
2. §
(1) E rendelet értelmében
a) biológiai tényez´ók: a mikroorganizmusok — beleértve a genetikailag módosított mikroorganizmusokat —, a
sejttenyészetek és emberi bels´ó él´ósdiek, amelyek fert´ózést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak,
b) mikroorganizmus: olyan sejtes vagy nem sejtes mikrobiológiai egység, amely szaporodásra vagy genetikai
anyag továbbítására képes,
c) sejttenyészet: a többsejt´ú szervezetekb´ól származó
sejtek él´ó szervezeten kívül szaporított tenyészete,

(1) Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát
és egészségét fenyeget´ó kockázatot meg lehessen becsülni,
továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak, valamint nem szervezett munkavégzés esetén a munkát elrendel´ónek (a továbbiakban
együtt: munkáltató) minden olyan tevékenységnél, amely
feltehet´óen biológiai tényez´ók kockázatával jár, meg kell
határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végz´ó személyeket (a továbbiakban együtt: munkavállaló) ér´ó expozíció jellegét, id´ótartamát és — amennyiben lehetséges —
mértékét.
(2) A különböz´ó csoportokba tartozó biológiai tényez´ók együttes expozíciójával járó tevékenységnél a kockázatot minden jelen lév´ó biológiai tényez´óre meg kell becsülni.
(3) A kockázat becslését évente, továbbá minden olyan
esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényez´ókkel történ´ó
expozícióját befolyásolhatja.
(4) A (2) bekezdés szerinti becslést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni:
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a) a biológia tényez´ók 2. § (2) bekezdése alapján történ´ó csoportba sorolása a 3. számú mellékletnek megfelel´óen,
b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
városi (f´óvárosi kerületi) intézetének (a továbbiakban:
városi intézet) a bejelentés [12. § (1) bekezdés] során tett
ajánlásai,
c) a foglalkozási, illetve a foglalkozással összefüggésbe
hozható megbetegedésekre vonatkozó információk,
d) a munkavállaló munkahelyi tevékenységéb´ól adódó
lehetséges allergizáló és toxikus hatások,
e) a munkavállaló tényleges foglalkozási, illetve foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedései.

4. §
(1) Ha a 3. § szerinti becslés alapján a munkavállaló csak
az 1. csoportba tartozó biológiai tényez´ók hatásának van
vagy lehet kitéve, az 5—16. §-okban leírtakat nem kell
figyelembe venni.
(2) Amennyiben a 3. § szerinti becslés azt mutatja, hogy
a munkavégzés biológiai tényez´ók rendszeres használatával nem jár, de el´ófordulhat, hogy a munkavállaló ezek
hatásának ki van téve, az 5., 7—8., valamint 10—13. §-okban foglaltak szerint kell eljárni. Az e bekezdés hatálya alá
tartozó tevékenységek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
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b) a munkahelyet, a munkafolyamatokat és a m´úszaki
ellen´órzési intézkedéseket úgy kell tervezni, telepíteni,
illetve létesíteni, hogy megakadályozzák vagy a minimálisra csökkentsék a biológiai tényez´ók szétterjedésének lehet´óségét a munkahelyen,
c) megfelel´ó véd´óberendezéseket, illetve egyéni véd´óeszközöket kell biztosítani és használni,
d) olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik a biológiai tényez´ó szétszóródásának vagy a munkahelyr´ól történ´ó kikerülésének lehet´óségét,
e) a 2. számú melléklet szerinti biológiai kockázatot
jelz´ó, illetve egyéb kiegészít´ó figyelmeztet´ó jeleket és táblákat kell használni,
f) intézkedési tervet kell készíteni biológiai tényez´ókkel kapcsolatos balesetek esetére,
g) amennyiben indokolt és m´úszakilag lehetséges, vizsgálatot kell végezni a biológiai tényez´ók felhasználási helyen kívüli jelenlétének kimutatására,
h) megfelel´ó eszközöket kell biztosítani a hulladék biztonságos összegy´újtésére, tárolására és eltávolítására, beleértve — ahol lehetséges — a biztonságos és azonosítható
tartályok használatát,
i) olyan eszközöket kell biztosítani, amelyek a munkahelyen a biológiai tényez´ók kockázat nélküli kezelését és
szállítását lehet´óvé teszik.

A városi intézet tájékoztatása
A munkáltató kötelezettségei
5. §
Amennyiben a munkavégzés jellege lehet´óvé teszi, a
veszélyes biológiai tényez´ók olyan helyettesítésére kell
törekedni, amely a jelenlegi tudományos ismeretek szerint
nem vagy kevésbé veszélyezteti a munkavállaló egészségét.

6. §
(1) Ha a 3. § szerinti becslés a munkavállaló biztonságának vagy egészségének kockázatát igazolja, az expozíciót
meg kell akadályozni, illetve meg kell szüntetni.
(2) Amennyiben az expozíció megakadályozása, illetve
megszüntetése m´úszakilag nem lehetséges, az expozíció
okozta kockázatot az alábbi intézkedések alkalmazásával
olyan alacsony szintre kell csökkenteni, hogy az érintett
munkavállaló egészsége és biztonsága megfelel´óen védve
legyen:
a) a kockázatnak kitett vagy esetleg érintett munkavállalók számát — beleértve a tevékenység hatókörében tartózkodókat is — a lehet´ó legalacsonyabb szintre kell csökkenteni,

7. §
(1) Ha a 3. § szerinti becslés a munkavállaló biztonságát
vagy egészségét fenyeget´ó kockázatot jelez, a munkáltató
a városi intézet megkeresésére rendelkezésre bocsátja az
alábbi információkat:
a) a becslés eredményei, a becslés elkészítésénél felhasznált valamennyi adat és információ,
b) azon tevékenységek felsorolása, amelyek során a
munkavállaló biológiai tényez´ók kockázatának ki van vagy
ki lehet téve,
c) a kockázatnak kitett munkavállalók száma,
d) a munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért
felel´ós személy neve és beosztása,
e) megel´óz´ó intézkedések,
f) havária-terv a 3. és 4. csoportba tartozó biológiai
tényez´ók munkahelyr´ól történ´ó kijutásának esetére.
(2) A munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a városi
intézetet minden olyan balesetr´ól, technológiai, illetve
üzemzavarról, amely a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényez´ók szétterjedését okozhatja vagy okozhatta.
(3) Amennyiben a munkáltató tevékenységét megszünteti, a városi intézetnek átadja a 11. § szerinti jegyzéket.
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Higiénés és egyéni védelem
8. §

(1) A munkáltató minden olyan biológiai tényez´ókkel
kapcsolatos tevékenységnél, amely kockázatot jelent a
munkavállaló biztonságára és egészségére, köteles
a) biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzen, ne
igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan
helyiségben, ahol a biológiai tényez´ók kockázatával kell
számolni,
b) a munkavállaló számára megfelel´ó véd´óruházatot
biztosítani,
c) a munkavállaló rendelkezésére bocsátani megfelel´ó
mosdót és illemhelyet, továbbá biztosítani a szemöblítés és
— amennyiben ez szükséges — a b´órfert´ótlenítés lehet´óségét,
d) gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a szükséges
véd´óeszközöket
da) az e célra kijelölt és megfelel´ó jelöléssel ellátott
helyen megfelel´óen tárolja,
db) ellen´órizze, továbbá lehet´óség szerint használat
el´ótt is, de használat után — amennyiben az szükséges,
illetve lehetséges — minden alkalommal megtisztítsa azokat, valamint az ismételten fel nem használható véd´óeszközt veszélyes hulladékként kezelje,
e) megtiltani a meghibásodott véd´óeszköz használatát,
f) írásban rögzíteni az emberi vagy állati eredet´ú minták vételére, kezelésére és feldolgozására szolgáló eljárásokat.
(2) A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy
a) a munkavállaló azokat a véd´óeszközöket, amelyek
biológiai tényez´ókkel szennyez´ódhettek, a munkaterület
elhagyásakor vegye le, és a b) pont szerinti intézkedések
megtörténtéig a többi ruhától elkülönítve tárolja,
b) az a) pont szerinti véd´óeszközök fert´ótlenítése,
megtisztítása vagy szükség szerinti megsemmisítése megtörténjen.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak végrehajtására
tett intézkedések költségei a munkavállalót nem terhelhetik.

A munkavállalók tájékoztatása és képzése
9. §
(1) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló, illetve a munkavédelmi képvisel´ó — els´ósorban tájékoztatás és oktatás formájában — elégséges és megfelel´ó
képzést kapjon
a) az egészséget fenyeget´ó kockázatokról,
b) az expozíció megel´ózését szolgáló intézkedésekr´ól,
c) a higiénére vonatkozó el´óírásokról,
d) az egyéni véd´óeszköz viselésér´ól és használatáról,
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e) az el´óre nem látható veszélyhelyzetekben teend´ó
intézkedésekr´ól, illetve a veszélyhelyzetek megel´ózésér´ól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti képzésben kell részesíteni
a munkavállalót, illetve képvisel´óit
a) a munkavállaló biológiai tényez´ókkel való tevékenységének megkezdésekor,
b) új kockázatok megjelenésekor vagy a kockázatok
megváltozásakor, továbbá
c) a rendkívüli eseményeket követ´óen.

A munkavállalók tájékoztatása különleges esetekben
10. §
(1) A munkáltató írásban — a munkavállaló számára
hozzáférhet´ó módon — rendelkezik a szükséges teend´ókr´ól, szükség esetén figyelmeztetéseket is ki kell függesztenie, amelyek minimálisan tartalmazzák
a) a biológiai tényez´ókkel végzett munka során történt
baleset vagy súlyos zavar, illetve
b) a 4. csoportba tartozó biológiai tényez´óvel végzett
munka
esetén követend´ó el´óírásokat.
(2) A munkavállaló köteles munkahelyi vezet´ójének
vagy a munkahelyen a biztonságért és egészségvédelemért
felel´ós személynek azonnal jelenteni minden olyan balesetet vagy zavart, amely a biológiai tényez´ó kezelésével kapcsolatos.
(3) A munkáltató késedelem nélkül tájékoztatja a munkavállalót, illetve munkavédelmi képvisel´óit minden olyan
balesetr´ól vagy zavarról, amely a 3. vagy a 4. csoportba
tartozó biológiai tényez´ó kijutásával járhatott, és amely
súlyos emberi fert´ózést, illetve megbetegedést okozhat,
továbbá minden egyéb súlyos balesetr´ól vagy zavarról, ezek
okáról, valamint a probléma megoldására tett vagy teend´ó
intézkedésekr´ól.
(4) Minden munkavállaló jogosult a 11. § szerinti jegyzékben szerepl´ó, személyére vonatkozó információ megismerésére.
(5) A munkavállaló, illetve helyi képvisel´ói megismerhetik — a személyazonosító adatok kivételével — a biológiai tényez´ók kezelésével kapcsolatos valamennyi információt.
(6) A munkáltató a munkavállalót, illetve munkavédelmi képvisel´óit kérésükre tájékoztatja a 7. § (1) bekezdése
szerinti információkról.

A kockázatnak kitett munkavállalók jegyzéke
11. §
(1) A munkáltató jegyzéket vezet azokról a munkavállalókról, akik a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai té-
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nyez´ók kockázatának vannak kitéve, feltüntetve a végzett
munka jellegét, a biológiai tényez´ót, továbbá az expozícióval, balesetekkel és zavarokkal kapcsolatos adatokat.
(2) Az (1) bekezdésben szerepl´ó jegyzéket a kockázat
megsz´únése után legalább tíz éven át meg kell ´órizni. A
jegyzéket az utolsó ismert expozíciót követ´ó negyven évig
meg kell ´órizni olyan biológiai tényez´ók esetében
a) amelyekr´ól ismeretes, hogy tartósan fennálló vagy
latens fert´ózéseket okozhatnak,
b) amelyek által okozott megbetegedések a jelenlegi
tudományos ismeretek szerint nem diagnosztizálhatók a
betegség — rendszerint több évvel kés´óbbi — kifejl´ódéséig,
c) amelyek által okozott megbetegedés inkubációs ideje különösen hosszú,
d) amelyek — megfelel´ó kezelés ellenére — hosszan
tartó, visszatér´ó megbetegedést okozhatnak,
e) amelyek súlyos kés´ói hatással járó fert´ózést okozhatnak.
(3) A foglalkozás-egészségügyi orvos, a városi intézet,
valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyel´óség felügyel´óje, továbbá a munkahelyen a biztonságért és az egészségvédelemért felel´ós személy jogosult az
(1) bekezdés szerinti jegyzékben szerepl´ó adatokhoz hozzáférni.

Bejelentés a városi intézetnek
12. §
(1) A 2., 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényez´ókkel
történ´ó tevékenység szándékát els´ó ízben a tevékenység
megkezdését megel´óz´óen legalább 30 nappal a városi intézetnek be kell jelenteni. Ezt az els´ó bejelentést akkor is
meg kell tenni, ha a biológiai tényez´ót a munkáltató ideiglenesen maga sorolta be a 3. vagy a 4. csoportba.
(2) A 4. csoportba tartozó biológiai tényez´ókkel kapcsolatos diagnosztikai szolgáltatást nyújtó laboratórium köteles a szolgáltatás nyújtására irányuló szándékának bejelentésére, legalább 30 nappal a tevékenység megkezdését
megel´óz´óen.
(3) A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a munkáltató nevét és címét, illetve a munkavégzés
helyének címét,
b) a munkahelyen a biztonságért és az egészségvédelemért felel´ós személy nevét és beosztását,
c) a 3. § szerinti becslés eredményét,
d) a biológiai tényez´ót, amellyel a munkavégzés folyik,
e) a tervezett megel´óz´ó intézkedéseket.
(4) Új bejelentést kell tenni minden olyan esetben,
amikor az alkalmazott módszer vagy eljárás a munkavégzés biztonsága és az egészség védelme szempontjából jelent´ós mértékben megváltozik.
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Orvosi felügyelet
13. §

(1) Biológiai tényez´óvel kapcsolatos tevékenységet csak
abban az esetben lehet végezni, ha a városi intézet ellen´órizte, hogy a szervezett munkavégzésben foglalkoztatott
munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása biztosított.
(2) A munkavállaló el´ózetes, id´ószakos, valamint soron
kívüli munkaköri alkalmasságának vizsgálatára és véleményezésére a külön jogszabály* rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A 3. § szerinti becslést´ól függ´óen kell meghatározni
azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális
védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a 3. számú melléklet szerinti véd´óoltások biztosítása indokolt.
(4) Ha a 3. § szerinti becslés kimutatja a munkavállaló
egészségének és biztonságának olyan biológiai tényez´ók
expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony
véd´óoltás létezik, a munkáltatónak — a foglalkoztatás
feltételeként — a munkavállaló számára a 3. számú mellékletben meghatározott véd´óoltást fel kell ajánlania. A
munkavállalót tájékoztatni kell a véd´óoltás elmaradásának el´ónyeir´ól, illetve hátrányairól.
(5) Az azzal megbízott foglalkozás-egészségügyi orvos
az oltásra vonatkozó adatokat (oltóanyag megnevezése,
gyártási száma, az oltás ideje) a munkavállaló egészségügyi
törzslapján is feljegyzi.
(6) A véd´óoltást a munkavállaló számára térítésmentesen kell biztosítani. Az oltóorvos a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa. A véd´óoltás megtörténtét a ,,Véd´óoltási Könyv 14 év feletti személyek részére’’ elnevezés´ú
oltási könyvbe kell bejegyezni, amelyet a munkavállalónak, illetve — kérelemre — a városi intézetnek be kell
mutatni.
(7) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az általa végzett véd´óoltásokról évente, a tárgyévet követ´ó év január
5. napjáig összefoglaló jelentést küld a városi intézetnek.

14. §
(1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavállalóra vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat a
külön jogszabályban foglaltaknak megfelel´óen kezeli azzal, hogy a 11. § (2) bekezdése szerinti esetben az orvosi
dokumentációt az utolsó ismert kockázat expozíciója után
40 évig kell meg´órizni.
* A népjóléti miniszter 33/1998. (VI. 24.) NM rendelete a munkaköri,
a szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezésér´ól.
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(2) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa javaslatot tesz a munkavállalónak a speciális megfelel´ó véd´ó- és
megel´óz´ó intézkedésekre, továbbá tájékoztatja a munkavállalót azokról az orvosi vizsgálatokról, amelyet nála az
expozíciót követ´óen el kell végezni.

Az ipari eljárásokra, laboratóriumokra és állattartó
helyiségekre vonatkozó speciális intézkedések

(3) Ha a biológiai tényez´óvel történt expozíció következtében akár egyetlen munkavállaló is fert´óz´ódött vagy
megbetegedett, a városi intézet a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat bevonásával kijelöli azon munkavállalók körét,
akiket — az azonos expozíció miatt — megfigyelés alá kell
vonni, és kezdeményezi a 3. § szerinti becslés újraértékelését.

(1) A laboratóriumokban — beleértve a diagnosztikai
laboratóriumokat —, továbbá a 2—4. csoportba tartozó
biológiai tényez´ókkel tudatosan fert´ózött laboratóriumi
állatok, illetve az ezen hatóanyagokat hordozók vagy esetlegesen hordozók helyiségeiben az alábbi intézkedéseket
kell tenni:
a) azon laboratóriumban, amelyben a 2—4. csoportba
tartozó biológiai tényez´óket használnak kutatás, fejlesztés, oktatás vagy diagnosztizálás céljából, a fert´ózés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében 4. számú mellékletnek megfelel´óen meg kell határozni a védelmi intézkedéseket,
b) a 3. § szerinti becslést követ´óen a 4. számú mellékletben foglalt intézkedéseket kell megtenni, a biológiai
tényez´ókre megkívánt fizikai védelmi szint meghatározását követ´óen. Tevékenység a
ba) 2. csoportba tartozó biológiai tényez´ókkel legalább
a 2. fokozatú,
bb) 3. csoportba tartozó biológiai tényez´ókkel legalább
a 3. fokozatú,
bc) 4. csoportba tartozó biológiai tényez´ókkel legalább
a 4. fokozatú
védelmi szintnek megfelel´ó munkahelyen, illetve tevékenységi helyen végezhet´ó.

(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak a kockázat
megsz´únésekor tájékoztatnia kell a munkavállalót azokról a
további — egészségügyi megfigyelését szolgáló — intézkedésekr´ól, amelyekkel esetleges kés´óbbi egészségkárosodásának
veszélye megel´ózhet´ó vagy csökkenthet´ó.

Egyes orvosi és állatorvosi szolgálatokra vonatkozó külön
rendelkezések
15. §
(1) Az egészségügyi, továbbá állategészségügyi szolgáltatást nyújtó szerveknek, illetve személyeknek (a továbbiakban: szolgáltatók) a 3. § szerinti becslés során különös
figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
a) a biológiai tényez´óknek a beteg emberekben vagy
állatokban, valamint a bel´ólük származó mintákban és
hulladékokban való jelenlétét illet´ó bizonytalanságokra,
b) arra a veszélyre, amit a beteg emberekben és állatokban vagy a róluk, illetve bel´ólük vett mintákban jelen lév´ó
vagy esetleg el´óforduló biológiai tényez´ók jelentenek,
c) a tevékenységgel szükségszer´úen együtt járó kockázatokra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatók esetében az
érintett munkavállaló biztonsága és egészségvédelme érdekében megfelel´ó védelmi intézkedéseket kell tenni,
amelyeknek ki kell terjednie
a) a dekontaminálás és fert´ótlenítés megfelel´ó eljárásaira, és
b) olyan eljárások alkalmazására, amelyek lehet´óvé teszik a szennyezett hulladékok kockázatok nélküli kezelését és megsemmisítését.
(3) Azon szolgáltatók esetén, amelyek a 3. és 4. csoportba tartozó biológiai hatóanyagokkal fert´ózött vagy esetleg
fert´ózött emberek vagy állatok gyógykezelését, illetve
megfigyelését végzik, az 5. számú melléklet ,,A’’ oszlopában felsoroltakból olyan elkülönít´ó intézkedéseket kell
bevezetniük, amelyekkel a fert´ózés terjedésének kockázata minimálisra csökkenthet´ó.

16. §

(2) Azon laboratóriumban, ahol olyan anyagokkal
dolgoznak, amelyeknél bizonytalan, hogy tartalmaznak-e emberi megbetegedést okozó biológiai tényez´óket, de nem céljuk a biológiai tényez´ók tenyésztése vagy
koncentrálása, legalább a 2. fokozatú védelmi szintet
kell alkalmazni azzal, hogy a tevékenység jellegét ´ól függ´óen a 3. vagy 4. szint bevezetése is szükséges lehet. A
munkáltató megkeresésére a városi intézet indokolt
esetben a 3. vagy 4. szintnél alacsonyabb védelmi szintet
is engedélyezhet.
(3) Amennyiben ipari eljárásokban a 2—4. csoportba
tartozó biológiai tényez´ót használnak
a) a védelmi szintet az (1) bekezdés b) pontja szerint
kell megállapítani az 5. számú mellékletben rögzített el´óírások figyelembevételével,
b) a 2., 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényez´ók
használatához kapcsolódó kockázat értékelése függvényében a városi intézet határozza meg a megfelel´ó intézkedéseket,
c) az (1)—(2) bekezdések szerinti minden olyan tevékenységnél, ahol nem lehetséges a biológiai hatóanyag
meggy´óz´ó értékelését elvégezni, de amelynél valószín´úsíthet´ó, hogy azok tervezett használata súlyos kockázatot
jelent a munkavállaló egészségére, a tevékenység csak
olyan munkahelyiségben folytatható, amelynek védelmi
szintje legalább 3. fokozatú.
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17. §

b) az R . 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következ´ó szövegrész lép:

(1) Ez a rendelet 2000. április 1. napján lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit

[7. § (1) Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni]

a) a hatálybalépés napján már meglév´ó munkahelyek
esetén legkés´óbb 2001. december 31. napjáig,

,,d) a c) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló, tanuló vagy hallgató olyan
rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehet´óen munkahelyi okokra vezethet´ó vissza, illetve 30 napos keres´óképtelenséget követ´óen, valamint a külön jogszabály szerinti
3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényez´ók hatásának
kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó keres´óképtelenséget követ´óen;’’

b) a hatálybalépés napját követ´óen létesített munkahelyek esetén legkés´óbb 2000. december 31. napjáig
kell bevezetni.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást kihirdet´ó 1994. évi I. törvény alapján az
Európai Közösségek Tanácsának 1990. június 28-án kelt,
a biológiai tényez´ók hatásának kitett munkavállalók védelmér´ól szóló 90/679/EGK számú irányelvével, valamint
az azt módosító 93/88/EGK, 95/30/EK, 97/59/EK, továbbá
97/65/EK irányelvével összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz.

18. §

c) az R . 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
szövegrész lép:
,,(5) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér´ól és védelmér´ól szóló 1997. évi
XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentációt az
adatfelvételt´ól számított legalább 30 évig — a külön jogszabály szerint biológiai tényez´ók hatásának kitett munkavállaló esetén 40 évig — a munkaköri, illetve szakmai
alkalmasságot els´ó fokon elbíráló szerv ´órzi meg.’’

Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a fert´óz´ó
betegségek és a járványok megel´ózése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekr´ól szóló 18/1998. (VI. 3.)
NM rendelet 13. § (6) bekezdése hatályát veszti, továbbá
9. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,9. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztet´ó biológiai kockázatokat,
a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön
jogszabályban foglaltaknak megfelel´óen felmérni. Ennek
csökkentése érdekében — a foglalkoztatás feltételeként —
a külön jogszabály szerint biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók véd´óoltását. A veszélyeztetett munkakörök felméréséhez a munkáltató kérésére a városi intézet segítséget nyújt.’’
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezésér´ól szóló 33/1998. (VI. 24.)
NM rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:
a) az R . 6. §-ának (1) bekezdése a következ´ó új h) ponttal egészül ki:
[6. § (1) A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak id´ószakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a
munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az
id´ószakos vizsgálatokat]
,,h) a külön jogszabály szerinti biológiai tényez´ók hatásának kitett munkavállalónál évente.’’

1. számú melléklet
a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
A foglalkozási tevékenységek típusainak
tájékoztató jegyzéke

1. Élelmiszer-el´óállító létesítményekben végzett munkák.
2. Mez´ógazdasági munkák.
3. Olyan munkatevékenységek, amelyek állatokkal, állatok tetemeivel, illetve állati eredet´ú termékekkel való
érintkezéssel járnak (pl. ún. állati fehérje feldolgozás).
4. Az egészségügyi és szociális ellátásban végzett munkák, beleértve az elkülönít´ó, valamint a kórbonctani részlegeket.
5. A klinikai, állatorvosi diagnosztikai laboratóriumokban végzett munkák.
6. A hulladék megsemmisít´ó, ártalmatlanító létesítményekben végzett munkák.
7. A szennyvíztisztító berendezésekben, járható szelvény´ú szennyvízelvezet´ó m´úvekben végzett munkák.
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2. számú melléklet
a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
A BIOLÓGIAI VESZÉLY JELE
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3. A 2—4. csoportba nem sorolt biológiai tényez´ók
nincsenek automatikusan az 1. csoportba sorolva. Az
olyan tényez´ók esetében, amelyeknél egynél több fajról
ismeretes, hogy kórokozó az ember számára, a lista azon
fajokat foglalja magában, amelyekr´ól ismeretes, hogy a
leggyakrabban okoznak betegségeket, valamint egy általánosabb utalást arra a tényre, hogy ugyanazon nemzetséghez tartozó egyéb fajok is betegséget okozhatnak. Ha egy
teljes nemzetség szerepel a biológiai tényez´ók besorolási
listáján, ez úgy értend´ó, hogy a nem kórokozónak ismert
fajok és törzsek ki vannak zárva.
4. Ha valamelyik törzs gyengített vagy elvesztette virulensnek ismert génjeit, akkor az anyatörzs besorolásához
szükséges tartalom nem szükségképpen alkalmazandó, a
megfelel´ó munkahelyi kockázat értékelést´ól függ´óen. Például amikor egy ilyen törzs kórmegel´óz´ó vagy gyógyászati
célú termékként vagy annak részeként kerül alkalmazásra.

Sárga alapon fekete rajz
[Lásd: 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági jelzésekr´ól]

3. számú melléklet
a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
Biológiai tényez´ók csoportba való sorolása
1. A jogszabály céljának megfelel´óen kizárólag azon
tényez´óket kell felvenni a besorolási listára, amelyekr´ól
ismeretes, hogy az embert megfert´ózik. Adott esetben fel
van tüntetve az említett tényez´ók toxikus és allergizáló
hatása. Ki vannak zárva az olyan állati és növényi kórokozók, amelyekr´ól ismeretes, hogy nem hatnak az emberre.
A besorolt biológiai tényez´ók ezen els´ó listájának összeállításakor a genetikailag módosított mikroorganizmusok
nem kerültek figyelembevételre.
2. A besorolt tényez´ók listája az említett tényez´ók egészséges munkavállalóra gyakorolt hatásán alapul. Nincsenek
külön figyelembe véve az olyan személyekre gyakorolt
sajátos hatások, akiknek érzékenységét egy vagy több
egyéb ok befolyásolhatja, mint pl. el´ózetes betegség,
gyógyszer alkalmazása, veszélyeztetett immunitás, terhesség vagy szoptatás.
Az ilyen munkavállalók többletkockázatát a jogszabály
által el´óírt kockázat értékelés részeként kell tekintetbe venni.
Egyes ipari eljárások, egyes laboratóriumi munkák vagy
olyan állatokkal végzett munkák esetében, amelyek során
ténylegesen vagy potenciálisan fennáll a 3. vagy 4. csoportba
tartozó biológiai tényez´ók expozíciójának a veszélye, minden
technikai óvintézkedésnek meg kell felelnie a rendeletben
el´óírtaknak.

5. Jelen lista összeállításához használt, besorolt tényez´ók nómenklatúrája összhangban van a legújabb nemzetközi rendszertani megállapodásokkal és a lista elkészítésének id´ópontjában fennálló megnevezésekkel.
6. A besorolt tényez´ók listája a lista összeállításának
id´ópontjában fennálló tudományos álláspontot tükrözi. A
listát korszer´úsíteni kell, mihelyt már nem tükrözi a tudomány legújabb álláspontját.
7. Minden olyan vírus, amelyet emberben elkülönítettek, és amelyet a jelen melléklet még nem vett figyelembe
és nem sorolt be, minimálisan a 2. csoportba kerüljön
besorolásra, kivéve ha bizonyítható, hogy azok emberben
nem okoznak betegséget.
8. Egyes harmadik csoportba sorolt biológiai tényez´ók,
amelyeket a mellékelt listában két csillag (**) jelöl, korlátozott fert´ózésveszélyt jelenthetnek a munkavállalókra,
mert általában belégzéssel nem fert´óznek.
9. A paraziták besorolásának megfelel´ó elkülönítési követelményei kizárólag a parazita életciklusának azon szakaszára vonatkoznak, amelyben a munkahelyen tartózkodó emberekre fert´ózési veszélyt jelentenek.
10. A lista azon esetekben, amelyekben a biológiai tényez´ók allergizáló vagy mérgez´ó hatást válthatnak ki, külön jelzi azt, ha hatékony oltóanyag áll rendelkezésre, vagy
ha célszer´ú a veszélyeztetett személyek listáját tíz évnél
tovább meg´órizni.

Az említett jelzés az alábbi bet´úkkel történik:
A: Allergizáló hatás lehetséges.
D: Az ezen biológiai tényez´ó veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség id´ópontjától számított tíz évnél tovább meg kell ´órizni.
T: Toxintermelés.
V: Hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

6882

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/107. szám

BAKTÉRIUMOK ÉS HASONLÓ ORGANIZMUSOK
A listán feltüntetett biológiai tényez´ók mellett az ,,spp’’ megjelölés egyéb olyan fajokra vonatkozik, amelyek emberi
kórokozóként ismeretesek.
Biológiai tényez´ó

Actinobacillus actinomycetemcomitans
Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces israellii
Actinomyces pyogenes
Actinomyces spp.
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)
Bacillus anthracis
Bacteroides fragilis
Bartonella bacilliformis
Bartonella (Rochalimea) spp.
Bartonella quintana (Rochalimea quintana)
Bordetella bronchiseptica
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Borrelia duttonii
Borrelia recurrentis
Borrelia spp.
Brucella abortus
Brucella canis
Brucella melitensis
Brucella suis
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni
Campylobacter spp.
Cardiobacterium hominis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Chlamydia psittaci (avian törzsek)
Chlamodoa psittaci (avian törzsek)
Chlamydia psittaci (other törzsek)
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
Clostridium spp.

* Az 1. csoportba tartozó biológiai tényez´óket a táblázatok nem tartalmazzák.

Csoport

2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2

Megjegyzés*

V

T
T, V
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Biológiai tényez´ó

Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium minutissimum
Corynebacterium pseudotuberculosis
Corynebacterium spp.
Coxiella burnetii
Edwardsiella tarda
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
Ehrlichia spp.
Eikenella corrodens
Enterobacter aerogenes/cloacae
Enterobacter spp.
Enterococcus ssp.
Erysipelothrix rhusiopathiae
Escherichia coli (a nem pathogén törzsek kivételével)
Escherichia coli, sejtmérgez´ó törzsek (pl. O157:H7 vagy az O103)
Flavobacterium meningosepticum
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
Francisella tularensis (Typ A)
Francisella tularensis (Typ B)
Fusobacterium necrophorum
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Haemophilus spp.
Helicobacter pylori
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella spp.
Legionella pneumophila
Legionella spp.
Leptospira interrogans (minden serovariáns)
Listeria monocytogenes
Listeria ivanovii
Morganella morganii
Mycobacterium africanum
Mycobacterium avium/intracellulare
Mycobacterium bovis (kivéve BCG törzs)
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium kansasii
Mycobacterium leprae
Mycobacterium malmoense
Mycobacterium marinum
Mycobacterium microti
Mycobacterium paratuberculosis
Mycobacterium scrofulaceum
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Csoport

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3(**)
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
3(**)
2
2

Megjegyzés

T, V

T

V
V
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Biológiai tényez´ó

Mycobacterium simiae
Mycobacterium szulgai
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium ulcerans
Mycobacterium xenopi
Mycoplasma caviae
Mycoplasma hominis
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Nocardia asteroides
Nocardia brasiliensis
Nocardia farcinica
Nocardia nova
Nocardia otitidiscaviarum
Pasteurella multocida
Pasteurella spp.
Peptostreptococcus anaerobius
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas spp.
Prevotella spp.
Proteus mirabilis
Proteus penneri
Proteus vulgaris
Providencia alcalifaciens
Providencia rettgeri
Providencia spp.
Pseudomonas aeruginosa
Rhodococcus equi
Rickettsia akari
Rickettsia canada
Rickettsia conorii
Rickettsia montana
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
Rickettsia prowazekii
Rickettsia rickettsii
Rickettsia tsutsugamushi
Rickettsia spp.
Salmonella arizonae
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Salmonella paratyphi A, B, C
Salmonella typhi
Salmonella (egyéb serovariánsok)
Serpulina spp.
Shigella boydii
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2
2
3
3(**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3(**)
3(**)
3
3(**)
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3(**)
2
2
2

Megjegyzés

V

V

V
V
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Biológiai tényez´ó
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Csoport

Shigella dysenteriae (1 típus)
Shigella dysenteriae (más, mint az 1 típus)
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Streptobacillus moniliformis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus spp.
Streptococcos suis
Treponema carateum
Treponema pallidum
Treponema pertenue
Treponema spp.
Vibrio cholerae (beleértve El Tor)
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio spp.
Yersinia enterocolitica
Yersinia pestis
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia spp.

3(**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

Megjegyzés

T
T

V

(**) Lásd jelen melléklet 8. pontját.
A: Allergizáló hatás lehetséges.
D: Az ezen biológiai tényez´ó veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség id´ópontjától számított tíz évnél tovább meg kell ´órizni.
T: Toxintermelés.
V: Hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

VÍRUSOK (*)
Biológiai tényez´ó

Adenoviridae

Csoport

2

Arenaviridae
LCM-Lassa-Vírus komplex (Old World arena vírusok):
Lassa vírus

4

Lymphocytic choriomeningitis vírus (neurotrop törzsek)

3

Lymphocytic choriomeningitis vírus (egyéb törzsek)

2

Mopeia vírus

2

Egyéb LCM-Lassa komplex vírusok

2

Tacaribe vírus komplex (New World arena vírusok):
Guaranito vírus

4

Junin vírus

4

Sabia vírus

4

Machupo vírus

4

Megjegyzés
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Biológiai tényez´ó

Flexal vírus
Más Tacaribe komplex vírusok
Astroviridae
Bunyaviridae
Belgrade (Dobrava néven is ismert)
Bhanja
Bunyamwera vírus
Germiston
Oropouche vírus
Sin Nombre (korábban Muerto Canyon)
California encephalitis vírus
Hantavírusok:
Hantaan (Koreai haemorrhágiás láz)
Seoul vírus
Puumala vírus
Prospect Hill vírus
Más hantavírusok
Nairovíruses:
Crimean-Congo heamorrhagiás láz
Hazara vírus
Phlebovírusok:
Rift Valley láz
Sandfly láz
Toscana vírus
Más patogénként ismert bunyaviridae
Caliciviridae
Hepatitis E vírus
Norwalk vírus
Más Caliciviridae
Coronaviridae
Filoviridae
Ebola vírus
Marburg vírus
Flaviviridae
Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis)
Közép-Európai kullancs hordozta encephalitis vírus
Absettarov
Hanzalova
Hypr
Kumlinge
Dengue vírus 1—4 típus
Hepatitis C vírus
Hepatitis G vírus
Japanese B encephalitis
Kyasanur Forest
Louping ill

1999/107. szám
Csoport

Megjegyzés

3
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2

V

3(**)
2
2
2
4
4
3
3(**)
3
3
3
3
3
3(**)
3(**)
3
3
3(**)

V

D
D
V
V
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Biológiai tényez´ó

Omsk (a)
Powassan
Rocio
Orosz tavaszi-nyári encephalitis (TBE) (a)
St Louis encephalitis
Wesselsbron vírus
West Nile láz vírus
Sárgaláz
Más patogénként ismert flavivírusok
Hepadnaviridae
Hepatitis B vírus
Hepatitis D vírus (Delta) (b)
Herpesviridae
Cytomegalovírus
Epstein-Barr vírus
Herpesvírus simiae (B vírus)
Herpes simplex vírus types 1 és 2 típus
Herpesvírus varicella-zoster
Human B-lymphotrop vírus (HBLV-HHV6)
Emberi herpes vírus 7
Emberi herpes vírus 8
Orthomyxoviridae
Influenza vírus A, B és C
Kullancs okozta orthomyxoviridae:
Dhori és Thogoto vírusok
Papovaviridae
BK and JC vírusok
Human papillomavírusok
Paramyxoviridae
Kanyaró vírus
Mumps vírus
Newcastle betegség vírus
Parainfluenza vírusok 1—4 típus
Légz´órendszeri syncytialis vírus
Parvoviridae
Human parvovírus (B 19)
Picornaviridae
Acut haemorrhagiás conjunctivitis vírus (AHC)
Coxsackie vírusok
Echo vírusok
Hepatitis A vírus (emberi enterovírus 72-s típus)
Poliovírusok
Rhinovirusok
Poxviridae
Buffalopox vírus (e)
Cowpox (tehén himl´ó) vírus
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Csoport

3
3
3
3
3
3(**)
3
3
2
3(**)
3(**)

Megjegyzés

V

V

V

V, D
V, D

2
2
3
2
2
2
2
2

D

2

V (c)

2
2
2

D (d)
D (d)

2
2
2
2
2

V
V

2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
V
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Elephantpox (elefánt himl´ó) vírus (f)
Milkers’ node (tehenészcsomó) vírus
Molluscum contagiosum vírus

2
2
2

Monkeypox (majom himl´ó) vírus
Orf vírus
Rabbitpox vírus (g)

3
2
2

Vaccinia vírus
Variola (major minor) vírus

2
4

Fehérhiml´ó vírus (,Variola vírus’)
Yatapox vírus (Tana & Yaba)
Reoviridae
Coltivírus
Human rotavírusok
Orbivíruses
Reovíruses
Retroviridae
Human immunodeficiencia vírusok
Human T-sejt lymphotropia vírusok (HTLV) 1 és 2 típus

4
2

Megjegyzés

V

V
V

2
2
2
2
3(**)
3(**)

SIV vírus (h)
Rhabdoviridae
Rabies vírus

3(**)

Vesicular stomatitis vírus
Togaviridae

2

3(**)

D
D

V

Alfavírusok:
Keleti ló encephalomyelitis
Bebaru vírus

3
2

Chikungunya vírus
Everglades vírus

3(**)
3(**)

Mayaro vírus
Mucambo vírus
Ndumu vírus

3
3(**)
3

O’nyong-nyong vírus
Ross River vírus

2
2

Semliki Forest vírus
Sindbis vírus
Tonate vírus

2
2
3(**)

Venezuelai ló encephalomyelitis
Nyugati ló encephalomyelitis

3
3

V
V

2
2
2

V

Más ismert alphavírusok
Rubivírus (rubella)
Toroviridae
Nem osztályozott vírusok:
Ló-kanyaró vírus

4

Még nem identifikált hepatitis vírusok

3(**)

V

D
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Csoport

A szokásostól eltér´ó, az átvihet´ó szivacsos encephalopathiával
összefügg´ó ágensek (TSEs):
Creutzfeldt-Jakob betegség
Creutzfeldt-Jakob betegség változat
Marha szivacsos encephalopathia (BSE) és egyéb állatok átvihet´ó
szivacsos encephalopathiái (i)
Gerstmann-Sträussler-Scheinker szindróma
Kuru

Megjegyzés

3(**)
3(**)

D
D(d)

3(**)
3(**)
3(**)

D(d)
D(d)
D(d)

(*) Lásd jelen melléklet 7. pontját.
(**) Lásd jelen melléklet 8. pontját.
(a) Kullancs encephalitis.
(b) A Hepatitis D vírus (Delta) csak akkor patogén a munkavállalókban, ha egyidej´úleg vagy másodlagos fert´ózés
során hepatitis B vírus is jelen van. A hepatitis B elleni vakcináció megvédi a munkavállalókat a Hepatitis D vírus
fert´ózésével szemben.
(c) Csak az A és a B típusok számára.
(d) Azokhoz a munkákhoz ajánlott, amelyekben az ezekkel az ártalmakkal a direkt kontaktus fennáll.
(e) Két vírus azonosított: egyik a buffalopox típus, másik a Vaccina vírus variánsa.
(f) A tehén himl´ó vírus variánsa.
(g) A vaccinia variánsa.
(h) Majom eredet´ú retrovírusok által okozott emberi megbetegedés nem bizonyított jelenleg. A velük folytatott
tevékenység során ajánlott a 3. szint´ú óvintézkedések betartása.
(i) Nem bizonyítottak az egyéb állatok átvihet´ó szivacsos encephalopathiáiért felel´ós tényez´ók által okozott emberi
fert´ózések. Ennek ellenére legalább a 3(**) elkülönítési szint ajánlott óvatosságként a laboratóriumi munkáknál. Kivéve
olyan laboratóriumi munkákat, amelyeket azonosított 2. csoportba tartozó biológiai tényez´ókkel végeznek.
A: Allergizáló hatás lehetséges.
D: Az ezen biológiai tényez´ó veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség id´ópontjától számított tíz évnél tovább meg kell ´órizni.
T: Toxintermelés.
V: Hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

PARAZITÁK
Biológiai tényez´ó

Csoport

Acanthamoeba castellani
Ancylostoma duodenale
Angiostrongylus cantonensis

2
2
2

Angiostrongylus costaricensis
Ascaris lumbricoides

2
2

Ascaris suum
Babesia divergens

2
2

Babesia microti
Balantidium coli

2
2

Brugia malayi
Brugia pahangi

2
2

Capillaria philippinensis
Capillaria spp.

2
2

Clonorchis sinensis

2

Megjegyzés

A
A
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Clonorchis viverrini
Cryptosporidium parvum
Cryptosporidium spp.
Cyclospora cayetanensis
Dipetalonema stertocerca
Diphyllobothrium latum
Dracunculus medinensis
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Echinococcus vogeli
Entamoeba histolytica
Fasciola gigantica
Fasciola hepatica
Fasciolopsis buski
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana
Leishmania brasiliensis
Leishmania donovani
Leishmania ethiopica
Leishmania mexicana
Leishmania peruviana
Leishmania tropica
Leishmania major
Leishmania spp.
Loa loa
Mansonella ozzardi
Mansonella perstans
Naegleria fowleri
Necator americanus
Onchocerca volvulus
Opisthorchis felineus
Opisthorchis spp.
Paragonimus westermani
Plasmodium falciparum
Plasmodium spp. (human and simian)
Sarcocystis suihominis
Schistosoma haematobium
Schistosoma intercalatum
Schistosoma japonicum
Schistosoma mansoni
Schistosoma mekongi
Strongyloides stercoralis
Strongyloides spp.
Taenia saginata
Taenia solium
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Csoport

2
2
2
2
2
2
2
3(**)
3(**)
3(**)
2
2
2
2
2
2
2
3(**)
3(**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3(**)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3(**)

Megjegyzés
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Csoport

Toxocara canis
Toxoplasma gondii
Trichinella spiralis
Trichuris trichiura
Trypanosoma brucei brucei
Trypanosoma brucei gambiense
Trypanosoma brucei rhodesiense
Trypanosoma cruzi
Wuchereria bancrofti

Megjegyzés

2
2
2
2
2
2
3(**)
3
2

(**) Lásd jelen melléklet 8. pontját.
A: Allergizáló hatás lehetséges.
D: Az ezen biológiai tényez´ó veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség id´ópontjától számított tíz évnél tovább meg kell ´órizni.
T: Toxintermelés.
V: Hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

GOMBÁK
Biológiai tényez´ó

Aspergillus fumigatus
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)
Candida albicans
Candida tropicalis
Cladophialophora bantiana (korábban Xylophypha bantiana, Cladosporium bantianum vagy trichoides)
Coccidioides immitis
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans
var. neoformans)
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)
Emmonsia parva var. parva
Emmonsia parva var. crescens
Epidermophyton floccosum
Fonsecaea compacta
Fonsecaea pedrosoi
Histoplasma capsulatum var capsulatum (Ajellomyces capsulatus)
Histoplasma capsulatum duboisii
Madurella grisea
Madurella mycetomatis
Microsporum spp.
Neotestudina rosatii
Paracoccidioides brasiliensis
Penicillium marneffei
Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii)

Csoport

2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2

Megjegyzés

A
A

A
A
A

A

A

A
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Csoport

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

Sporothrix schenckii

2

Trichophyton rubrum

2

Trichophyton spp.

2

Megjegyzés

A: Allergizáló hatás lehetséges.
D: Az ezen biológiai tényez´ó veszélyének kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert veszélyeztetettség id´ópontjától számított tíz évnél tovább meg kell ´órizni.
T: Toxintermelés.
V: Hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

4. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
Védelmi intézkedésekre és szintekre vonatkozó jelzések
A jelen mellékletben szerepl´ó intézkedéseket a tevékenységek természete, a munkavállalót fenyeget´ó kockázatok
értékelése és a szóban forgó biológiai tényez´ó tulajdonságai szerint kell alkalmazni.
B)
Védelmi szintek

A)
Védelmi intézkedések
2.

3.

4.

1. A munkahelyet el kell különíteni minden más tevékenységt´ól ugyanabban az épületben

nem

ajánlott

igen

2. A munkahely bemen´ó és kimen´ó leveg´ójének sz´úrése
HEPA* -val vagy hasonló eszközökkel

nem

igen, a kimen´ó
leveg´ónél

igen, a be- és kimen´ó leveg´ónél

3. A belépés korlátozása csak a kijelölt munkavállalókra

ajánlott

igen

igen, zsilipen át

4. Legyen a munkahely légmentesen körülzárható a fert´ótlenítéshez

nem

ajánlott

igen

5. A fert´ótlenít´ó eljárások pontosítása

igen

igen

igen

6. A munkahelyen a légköri nyomáshoz képest negatív
leveg´ónyomást kell fenntartani

nem

ajánlott

igen

7. Hatásos vektorkontroll** , például a rágcsálók és
rovarok ellen

igen

igen

igen

8. A felületek vízhatlansága, könny´ú tisztíthatósága

igen, a munkaasztaloké

igen, a munkaasztaloké és a
padlóé

igen, a munkaasztaloké, a falaké, a
padlóé
és
a
mennyezeté

9. Savaknak, lúgoknak, oldószereknek és fert´ótlenít´ó
szereknek ellenálló felületek

igen

igen

igen

10. A biológiai tényez´ók biztonságos helyen való tárolása

igen

igen

igen, tárolás védett
hozzáféréssel
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B)
Védelmi szintek

A)
Védelmi intézkedések
2.

11. Megfigyel´óablak vagy azzal egyenérték´ú rendszer a
bennlév´ók láthatóságának biztosításához
12. Saját felszerelés minden laboratóriumnak
13. A fert´ózött anyagok és minden állat biztonsági fülkében, izolátorban vagy más megfelel´óen körülzárt módon való kezelése
14. Éget´ó az állatok tetemének megsemmisítéshez

3.

4.

ajánlott

ajánlott

igen

nem
adott esetben

ajánlott
igen, a leveg´óvel
való
fert´ózés
esetén
igen, (rendelkezésre álljon)

igen
igen

ajánlott

igen, a helyszínen

* HEPA: High-Efficiency Particular Air(filter) — Nagyhatékonyságú szemcse lég(sz´úr´ó).
** Vektor-kontroll: kártev´ómentesítés.

5. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez
Elkülönítés az ipari folyamatok számára
A 2., 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényez´ók esetén a kockázatok értékelése alapján kell kiválasztani és
kombinálni a különböz´ó kategóriák alábbi védelmi követelményeit.
B)
Védelmi szintek

A)
Védelmi intézkedések
2.

1. Az életképes mikroorganizmusokat olyan rendszeren
kell kezelni, amely fizikailag elválasztja a m´úveletet a
környezett´ól
2. A zárt rendszerb´ól kikerül´ó gázokat úgy kell kezelni,
hogy
3. A mintavételt, az anyagok bevitelét egy zárt rendszerbe és az életképes mikroorganizmusok átvitelét egy
másik zárt rendszerbe úgy kell elvégezni, hogy
4. A tenyészt´ófolyadékokat a zárt rendszerb´ól csak akkor szabad eltávolítani, ha a mikroorganizmusok

3.

4.

igen

igen

igen

minimális legyen
a kijutásuk
minimális legyen
a kijutásuk

akadályozzuk
meg a kijutást
akadályozzuk
meg a kijutást

akadályozzuk
meg a kijutást
akadályozzuk
meg a kijutást

inaktiválták már
validált módszerrel

inaktiválták validált kémiai és fizikai módszerekkel

minimális legyen
a kijutás
tetsz´ólegesen

inaktiválták validált kémiai és
fizikai módszerekkel
megakadályozzák a kijutást
tetsz´ólegesen

a) a biológiai kockázatokra vonatkozó figyelmeztetések legyenek elhelyezve
b) a bejutás a kijelölt személyzetre legyen korlátozva

tetsz´óleges

igen

tetsz´óleges

igen

c) a személyzetnek véd´óruhát kell viselnie

viseljen
hát
igen

igen

5. A hermetikus zárásokat úgy kell kialakítani, hogy
6. A zárt rendszereket ellen´órzött térben kell elhelyezni

d) a személyzetnek álljon rendelkezésére dekontamináló és lemosó berendezés

véd´óru-

igen

megakadályozzák
a kijutást
igen, és erre a célra legyen kialakítva
igen
igen, zsilipen keresztül
teljesen öltözzön
át
igen
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B)
Védelmi szintek

A)
Védelmi intézkedések
2.

e) a személyzetnek zuhanyoznia kell az ellen´órzött
terület elhagyása el´ótt
f) a lefolyók és zuhanyok vizét össze kell gy´újteni és
inaktiválni kell a kiengedés el´ótt
g) az ellen´órzött teret megfelel´óen szell´óztetni kell a
légszennyezettség minimálisra csökkentéséhez
h) az ellen´órzött teret a légkörihez képest negatív
nyomáson kell tartani
i) az ellen´órzött térbe belép´ó és azt elhagyó leveg´ót
HEPA-sz´úr´óvel sz´úrni kell
j) az ellen´órzött teret úgy kell kialakítani, hogy kiömlés esetén a zárt rendszer egész tartalma felfogható
legyen
k) az ellen´órzött tér légmentesen zárható legyen,
hogy füstölni lehessen
l) a szennyvizek kezelése a végleges kiengedés el´ótt

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
102/1999. (XII. 1.) FVM
rendelete
az 1999. évi termés´ú takarmánykukorica garantált áron
történ´ó állami felvásárlásának lebonyolítási rendjér´ól
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — a gazdasági miniszterrel és a
pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

1. §
Az állam az 1999. évi termés´ú takarmánykukorica
garantált áron történ ´ó állami felvásárlásáról szóló
22/1999. (II. 26.) FVM rendeletben foglaltak (a továbbiakban: R .) alapján felajánlott takarmánykukorica felvásárlásáról a 2. § (1) bekezdése szerinti felvásárló szervezetek (a továbbiakban: felvásárló) útján és az e rendeletben foglaltak szerint gondoskodik.
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3.

4.

nem

tetsz´óleges

igen

nem

tetsz´óleges

igen

tetsz´óleges

tetsz´óleges

igen

nem

tetsz´óleges

igen

nem

tetsz´óleges

igen

nem

tetsz´óleges

igen

nem

tetsz´óleges

igen

inaktiválták már
validált módszerekkel

inaktiválták validált kémiai és
fizikai módszerekkel

inaktiválták validált kémiai és fizikai módszerekkel

2. §
(1) A G MS 96 Kft., a H K—Plusz Kft., valamint a
MU LTISALE S Kft. mint felvásárlók a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban:
minisztérium) a takarmánykukorica felvásárlásával
összefügg´ó részletes feltételekr´ól kötött szerz´ódés alapján kötelesek:
a) a szerz´ódésben meghatározott mennyiségig az
R .-ben foglaltak szerint felajánlott takarmánykukoricát
megvásárolni, és annak ellenértékét az R .-ben foglalt
feltételek szerint a termel´ónek kifizeti;
b) a felvásárolt takarmánykukoricát közraktárba helyezni, a közraktári árujegyet pedig a hitelt folyósító hitelintézetnél határozatlan id´óre letétbe helyezni azzal, hogy
azt kizárólag a minisztérium írásbeli rendelkezése alapján
követelik vissza, azt követ´óen pedig az árut kizárólag a
minisztérium rendelkezése alapján értékesítik;
c) a rendelet mellékletében meghatározott hitelintézetek bármelyikével a felvásárlás lebonyolításával összefügg´ó pénzügyi feltételek biztosítására legfeljebb egyéves lejáratra hitelszerz´ódést kötni.
(2) A felvásárlók a 3—4. §-ban foglaltakon túl további
támogatást az e rendeletben foglaltak teljesítéséért nem
igényelhetnek.
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(3) A HK—Plusz Kft. és a MULTISALES Kft. mint
felvásárlók kizárólag a 10. §-ban meghatározott felvásárlásban vehetnek részt.

3. §
(1) A felvásárló a 2. §-ban foglaltak teljesítése esetén
— e rendeletben foglaltak szerint, egészben vagy részben
visszafizetési kötelezettség mellett — legfeljebb a részére
a szerz´ódésben megállapított mértékig
a) tonnánként, a felvásárolt áru nettó vételára huszonöt százalékának megfelel´ó, a termel´ónek történ´ó vételár
kifizetésére szolgáló támogatást,
b) négyszáznegyvennyolc forint /t on na, a Tv. 9. §-a
(1) bekezdésének e) pont ja szerint i szállít ási támogatást (mely az áfát is tart almazza), valamint
c) kett´ószáznyolcvan forint/tonna, a Tv. 9. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti lebonyolítási támogatást
(mely az áfát is tartalmazza)
vehet igénybe.
(2) A felvásárló az (1) bekezdés szerinti támogatást
1999. december 1. után folyamatosan, a hitelt nyújtó pénzintézetnél letétbe helyezett közraktári árujegynek megfelel´ó termékmennyiség után igényelheti a területileg illetékes állami adóhatóságtól.

4. §
(1) A felvásárló a 3. §-ban foglaltak szerinti támogatáson túl, a felvásárláshoz kapcsolódó kifizetések (vételár,
áfa, szállítási költségtérítés, kamat) teljesítése érdekében,
a rendelet melléklete szerinti hitelintézett´ól legfeljebb
egyéves lejáratra felvett, a lebonyolítás tényleges id´ótartamára szóló, a minisztérium és a felvásárló által kötött
szerz´ódésben meghatározott mennyiség alapján felvett felvásárlási hitelek után kamattámogatást vehet igénybe.
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5. §

(1) Az e rendelet alapján megkötend´ó hitelszerz´ódésekkel kapcsolatos részletes feltételekr´ól a rendelet melléklete szerinti hitelintézet a minisztériummal megállapodást
köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell — többek között — az alkalmazható hiteldíj mértékét, valamint a közraktári jegy kiállításáig szükséges, áthidaló hitel folyósítására vonatkozó kötelezettségvállalást.
(2) Az áthidaló hitel biztosítékául az FVM XII. fejezet
,,Piacrajutási támogatás’’ kiemelt el´óirányzata szolgál,
amely biztosítékot az agrártámogatásról szóló miniszteri
rendeletben az állami kezességvállalásról szóló rendelkezések szerint lehet érvényesíteni.

6. §
A Concordia Közraktár Kereskedelmi Rt., a Hungária
Közraktározási és Kereskedelmi Rt., az ÁTI DEPO Közraktározási Rt. e rendeletben foglaltak teljesítése esetén,
a minisztériummal kötött külön megállapodásban megállapított árumennyiség erejéig, a Tv. 9. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerint — részben visszafizetési kötelezettség mellett — támogatást vehetnek igénybe, a 7. és 8. §-ban
foglaltak szerinti összegben és ütemezés szerint.

7. §
A Concordia Közraktár Kereskedelmi Rt. a minisztérium Agrárrendtartási Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) az R. alapján a felvásárláshoz szükséges tárolókapacitás biztosítására kiírt pályázati felhívása alapján megkötött tárolási, valamint 9. § (2) bekezdés szerint a minisztériummal kötött szerz´ódések alapján, a felvásárlás lebonyolításához támogatást vehet igénybe az alábbiak szerint:

(2) A kamattámogatás mértéke a ténylegesen kifizetett
kamat száz százaléka.

a) legkés´óbb 1999. december 10-ig tárolási díj címén
(1999. december 31.—2000. január 31-ig) 33 Ft/tonna/hét+áfa összeget;

(3) A kamattámogatás a hitelszerz´ódés érvényességi
id´ótartamáig a hitelintézet által kiállított igazolás alapján,
negyedévente, a negyedévet követ´ó hó 20. napjáig igényelhet´ó.

b) a ténylegesen elvégzett szolgáltatások alapján azok
teljesítését követ´óen, a közraktár által kiállított és a Hivatal által igazolt számla ellenében

(4) Kamattámogatás abban az esetben is igényelhet´ó, ha
a minisztérium rendelkezése alapján a közraktári jegy bevonását követ´óen a hitel meghosszabbításra (prolongálására) vagy új hitellel történ´ó kiváltására, valamint a hitel
fedezetét képez´ó közraktárjegy bevonására, illetve új közraktári jegy kibocsátására kerül sor.

ba) betárolás címén
bb) min´óség-ellen´órzés,
lebonyolítás címén
bc) forgatás és/vagy
rostálás címén
bd) gázosítási díj címén

220 Ft/tonna+áfa összeget,
105 Ft/tonna+áfa összeget,
275 Ft/tonna+áfa összeget,
209 Ft/tonna+áfa összeget,
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be) tárolási díj címén (2000. február 1-jét ´ól az áru
kitárolásáig vagy értékesítéséig, de legkés´óbb
2000. május 31-ig terjed´ó id´ószakra)
1. a ténylegesen tárolt
mennyiség után
33 Ft/tonna/hét+áfa
összeget,
2. a ki nem használt
raktárkapacitás után
11 Ft/tonna/hét+áfa
összeget,
bf) kitárolási díj címén
220 Ft/tonna+áfa összeget.

8. §
A 6. §-ban meghatározott valamennyi közraktár (a továbbiakban együtt: közraktár) a 10. §-ban meghatározott
felvásárlás lebonyolításához támogatást vehet igénybe az
alábbiak szerint:
a) a közraktári jegy kiállítását követ´óen, a közraktározott mennyiség alapján a közraktár által kiállított és a
Hivatal által igazolt számla ellenében tárolási díj címén
(a tárolási szerz´ódés kezd´ó napjától 2000. január 31-ig
terjed´ó id´ószakra) 33 Ft/tonna/hét+áfa összeget;
b) a ténylegesen elvégzett szolgáltatások alapján azok
teljesítését követ´óen, a közraktár által kiállított és a Hivatal által igazolt számla ellenében
ba) forgatás és/vagy
rostálás címén
275 Ft/tonna+áfa összeget,
bb) gázosítási díj címén 209 Ft/tonna+áfa összeget,
bc) tárolási díj címén
(2000. február 1-jét´ól
az áru értékesítéséig,
de legkés´óbb 2000.
május 31-ig terjed´ó
id´ószakra)
33 Ft/tonna/hét+ áfa összeget.
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nek megfelel´ó, a külön rendelet szerinti integrátorok, akik
(amelyek) a Hivatal 7/1999. számú közleménye és 9/1999.
számú közleménye alapján (a továbbiakban: Közlemények) az 1999. évi takarmánykukorica saját tulajdonban
vagy üzemeltetésében lév´ó telephelyén történ´ó raktározására jogosultak, az általuk betárolt mennyiség után a közraktárral megkötött tárolási szerz´ódés alapján az abban
meghatározott díjakra (tárolás, forgatás, rostálás, gázosítás) jogosultak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti m´úvi típusú közraktározásban azok a takarmánykukorica termeltetését végz´ó integrátorok is részt vehetnek, akik (amelyek)
a) rendelkeznek a Közleményekben el´óírt min´óségi
követelményeknek megfelel´ó — saját tulajdonukban vagy
tartós bérleti jogviszony alapján használatukban lév´ó —
tárolóval, illetve
b) az általuk integrált termel´ók által — az R . alapján
— az állam részére felajánlott takarmánykukorica
mennyisége az ötszáz tonnát meghaladja, és annak tárolását vállalják.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti termel´ó (kvótajogosult) a Közleményekben meghatározottak szerint
más kvótajogosult áruját is tárolja, az (1) bekezdésben
meghatározott díj ezen áru után is megilleti.

11. §
Amennyiben a támogatásban részesített takarmánykukorica az alkalmazott garantált ár hetvenöt százalékánál
magasabb áron értékesül, a felvásárló köteles a különbözetet az értékesítést követ´ó harminc napon belül visszafizetni. Amennyiben az alkalmazott garantált ár hetvenöt
százalékánál a minisztérium hozzájárulásával alacsonyabb
áron értékesül, a felvásárló — a külön jogszabályban foglaltaknak megfelel´óen — az értékesítési ár különbözetének megfelel´ó mérték´ú támogatást vehet igénybe.

9. §
(1) A közraktár a 7. és 8. §-ban foglalt támogatáson túl
— amennyiben azok nem nyújtanak kell´ó fedezetet a felvásárlással, közraktározással, raktározással és értékesítéssel felmerül´ó költségei biztosítására — külön minisztériumi igazolás alapján, további támogatásokat vehet igénybe.
(2) A közraktár az e rendelet alapján közraktárba helyezett takarmánykukorica közraktározásával kapcsolatos
részletes feltételekr´ól, valamint a közraktár saját tulajdonában lév´ó raktárkapacitás felhasználásáról a minisztériummal szerz´ódést köt.

10. §
(1) Azok az R. alapján értékesítési jogosultsággal rendelkez´ó termel´ók és a (2) bekezdésben foglalt feltételek-

12. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min´ósül, ha a felvásárló
a) a rendeletben, valamint a rendelet alapján megkötött szerz´ódésben foglaltakat felróható módon megszegi,
b) a közraktárba helyezett takarmánykukorica feletti
rendelkezési jog a felvásárlónak felróható okból meghiúsul.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min´ósül, ha a közraktárnak
felróható okból
a) takarmánykukorica feletti rendelkezési jog meghiúsul,
b) a közraktári jegyet szabálytalanul állítják ki.
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(3) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén az
agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól
szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit
kell alkalmazni.

A gazdasági miniszter
60/1999. (XII. 1.) GM
rendelete

13. §

a gépek biztonsági követelményeir´ól és megfelel´óségük
tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
módosításáról

Az e rendelet alapján igényelhet´ó támogatások az
APEH 10032000-01905630 Piacrajutást el´ósegít´ó támogatás folyósítási számláról igényelhet´óek. A jogosulatlanul
igényelt támogatást, továbbá a visszatérítend´ó állami támogatásokat az APEH 10032000-01070013 Piacrajutási
támogatás megtérülése számlára kell befizetni.

14. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Szabadi Béla s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

Melléklet
a 102/1999. (XII. 1.) FVM rendelethez
A takarmánykukorica garantált áron történ´ó
felvásárlásának finanszírozásában részt vev´ó
hitelintézetek

A fogyasztóvédelemr´ól szóló 1997. évi CLV. törvény
56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A gépek biztonsági követelményeir´ól és megfelel´óségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(2) Nem terjed ki a rendelet alkalmazási köre:]
,,d) g´ózkazánokra, nyomástartó berendezésekre, tartályokra;’’
(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének h) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,h) éghet´ó folyadékokra, olvadékokra és veszélyes anyagok tárolótartályaira és cs´óvezetékeire;’’
(3) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének m) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,m) mez´ógazdasági és erdészeti vontatóra;’’

2. §
1. Kereskedelmi és Hitelbank R t.,
1051 Budapest V., Vigadó tér 1.
2. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank R t.,
1027 Budapest II., Medve u. 4—14.
3. R aiffeisen Bank R t.,
1052 Budapest V., Váci u. 19—21.
4. Hypo Vereinsbank Hungária R t.,
1065 Budapest VI., Nagymez´ó u. 44.
5. R abobank Hungária R t.,
1075 Budapest VII., Madách I. u. 13—14.
6. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi R t.,
1051 Budapest V., Nádor u. 16.
7. Erste Bank Hungary R t.,
1051 Budapest, Hold u. 16.
8. Budapest Bank R t.,
1054 Budapest, Honvéd u. 10.
9. Magyar Külkereskedelmi Bank R t.,
1056 Budapest, Váci u. 38.
10. ABN—AMR O Bank R t.,
1054 Budapest, Pozsonyi u. 77—79.

(1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,Ez az el´óírás azonban nem korlátozza az illetékes miniszter jogát különleges követelmények meghozatalára és
közzétételére, melyeket a személyek, különösképpen a
munkavállalók védelme érdekében szükségesnek tart,
amennyiben ez nem jár a gépek vagy biztonsági berendezések megváltoztatásával e rendelet el´óírásai szerint.’’
(2) Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) A honosított harmonizált szabványok jegyzékét a
Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lapjában közzéteszi.’’
(3) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A gyártónak a 2. számú mellékletben felsorolt gépek vonatkozásában, ha a gyártás során nem, vagy csak
részben elégítették ki a honosított harmonizált szabványok követelményeit, a forgalomba hozatal el´ótt típusvizsgálatot kell végeztetni.’’
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(4) Az R. 7. §-a (1) bekezdésének bevezet´ó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A gyártónak a 2. számú mellékletben felsorolt gépek vonatkozásában, ha a gyártás során kielégítették a
honosított harmonizált szabványok követelményeit, a forgalomba hozatal el´ótt választása szerint’’
[...]

3. §
Az R. 9. §-ának (1) bekezdése a következ´ó mondattal
egészül ki:
,,A megfelel´óségi jelölés a gépen kizárólag akkor helyezhet´ó el, ha a gép vagy berendezés a rá vonatkozó összes
jogszabályi feltételnek megfelel.’’

4. §
Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és a
Tanács a gépekre vonatkozó 98/37/EK irányelvével.’’

5. §
(1) Az R. 1. számú melléklete a következ´ó bevezet´ó
szövegrésszel egészül ki:
[1. számú melléklet a 21/1998. (IV. 17.) IKIM
rendelethez]
,,A kötelez´ó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket csak akkor kell a gyártónak betartani, ha a gépnek
a gyártó által meghatározott rendeltetésszer´ú használata
is veszélyeket rejt magában.
Amennyiben a rendeletben lefektetett kötelez´ó érvény´ú
alapvet´ó biztonsági és egészségvédelmi követelmények betartása a tudomány adott fejlettsége mellett teljeskör´úen
nem teljesíthet´ó, úgy a gépet lehet´óség szerint át kell
tervezni és építeni azzal a céllal, hogy az irányelv célkit´úzéseit közelítse. A technika fejl´ódésével a korszer´úbb megoldásokat kell alkalmazni.
A gyártónak kötelessége az összes veszélyforrás feltárása, és ezeket a tervezésnél és a gyártásnál figyelembe kell
vennie.’’
[...]
(2) Az R . 1. számú melléklete 1.7.4. pontjának f) alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
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,,f) A használati utasításnak tartalmaznia kell a gép
zajkibocsátását (vagy a tényleges értéket, vagy egy hasonló
gépen végzett mérés értékét) a következ´ók szerint:
— ha a zajkibocsátás meghaladja a 70 dB(A)-t, akkor a
kezel´óhelyre vonatkozó egyenérték´ú A-hangnyomásszintet kell megadni; 70 dB(A), vagy ezen érték alatt elég a
70 dB(A)-t meg nem haladó zajszint közlése,
— ha a zajkibocsátás meghaladja a 63 Pa-t (azaz 130 dB
értéket 20 (µPa-ra vonatkoztatva), akkor a pillanatnyi
hangnyomásszint C súlyzósz´úr´óvel értékelt, a kezel´óhelyen mért csúcsértékét kell megadni,
— ha a kezel´óhelyekre vonatkozó egyenérték´ú Ahangnyomásszint túllépi a 85 dB(A)-t, akkor a gép által
kibocsátott hangteljesítményszintet kell megadni.
Nagyméret´ú gép esetén a hangteljesítményszint helyett
a gép körül meghatározott pontokon mért egyenérték´ú
A-hangnyomásszintet lehet megadni.
Ha a honosított harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, akkor a zajkibocsátás mérését a gép szempontjából legalkalmasabb módon kell elvégezni.
A zajkibocsátást akkor kell mérni, amikor a gép a legmegfelel´óbb üzemmódban m´úködik.
A gyártónak meg kell adnia az alkalmazott mérési módszert és azt is, hogy a gép milyen körülmények között
üzemelt a mérések során.
Ha a kezel´óhely(ek) nincs(enek) meghatározva vagy
nem határozható(k) meg, akkor a hangnyomásszinteket a
gép felületét´ól 1 m távolságban és a padlótól vagy a munkatér padozatától 1,6 m magasságban kell mérni.’’
(3) Az R. 1. számú mellékletének 3.4.3. pontjában az
utolsó mondat helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,Ezenkívül az alábbi 15 kW-nál nagyobb teljesítmény´ú,
talajon mozgó gépeket el kell látni borulásvéd´ó felépítménnyel
— kerekes vagy lánctalpas rakodógépek,
— hátsó munkaszerves rakodógépek,
— kerekes vagy lánctalpas traktorok,
— önjáró vagy nem önjáró kotrógépek (exkavátorok),
földnyes´ók (szképerek),
— földgyaluk (gréderek),
— földtológépek (dózerek),
— tekn´ós billent´ókocsik (dömperek).’’

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 30. napon lép hatályba,
egyidej´úleg az R. 1. §-a (2) bekezdésének j) pontja, 3. §-ának
(4) bekezdése, valamint az 1. számú melléklete 1.7.4. pontja
b) alpontjának utolsó mondata hatályát veszti.
Dr. Chikán Attila s. k.,
gazdasági miniszter
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III. rész

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
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A Köztársaság Elnökének
204/1999. (XII. 1.) KE
határozata
szolgálati viszony megszüntetésér´ól és nyugállományba
helyezésr´ól

A Köztársaság Elnökének
202/1999. (XII. 1.) KE
határozata

A honvédelmi miniszter el´óterjesztésére, érdemei elismerése mellett, szolgálati viszonyát megszüntetem, és
nyugállományba helyezem

t´úzoltó vezér´órnagy szolgálati viszonyának
megszüntetésér´ól és nyugállományba helyezésér´ól

1999. december 30-i hatállyal
Domine János dandártábornokot.

A belügyminiszter el´óterjesztésére dr. Száray Z oltán
t´ú. vezér´órnagy szolgálati viszonyát, érdemei elismerése
mellett, 2000. május 31-i hatállyal felmentéssel megszüntetem.

Budapest, 1999. november 30.
Göncz Árpád s. k.,

Budapest, 1999. november 26.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A Köztársaság Elnökének
203/1999. (XII. 1.) KE
határozata
szolgálati viszony megszüntetésér´ól és nyugállományba
helyezésr´ól
A honvédelmi miniszter el´óterjesztésére, érdemei elismerése mellett, szolgálati viszonyát megszüntetem, és
nyugállományba helyezem
2000. január 1-jei hatállyal
Szabó János mérnök vezér´órnagyot.
Budapest, 1999. november 30.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

A Köztársaság Elnökének
205/1999. (XII. 1.) KE
határozata
egyetemi tanári felmentésekr´ól
Az oktatási miniszter el´óterjesztésére
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
dr. Szilágyi György egyetemi tanárt
1999. december 31. napjával,
70. életéve betöltésére tekintettel;
a Budapesti M´úszaki Egyetemen
dr. Kósa Levente egyetemi tanárt
2000. június 30. napjával,
nyugállományba vonulására tekintettel;
dr. Bíró Péter egyetemi tanárt
2000. augusztus 31. napjával,
dr. Szalai Kálmán egyetemi tanárt
2000. október 31. napjával,
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dr. Kurutz Károly egyetemi tanárt és
dr. Michelberger Pál egyetemi tanárt
2000. december 30. napjával
— 70. életéve betöltésére és nyugállományba vonulására tekintettel —
e tisztsége alól felmentem.
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A Köztársaság Elnökének
207/1999. (XII. 1.) KE
határozata
egyetemi tanári kinevezésekr´ól
Az oktatási miniszter el´óterjesztésére
1999. december hónap 1. napjával

Budapest, 1999. november 26.

a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem
Orvostovábbképz´ó Karán

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

dr. Riesz Tamást, az Országos Alapellátási Intézet f´óigazgatóját, a HIETE további jogviszonyban alkalmazott
egyetemi docensét,
dr. Vimláti László egyetemi docenst;

Ellenjegyzem:
a Soproni Egyetem
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

Közgazdasági Intézetében
dr. Rétvári László f´ótanácsadót,
Erd´ómérnöki Karán
dr. Vermes Imrét, a Budapesti M´úszaki Egyetem
Gépészmérnöki Kar egyetemi docensét;

A Köztársaság Elnökének
206/1999. (XII. 1.) KE
határozata

a Pénzügyi és Számviteli F´óiskola
Zalaegerszegi Intézetében
dr. Körmendi Lajos f´óiskolai tanárt
egyetemi tanárrá kinevezem.

t´úzoltó vezér´órnagy kinevezésér´ól
1999. december hónap 1. napjával
A belügyminiszter el´óterjesztésére dr. Száray Z oltán
t´ú. dandártábornokot a F´óvárosi T´úzoltó-parancsnokság irányításában kifejtett eredményes munkássága elismeréseként 1999. november 30-i hatállyal
t´úzoltó vezér´órnaggyá

a Pannon Agrártudományi Egyetemen
dr. Gyenis Jánost, a PATE M´úszaki Kémiai Kutató Intézet igazgatóját — meghívással — ötéves id´ótartamra;
a Berzsenyi Dániel Tanárképz´ó F´óiskolán
dr. Hidasi Juditot, az Oktatási Minisztérium f´óosztályvezet´ó-helyettesét — meghívással — kétéves id´ótartamra

kinevezem.

egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 1999. november 26.
Budapest, 1999. november 26.
Göncz Árpád s. k.,
Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Dr. Pintér Sándor s. k.,

Pokorni Zoltán s. k.,

belügyminiszter

oktatási miniszter
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KÖZLEMÉNYEK
V. rész
HIRDETMÉNYEK
A Magyar Nemzeti Bank
10/1999. (MK 107.) MNB
hirdetménye
az 5000 forintos címlet´ú bankjegyek bevonásáról szóló
2/1999. (MK 23.) MNB hirdetmény módosításáról
A Magyar Nemzeti Bank az 1991. évi LX. t örvény
37. §-ának (1) bekezdésén alapuló jogkörében a
6/1999. (MK 63.) és a 7/1999. (MK 67.) MNB hirdet ményekkel módosít ot t, az 5000 forintos címlet ´ú bankjegyek bevonásáról szóló 2/1999. (MK 23.) MNB hirdetményt (a továbbiakban: hirdetmény) a következ´ók
szerint módosítja:
A hirdetmény 3. pontjának els´ó mondata helyébe a
következ´ó szöveg lép:
,,A Magyar Nemzeti Bank a jelen hirdetménnyel bevont
5000 forintos címlet´ú bankjegyeket 1999. december 15-ig
magyar törvényes fizet´óeszközre névértéken átváltja.’’
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Úgy ítélték meg, hogy az el´óterjesztett munkanélküli
ellátás szabályozásáról szóló módosító javaslatok szakmailag nem kell´óen megalapozottak.
Alkotmányossági szempontból aggályosnak min´ósítették a Munkaer´ópiaci Alap egyes alaprészeinek felhasználási módját szabályozó rendelkezéseket, mert ezek a célzott források más célra történ´ó felhasználását teszik lehet´óvé, valamint korlátozzák a Munkaer´ópiaci Alap Irányító
Testületének kontrollját a befizetések felhasználására.
Kifogásolták, hogy számos, a törvényjavaslatban szerepl´ó el´óírás munkajogi vonatkozása, finanszírozási
összefüggése nincs kidolgozva.
Az önkormányzatok részére kijelölt feladatokkal öszszefüggésben a szociális partnerek felhívták a figyelmet
arra, hogy a jelenlegi kondíciók mellett ezek teljesítése
nem biztosítható.
A fentiek alapján az O MT munkaadói és a munkavállalói oldala elutasította a Kormány módosító javaslatait,
és a törvényjavaslat visszavonását kezdeményezte.
A kormányzati oldal a szociális partnereknek az el´óterjesztés visszavonására vonatkozó javaslatát nem fogadta el.
Országos Munkaügyi Tanács Titkársága

Magyar Nemzeti Bank

A Gazdasági Minisztérium
pályázati felhívása
szakmai vizsgáztatási jogosultság elnyerésére
Tájékoztató
az Országos Munkaügyi Tanács 1999. november 5-i
ülésér´ól
1. Az évszámkezelési kormánybiztos el´óterjesztésében
az OMT tájékoztatást kapott a 2000. évszámmal összefügg´ó kormányzati feladatok végrehajtásáról.
A kormányzati oldal jelezte, hogy az év eleji munkarenddel kapcsolatban a Kormány nem tervezi a 2000. január 3-i munkanap munkaszüneti nappá nyilvánítását.
Felhívta a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek
figyelmét arra, hogy a munkahelyek sajátosságai ezt indokolják, a munkáltatók saját hatáskörben dönthetnek a
munkanap pihen´ónappal történ´ó felcserélésér´ól.
2. Az OMT ismételten tárgyalta a Kormány javaslatát a
foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi törvény módosításáról.
A szociális partnerek kifogásolták, hogy a kormányzati
oldal a napirend el´ókészítése során nem tett eleget a jogalkotásról szóló törvényben el´óírt kötelezettségének.

A gazdasági miniszter a szakképzésr´ól szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 13. §-ának (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az iskolarendszeren kívüli képzések szakmai
vizsgaszervezési és vizsgáztatási feladatainak ellátására.
1. A szakmai vizsga szervez´óinek feladatai a 10/1993.
(XII. 30.) MüM rendeletben foglaltak szerint, különösen
az alábbiak:
— végzik a vizsgára jelentkez´ók regisztrációját, ellen´órzik a vizsgára bocsátáshoz szükséges jogszabályi feltételek meglétét, kialakítják a vizsgacsoportokat, tájékoztatják a vizsgára jelentkez´óket a vizsga idejér´ól, helyér´ól,
továbbá a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról,
— a szakmai vizsga el´ókészítésér´ól a vizsga tervezett
id´ópontja el´ótt 30 nappal jelentést küldenek a Gazdasági
Minisztérium Humánpolitikai F´óosztályára, valamint a
területileg illetékes (megyei, f´óvárosi) munkaügyi központ
részére,
— felkérik a területi gazdasági kamarát, hogy jelöljön
képvisel´ót a vizsgabizottságba,
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— a miniszter által megbízott vizsgaelnök, valamint a
vizsgabizottság tagjai részére megadják a vizsgával kapcsolatos tájékoztatást, és rendelkezésre bocsátják a vizsga
dokumentumait,
— gondoskodnak a vizsgáztatás személyi és dologi feltételeir´ól, ezen belül különösen az írásbeli és a szóbeli
vizsgatételekr´ól, az írásbeli tételek titkos kezelésér´ól, valamint a gyakorlati vizsga lebonyolításához szükséges
technikai feltételek (munka-, egészség-, t´úz-, környezetvédelmi biztonság szempontjainak megfelel´ó) meglétér´ól,
— kidolgozzák a gyakorlati vizsgafeladatokat a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint,
és azokat jóváhagyatják a vizsgabizottság elnökével,
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= f´ó- és mellékállású elméleti és gyakorlati oktatók
neve, iskolai végzettsége, a pályázónál való folyamatos foglalkoztatás kezdete,
= saját rendelkezés´ú, illetve bérelt helységek, ingatlanok adatai, a használat jogcímének igazolásával (bérleti szerz´ódés, tulajdoni lap stb.),
— az írásbeli vizsgatételek titkos kezelését lehet´óvé
tev´ó tárgyi és személyi feltételek bemutatását,
— amennyiben eddig nem volt vizsgaszervezésre feljogosítva, annak a vizsgaszervez´ónek a megnevezését, akivel
korábban együttm´úködött,

— kiállítják a bizonyítványokat, gondoskodnak a ki
nem adott bizonyítványok biztonságos kezelésér´ól,

— a pályázó, illetve a nála alkalmazásban lév´ó, vagy
megbízási jogviszony keretében rendszeresen foglalkoztatottak szakmai tevékenységének bemutatását (könyvkiadás, jegyzetkészítés, kutatás, szakmai továbbképzések
szervezése stb.),

— írásban megbízzák a vizsgabizottság munkáját segít´ó pedagógust, valamint a vizsga jegyz´ójét,

— a min´óségbiztosítás érdekében tett eddigi törekvéseinek bemutatását, dokumentálását.

— vezetik a vizsgával kapcsolatos nyilvántartásokat,

— nyilvántartást vezetnek a minisztérium feladat- és
hatáskörébe tartozó szakmai vizsgákról, amelyet minden
év január 15-éig és július 15-éig írásban és mágneses adathordozón vagy e-mail-en megküldenek a Gazdasági Minisztérium Humánpolitikai F´óosztályára.

2. A pályázaton részt vehetnek mindazok a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkez´ó gazdasági társaságok, akik legalább 2 éve folyamatos gazdasági tevékenységet folytatnak.

3. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a pályázó neve, székhelye, tevékenységi köre,
— gazdasági tevékenységének bemutatása, külön kiemelve a tulajdonosok által is elfogadott szakképzési vonatkozású stratégiai elképzeléseket,

4. A pályázathoz csatolni kell:
— a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy
annak hitelesített másolatát,
— a munkaügyi központ általi nyilvántartásba vételr´ól
kiállított tanúsítvány másolatát,
— igazolást arról, hogy a pályázónak (önálló gazdasági
tevékenységet folytató esetén) nincs köztartozása (nemleges adó-, tb-, vámigazolás),
— nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll felszámolási eljárás alatt,
— a min´óségbiztosítási rendszer 1 éven belüli bevezetésének vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

— eddigi szakképzési tevékenységének szakképesítésenkénti bemutatását (a megtartott képzések számát, képzésben résztvev´ók létszámát),

— a pályázó nyilatkozatát arról, hogy PR munkáiban,
valamint marketing kommunikációjában a minisztériumtól kapott, vizsgaszervezésre vonatkozó felhatalmazást,
illetve a minisztériummal való együttm´úködésre utalást
piaci el´óny megszerzése érdekében nem alkalmazza.

— korábbi vizsgaszervezési jogosultságait, az erre vonatkozó tevékenységének ismertetését,

5. Az elbírálás során el´ónyben részesül az a pályázó, aki

— kamara, szakmai szervezet támogató nyilatkozatát
és egyéb referenciákat (név, telefonszám megjelölésével)
szakmai tevékenységének megítélésére,
— azon szakképesítések megnevezését, OKJ számát,
amelyre a vizsgaszervezési jogosultságot kéri,
— a pályázó szervezetén belül elkülönülten m´úköd´ó
vizsgaszervez´ó egység tárgyi és személyi feltételeinek bemutatását vizsgáztatási helyszínenként:

— a szakképzés területén gyakorlattal rendelkezik,
— kiemelked´ó szakmai képvisel´óje az adott területnek,
— a szakterületén együttm´úködik fels´óoktatási intézményekkel, szakmai szervezetekkel, illetve a szakmában
meghatározó gazdálkodó szervezetekkel,
— vizsgaszervezésben gyakorlatot szerzett,
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— a személyi és tárgyi, valamint a titkosítási feltételek
a vizsgáztatás minden helyszínén biztosítottak,
— a vizsgáztatást országos hálózata keretében is tudja
biztosítani,
— min´óségbiztosítási rendszert m´úködtet, illetve vállalja annak az 1 éven belüli bevezetését legalább a vizsgaszervezési tevékenység vonatkozásában,
— gazdasági stabilitását, megbízhatóságát eredményei,
referenciái igazolják.
6. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:
— a vizsgaszervezési jogosultság 2000. január 1-jét´ól
2001. december 31-ig érvényes. Ezen id´ó alatt a vizsgaszervezési jogosultságot a gazdasági miniszter visszavonhatja,
amennyiben a jogosult vizsgaszervezési tevékenysége során nem a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, valamint
ha a pályázathoz csatolt nyilatkozataiban foglaltakat nem
teljesíti.
A pályázatot a Magyar Közlönyben történ´ó közzétételt´ól számított 15 napon belül kell benyújtani a Gazdasági
Minisztérium Humánpolitikai F´óosztályához (Budapest
V., Honvéd u. 13—15.). A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Prepeliczay Istvánné (tel.: 374-2942). A pályázók a pályázat eredményér´ól 1999. december 31-ig írásban kapnak értesítést.
A pályázatok elbírálását a gazdasági miniszter által kijelölt bíráló bizottság végzi.

Gazdasági Minisztérium
Humánpolitikai F´óosztály

Az Országos Bormin´ósít´ó Intézet
közleménye
Az O rszágos Bormin´ósít´ó Intézet a sz´ól´ótermesztésr´ól és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény 73. §-ának (4) bekezdése alapján nyilvánosságra
hozza az alábbi joger´ós határozatainak rendelkez´ó
részét.
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A Tramini-Vin Kft. — 6070 Izsák, Szajol d. 158. — borászati üzemének ideiglenes bezáratását rendelem el — hamisított bor jelent´ós mennyiségben történ´ó forgalomba hozatala miatt — a határozat kézhezvételét´ól számított legfeljebb 30 napig. A borászati üzem m´úködésének ismételt
engedélyezését a sz´ól´ótermesztésr´ól és borgazdálkodásról
szóló 1997. évi CXXI. törvény bor el´óállítására, nyilvántartására, forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartása feltételéhez kötöm. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.
A Corpus Vin Kft. — 6221 Akasztó, Árpád u. — borászati
üzemének ideiglenes bezáratását rendelem el — hamisított
bor jelent´ós mennyiségben történ´ó forgalomba hozatala
miatt — a határozat kézhezvételét´ól számított legfeljebb
30 napig. A borászati üzem m´úködésének ismételt engedélyezését a sz´ól´ótermesztésr´ól és borgazdálkodásról
szóló 1997. évi CXXI. törvény bor el´óállítására, nyilvántartására, forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartása feltételéhez kötöm. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.
A Vékony és Társa Kft. — 6070 Izsák, Kodály Z. u. 1. —
borászati üzem ének ideiglenes bezáratását rendelem el
— hamisított bor jelent ´ós mennyiségben t örtén ´ó forgalomba hozat ala miatt — a határozat kézhezvételét´ól
számított legfeljebb 30 napig. A borászati üzem m´úködésének ismételt engedélyezését a sz´ól´ótermesztésr´ól és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény bor el´óállítására, nyilvántartására, forgalomba hozatalára vonatkozó
rendelkezéseinek maradéktalan betartása feltételéhez kötöm. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal
végrehajtandó.
A Csákó-Vin Bt. — 6230 Soltvadkert, Wesselényi u. 49. —
borászati üzem ének ideiglenes bezáratását rendelem el
— hamisít ot t bor jelent ´ós mennyiségben tö rt én ´ó forgalomba hozat ala miatt — a határozat kézhezvételét´ól
számított legfeljebb 30 napig. A borászati üzem m´úködésének ismételt engedélyezését a sz´ól´ótermesztésr´ól és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény bor el´óállítására, nyilvántartására, forgalomba hozatalára vonatkozó
rendelkezéseinek maradéktalan betartása feltételéhez kötöm. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal
végrehajtandó.
Szalka Péter s. k.,
igazgató
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A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fejér Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(8001 Székesfehérvár, Piac tér 12—14.)
hirdetményei

Az FVM Fejér Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala
n yi l vá n o s s o r s o l á s t
hirdet az enyingi Mez´ógazdasági Szövetkezeti Rt. azon részarány-tulajdonosai részére, akiknek a sorsolás napjáig
kielégítetlen részarányigényük van.
A sorsolás az 1993. évi földkiadó bizottságokról szóló II. tv., valamint az azt módosító és kiegészít´ó 1999. évi XLIX.
törvény idevonatkozó paragrafusai szerint történik.
A sorsolás helye: Enying, Deák F. u. 23., Mez´ószöv Rt.
A sorsolás ideje: 2000. január 10., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Enying
Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

M´úvelési ág

AK érték

2704

szántó

5,7693

190,39

029/23

szántó

1,5664

51,69

035/33

szántó

24,1773

98,79

066/10

szántó, gyep

42,9934

177,14

0128/1

szántó

25,4235

22,82

0156/4

erd´ó, nádas

7,4709

54,67

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem
érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Fürst Józsefné s. k.,
hivatalvezet´ó

Az FVM Fejér Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala
n yi l vá n o s s o r s o l á s t
hirdet az el´ószállási Mez´ógazdasági és Szolgáltató Szövetkezet azon részarány-tulajdonosai részére, akiknek a sorsolás
napjáig kielégítetlen részarányigényük van.
A sorsolás az 1993. évi földkiadó bizottságokról szóló II. tv., valamint az azt módosító és kiegészít´ó 1999. évi XLIX.
törvény idevonatkozó paragrafusai szerint történik.
A sorsolás helye: El´ószállás, Balatoni út 29/4., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. január 12., 9 óra.
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A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: El´ószállás
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

3363

szántó, gyep (rét)

5,6801

41,25

014/6

szántó

0,2133

5,93

014/8

szántó

0,1280

3,56

074/8

gyep (legel´ó)

0,3940

2,76

074/9

gyep (legel´ó)

0,4445

3,11

074/12

gyep (legel´ó)

0,1624

1,14

0228

gyep (rét), nádas

4,3922

46,28

0236/2

gyep (rét)

0,4015

8,03

0254/5

nádas

0,5508

9,58

0303

gyep (rét)

1,7596

35,19

0346/7

szántó

0,5934

5,76

0346/16

szántó

0,1565

2,32

0354/8

szántó

0,5935

5,76

0356/112

gyep (rét)

0,2690

5,38

0372/12

gyep (rét)

0,3518

4,89

0372/17

szántó

0,1752

2,59

0372/43

szántó

0,5746

4,92

0375

gyep (legel´ó)

2,0889

5,58

0377

gyep (legel´ó)

0,1158

0,31

0388/3

gyep (legel´ó)

2,4924

17,45

0388/6

erd´ó

1,2875

11,59

0388/8

erd´ó

0,9333

8,40

0402

gyep (legel´ó)

1,0050

5,24

0408/11

szántó

0,2234

4,67

0408/21

szántó

0,0723

1,51

0410/17

gyep (rét)

0,3455

4,83

0412/12

szántó

0,4587

9,59

0412/22

gyep (rét)

0,0399

0,55

0412/25

gyep (rét)

0,0349

0,70

0412/31

szántó

0,1892

3,95

0412/41

gyep (rét)

0,1259

1,75

0412/44

gyep (rét)

0,0906

1,26

0416/21

sz´ól´ó

0,0748

2,34

0416/27

szántó

0,1824

3,81

0416/38

szántó

0,1439

4,00

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Vízvezetési szolgalmi jog (Önkormányzat)
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

0416/39

szántó

0,0611

1,70

0418/10

szántó

0,2403

6,68

0418/25

szántó

0,3845

8,04

0418/27

szántó

0,0960

2,01

0433/3

erd´ó

16,4083

134,59

0433/4

erd´ó

0,6399

5,76

0434/1

erd´ó

8,0812

40,56

0457/6

szántó

0,1404

2,08

0457/7

erd´ó

0,3370

3,03

0457/8

erd´ó

0,0954

0,86

0457/9

erd´ó

0,9998

5,60

0458/4

szántó

0,0719

2,00

0494/7

szántó

0,1362

1,32

2265

gyep (legel´ó), kert

0,2877

5,28

2278

szántó

0,2877

6,01

2280

szántó

0,5755

12,03

2297

szántó

0,2877

6,01

2300

szántó

0,2878

6,02

2304

szántó

0,2877

6,01

2307

szántó

0,2877

6,01

2488/2

szántó

0,1799

2,66

2497

szántó

0,3596

3,49

2505

gyep (rét)

0,3597

5,00

2510

erd´ó

0,3597

4,50

2592/1

sz´ól´ó, kert

0,1797

3,52

2608/1

gyep (rét), erd´ó

0,3597

6,36

2614

gyep (rét)

0,3596

5,00

2662

gyep (rét), kert

0,3597

4,90

2678

szántó

0,1798

2,66

2681

gyep (rét)

0,1198

1,67

2730

sz´ól´ó, erd´ó

0,3596

7,98

3549

szántó

0,3546

3,44

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem
érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Fürst Józsefné s. k.,
hivatalvezet´ó
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A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(9021 Gy´ór, Jókai u. 12.)
hirdetményei
Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron 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 s o r s o l á s t
tart a volt mihályi ,,Táncsics’’ Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása
céljából.
A sorsolás helye: Kisfalud, Kultúrház
A sorsolás ideje: 1999. december 20., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Cirák
Helyrajzi szám

0146/1

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

0,8959

erd´ó

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

3,40

Település: Gyóró
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

11,2903

82,42

szántó

3,6858

51,23

040/17

szántó

1,0844

15,07

055/2

gyep

3,1644

23,10

057

gyep

1,1978

10,55

065/3

gyep

16,9024

211,28

065/4

gyep

2,4771

30,96

069

gyep

1,9601

24,50

081/6

gyep

0,9092

11,37

081/7

gyep

1,3077

16,35

095/2

gyep

2,1692

9,76

095/5

gyep

1,2782

8,11

098/2

gyep

1,4924

33,73

0131/2

szántó

0,1605

4,46

0141/5

gyep

0,6736

10,51

0141/6

erd´ó

0,0740

0,52

0192

szántó

0,1424

6,68

016

gyep

039/5

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Himód
Helyrajzi szám

03/1

M´úvelési ág

gyep

Terület
(ha, m2)

11,5552

AK érték

52,00

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/107. szám

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

05

gyep

22,5656

101,55

011/1

gyep

1,2758

10,21

011/3

szántó

17,4114

225,28

011/4

szántó

16,4653

293,99

014/4

gyep

8,2526

37,14

016/2

gyep

6,6141

29,76

019/7

szántó

8,2555

84,70

021/4

gyep

1,9652

8,84

093/2

gyep

0,3332

6,06

098/1

szántó

1,9653

48,24

098/4

szántó

14,1197

341,25

099

gyep

0,5301

13,84

0128/6

szántó

3,4690

120,72

0135/3

szántó

1,2927

44,99

0140/1

szántó

6,2215

216,51

0140/6

szántó

10,0502

349,75

0144/2

szántó

0,3044

8,46

0145/1

erd´ó

0,3527

2,47

0145/3

szántó

5,3442

74,28

0151/2

szántó

14,1100

342,87

0167/2

szántó

1,2719

44,26

0187

gyep

0,2047

3,73

0207/19

szántó

1,7175

59,77

0217/5

szántó

0,5747

7,99

0217/8

szántó

0,5748

7,99

0217/20

szántó

0,5745

7,99

0217/22

gyep

0,1470

1,18

0244/1

erd´ó

0,3769

1,43

0244/2

erd´ó

2,1260

8,08

Útszolg. jog: 0244/5, 0244/4,
0244/3

025/3

erd´ó

0,2942

1,12

Vezetékjog

0278/6

szántó

0,5755

5,41

0278/7

szántó

0,5755

5,41

0291/1

gyep

1,0021

4,51

0294/4

szántó

8,5520

53,98

0311/1

erd´ó

22,8841

128,15

0311/3

gyep

58,7530

470,02

0315/1

erd´ó

24,6179

137,86

0315/4

szántó

0,9625

9,05

Földmérési jel

Vezetékjog

1999/107. szám
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

6909

AK érték

0315/26

gyep

1,0641

16,51

0315/27

gyep

11,6342

93,07

0334/2

erd´ó

0,1478

0,58

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Hövej
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

09/1

gyep

1,0880

16,97

011/1

gyep

2,8698

44,77

011/3

gyep

6,9554

108,50

A terület hasznosítására
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Település: Kisfalud
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

0183/4

szántó

26,4619

690,66

0183/7

szántó

4,5314

118,27

0183/10

szántó

12,4109

254,16

0188/3

szántó

0,1715

5,37

0188/4

szántó

0,1889

5,91

0192

erd´ó

3,1521

51,71

0193

erd´ó

0,4690

3,75

0201/2

erd´ó

1,1371

9,10

0209

erd´ó

0,4308

3,45

0220/17

szántó

18,3287

263,71

0222/2

szántó

41,4155

513,25

0234/5

gyep

0,5400

1,13

0234/33

szántó

0,1754

4,58

0234/35

szántó

2,2416

58,51

0261

szántó

18,0273

253,68

0264/2

szántó

13,5580

237,74

0268/1

szántó

22,2900

447,51

0268/7

szántó

16,1875

363,30

0269/4

szántó

3,6597

114,55

0269/14

szántó

2,3732

74,28

0269/30

szántó

1,0773

33,72

0273

gyümölcsös

0,2014

9,10

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Földmérési jel

Földmérési jel

Bányaszolgalmi jog

Település: Mihályi
Helyrajzi szám

012/4

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

40,0137

AK érték

715,25

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/107. szám

AK érték
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014

szántó

60,6384

1008,43

Vezetékjog

016/2

szántó

27,5244

652,78

Vezetékjog

022/15

szántó

21,2285

505,99

025

szántó

0,5265

10,53

029

szántó

0,3525

7,05

034

szántó

23,0666

407,80

038

szántó

0,7391

14,78

039

szántó

0,3514

7,03

041

szántó

0,1438

2,88

044

szántó

0,5755

15,02

052

szántó

0,5755

15,02

055

szántó

0,5755

15,02

058/18

szántó

16,0905

328,01

058/20

szántó

10,2785

233,53

066

gyep

0,0385

0,67

071

szántó

0,2877

9,01

084/2

gyep

0,2238

3,89

084/4

gyep

0,8430

14,67

0100

szántó

0,0162

0,59

0102/3

szántó

0,1259

3,94

0112

szántó

0,0920

2,88

0114

szántó

0,0441

1,38

Építési magassági korlátozás

Építési magassági korlátozás

Bányaszolgalmi jog

Település: Vadosfa
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

04/1

erd´ó

1,6942

6,44

04/3

erd´ó

0,5103

1,94

04/13

szántó

5,8870

75,19

04/31

szántó

0,1731

4,52

08

gyep

1,9311

20,86

014

gyep

0,4212

4,55

019/11

szántó

0,9372

27,65

032/4

szántó

0,0997

3,64

037/4

szántó

0,0175

0,55

043/2

szántó

0,2917

4,05

043/3

szántó

0,5542

7,70

043/5

szántó

0,0967

1,34

044

szántó

0,7569

10,52

A terület hasznosítására
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Vezetékjog
Építési magassági korlátozás
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Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

M´úvelési ág

6911

AK érték

045

szántó

1,0300

6,83

049

gyep

0,5031

5,43

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK
jogosultsága megtekinthet´ó.
A sorsolást megel´óz´óen az érdekeltek egyezséget köthetnek. A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult
kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható
meg.
Nagy Endre s. k.,
hivatalvezet´ó

Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron 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 s o r s o l á s t
tart az Újkéri Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Újkér, Csíkos u. 4., Kultúrház
A sorsolás ideje: 1999. december 22., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Egyházasfalu
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

0275/6

erd´ó

0,6218

5,16

0275/20

szántó

0,0510

1,46

571/2

gyep

1,1397

33,89

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Iván
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

021/2

gyep

4,1261

28,88

025

gyep

9,8822

52,71

0112

szántó

0,5859

11,19

0151/2

gyümölcsös

12,7721

508,88

0151/4

gyümölcsös

18,1314

725,26

0156/2

gyep

0,3079

1,29

0384/1

gyep

0,0797

0,69

0390/3

gyep

0,0402

0,35

0397/1

szántó

0,2921

4,84

0405/3

gyep

10,1794

300,29

0410/1

szántó

2,0043

84,79

A terület hasznosítására
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/107. szám

AK érték

0426/3

gyep

1,0496

17,32

0453/4

gyep

9,6842

84,25

0453/7

gyep

9,5897

282,90

0465/2

szántó

1,9845

36,29

0473/2

erd´ó

0,1148

0,60

0473/10

szántó

0,2842

7,64

0478/7

szántó

0,2069

2,52

0480/4

erd´ó

0,2327

1,05

0482/1

erd´ó

1,2221

6,35

0496/4

sz´ól´ó

0,4000

19,15

0496/5

erd´ó

0,0464

0,21

0496/6

gyep

0,1782

0,75

0496/13

gyep

3,4945

14,68

0523/5

erd´ó

7,5283

33,86

0523/6

szántó

2,0939

25,56

0523/11

erd´ó

0,6835

3,08

0523/16

szántó

0,2254

2,75

0526/1

szántó

5,1000

62,22

A terület hasznosítására
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Település: Löv´ó

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

023/8

szántó

0,8018

30,63

053/5

szántó

2,1456

26,82

065/3

szántó

22,7600

285,00

065/5

szántó

16,5967

246,09

0137/23

erd´ó

1,0436

4,70

0151

szántó

0,5932

14,00

0153/5

szántó

1,5302

32,77

0153/11

szántó

1,1144

26,19

A terület hasznosítására
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Település: Nemeskér

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

0104/4

szántó

1,2606

48,15

011/5

szántó

0,1392

1,06

018/1

szántó

1,1389

14,24

018/4

sz´ól´ó

0,9753

31,31

020/2

sz´ól´ó

0,6474

20,78

A terület hasznosítására
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

6913

AK érték

023/3

szántó

1,0806

8,21

023/5

szántó

6,2247

47,31

039/16

erd´ó

0,3220

2,58

039/19

erd´ó

0,3575

2,86

039/21

szántó

6,1342

46,62

039/22

erd´ó

0,3615

2,89

041/2

gyep

0,2000

1,91

041/3

gyep

0,3758

4,32

044

gyep

0,0115

0,07

045/2

gyep

0,0170

2,03

046/38

gyep

1,8037

20,74

046/39

gyep

1,2114

13,93

050/7

szántó

6,1961

158,06

059/7

szántó

0,3408

3,40

059/8

gyep

0,0972

1,12

063/14

szántó

2,9266

99,30

063/15

szántó

0,2453

9,37

063/16

szántó

1,7433

53,74

085/14

erd´ó

0,1193

0,54

092/31

szántó

0,0874

3,34

092/34

szántó

0,1334

5,10

A terület hasznosítására
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Település: Pusztacsalád

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

094/2

erd´ó

2,6195

9,95

096/2

erd´ó

2,7655

10,51

A terület hasznosítására
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Település: Újkér

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

021/21

szántó

1,3579

56,88

021/26

szántó

2,1461

85,76

031/1

szántó

0,1485

5,67

031/12

gyep

1,8218

30,06

031/13

szántó

0,2250

8,60

031/14

gyep

1,1574

2,20

031/15

gyep

1,1871

19,59

031/16

erd´ó

1,6218

13,46

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

6914

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/107. szám

AK érték

036/1

gyep

1,6160

26,66

036/3

szántó

0,4779

21,60

036/5

erd´ó

0,2007

1,68

036/7

szántó

0,2329

12,95

036/9

erd´ó

0,9382

7,79

036/11

gyep

0,7324

12,08

040/3

gyep

0,6826

11,26

048/2

szántó

0,2803

14,18

048/8

szántó

3,4591

165,01

051/7

szántó

0,4594

13,57

058/5

szántó

0,2822

10,78

075/3

gyep

0,5755

1,09

079/2

erd´ó

0,1518

1,68

083/4

szántó

0,3110

1,52

094/4

erd´ó

0,0734

0,28

0115/14

erd´ó

1,6557

8,61

0117/4

erd´ó

0,3947

1,50

0124/2

erd´ó

18,2884

95,10

0198/7

szántó

0,8662

23,30

0203/2

erd´ó

0,4105

1,56

0203/5

szántó

0,1322

1,22

0207/2

erd´ó

3,6082

13,71

0247/8

szántó

0,6392

7,80

0255/2

erd´ó

0,1950

1,58

0259

erd´ó

0,2462

2,04

0261

erd´ó

0,9873

8,19

0263/2

erd´ó

0,4679

3,88

0266/5

szántó

0,1922

10,49

0271/13

szántó

0,3119

8,39

0286/4

szántó

0,8311

15,87

0293/1

erd´ó

0,7663

6,36

0300/6

szántó

1,2922

31,66

0300/7

szántó

1,3534

33,10

0308/1

szántó

2,4360

108,20

0322/2

szántó

0,2039

6,19

0328/10

szántó

4,6625

128,43

0350/2

szántó

0,6175

15,21

0352/4

gyep

0,6189

10,21

A terület hasznosítására
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Földrészletek maradék aranykoronái:
Település: Egyházasfalu
Helyrajzi szám

076/25

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

15,00

szántó

Település: Iván
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2,56

0382/3

gyep

0384/8

szántó

86,20

0445/13

szántó

3,43

0445/14

szántó

5,76

0445/15

szántó

1,61

0465/1

szántó

74,64

0492/3

szántó

15,12

0501/2

erd´ó

2,09

0516

erd´ó

9,00

Település: Löv´ó
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

053/1

szántó

29,98

065/9

szántó

45,77

073/2

erd´ó

10,15

075

erd´ó

0,02

077/1

erd´ó

0,03

094/2

erd´ó

4,66

0115

szántó

2,86

0119

szántó

17,56

0128

szántó

8,19

0137/16

szántó

9,90

0150/1

szántó

8,86

0150/8

szántó

39,36

0153/1

szántó

0,98

0165

szántó

44,70

0180/1

szántó

84,39

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Nemeskér
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

014/6

erd´ó

1,36

033

szántó

0,42

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

1999/107. szám

AK érték

041/6

gyep

8,40

046/12

gyep

4,78

046/18

gyep

3,12

046/19

gyep

3,59

085/17

szántó

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

66,54

Település: Pusztacsalád
Helyrajzi szám

0116/3

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0,10

erd´ó

Település: Újkér
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

021/3

erd´ó

1,24

021/4

szántó

3,99

040/4

szántó

13,73

048/3

szántó

19,48

048/4

szántó

0,17

075/2

szántó

10,47

075/8

gyep

53,64

081/2

erd´ó

0,18

088/3

szántó

0,81

092/3

erd´ó

0,50

092/4

erd´ó

0,04

092/5

erd´ó

3,18

094/3

erd´ó

1,10

0120/4

erd´ó

0,97

0132/3

erd´ó

2,70

0150/4

erd´ó

0,86

0188/5

erd´ó

4,38

0188/6

erd´ó

4,80

0196/2

szántó

0202

erd´ó

0,74

0203/1

erd´ó

0,92

0203/3

erd´ó

1,93

0203/6

erd´ó

0,11

0205

erd´ó

1,53

0218/3

szántó

4,33

0221

szántó

144,32

26,01

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

6917

AK érték

0226/2

erd´ó

1,55

0230/1

erd´ó

1,20

0268/2

erd´ó

0,18

0271/12

szántó

0,24

0281/10

szántó

5,42

0286/2

szántó

12,86

0293/4

szántó

4,05

0328/9

szántó

2,01

0333/1

szántó

31,92

0365/6

erd´ó

461

szántó

41,83

669

szántó

3,39

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2,33

Belterületük AK nélkül.
Település: Nemeskér
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

104/6

0,0788

183

0,2877

189

0,9717

191

0,5715

194/1

0,2870

194/3

0,4438

194/4

0,0457

194/5

0,0230

194/6

0,0263

222

0,0054

223

0,0032

281/2

0,1564

287

0,0223

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Újkér
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

15

0,1640

23

0,1672

139/2

0,0487

139/6

0,6071

139/7

0,0904

6918
Helyrajzi szám

MAGYAR KÖZLÖNY
M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

255/1

0,4898

318

0,1536

319

0,1575

427/6

0,1439

588

0,2010

618

0,0493

721/6

0,2249

746

0,4989

839

0,0230

845

0,0076

AK érték

1999/107. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK
jogosultsága megtekinthet´ó.
A sorsolást megel´óz´óen az érdekeltek egyezséget köthetnek. A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult
kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható
meg.

Nagy Endre s. k.,
hivatalvezet´ó

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1999. évi 104. számában kihirdetett, egyes távközlési szolgáltatások engedélyezésér´ól szóló 48/1997. (III. 14.) Korm.
rendelet módosításáról rendelkez´ó 164/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. §-a helyesen:
,,...d) m´úsorelosztási, m´úsorszétosztási szolgáltatás nyújtására irányuló kérelemnél nyilatkozik arról, hogy…’’
(Kézirathiba)
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVE,
A POLGÁRI PERRENDTARTÁS,
A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS,
AZ ILLETÉK-, A JELZÁLOGTÖRVÉNY ÉS A HAGYATÉKI ELJÁRÁS
cím´ú, A/4 formátumú, 296 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 1999. február 15-én. A jogszabályváltozásokat pótlapon közöljük.
Ára: 2240 Ft áfával.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVE,
A POLGÁRI PERRENDTARTÁS,
A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS,
AZ ILLETÉK-, A JELZÁLOGTÖRVÉNY ÉS A HAGYATÉKI ELJÁRÁS
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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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRE, A KÖZÚTI GÉPJÁRM ´ÚVEKRE
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 304 oldal terjedelm´ú kiadvány. A kiadvány tartalmazza a közúti közlekedés
szabályait, valamint a rend´órhatóság igazgatásán kívül a közúti járm´úvek m´úszaki feltételeir´ól,
üzemben tartásáról, biztosításáról, környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellen´órzésér´ól, a járm´úvezet´ók egészségügyi és pályaalkalmasságáról, képzésér´ól, vizsgáztatásáról, valamint a nemzetközi
személyszállítás és a személytaxi szolgáltatás végzésének feltételeir´ól szóló jogszabályokat.
A kézirat lezárva: 1999. április 1-jén A kötet végén megtalálható a kézirat nyomdába küldése után
megjelent, a közúti járm´úvek m´úszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet
módosító 14/1999. (IV. 28.) KHVM rendelet.
Ára: 2996 Ft áfával. A megjelenést követ´ó jogszabályváltozást pótlapon közöljük.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRE, A KÖZÚTI GÉPJÁRM ´ÚVEKRE
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ....................... példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ..........................................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: .................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó számla kézhezvétele után 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: .............................................................
..................................................................................
cégszer´ú aláírás
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent

A SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK I.
cím´ú kiadvány.
A számvitelr´ól szóló törvényt, valamint végrehajtási rendeleteib´ól a költségvetés alapján gazdálkodó szervek, a
számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek, az egyházi jogi személyek és az általuk alapított intézmények,
befektetési alapok, és a Pénztárak Garancia Alapja beszámolókészítésének és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló kormányrendeleteket tartalmazza, továbbá függelékében az államháztartási és egyéb törvényeknek a számvitelre vonatkozó rendelkezéseit kivonatosan közli.
Az A/4 formátumú kiadvány 172 oldal terjedelm´ú.
A kézirat lezárva: 1999. május 20-án.
Ára: 1344 Ft áfával.

•

•

•

A SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK II.
cím´ú kiadvány.
A számviteli törvénynek az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyez´ó pénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak,
a magánnyugdíjpénztárak, a biztosítók, a befektetési vállalkozások, a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, a
Magyar Nemzeti Bank, az árut´ózsde, az értékpapírt´ózsde és az elszámolóházak, a betétbiztosítási és intézményvédelmi alapok, valamint a befektet´óvédelmi alap, a közraktárak, a kockázatit´óke-társaságok és a kockázatit´óke-alapok,
az Állami Privatizációs és Vagyonkezel´ó Részvénytársaság beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló végrehajtási rendeleteit, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói
tevékenységr´ól, valamint az engedélyezési eljárásról szóló törvényt és végrehajtási rendeletét, továbbá a központi,
a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati felügyeleti, valamint bels´ó költségvetési
ellen´órzésér´ól és a Kormányzati Ellen´órzési Hivatal felügyeletér´ól, feladat- és hatáskörér´ól szóló rendeleteket
tartalmazza.
Az A/4 formátumú kiadvány 264 oldal terjedelm´ú.
A kézirat lezárva: 1999. május 20-án.
Ára: 1680 Ft áfával.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni.
Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük

A SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK I., II.

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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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

HATÁLYOS VÁMJOGSZABÁLYOK I. és II.
cím´ú, A/4 formátumú kiadvány.
A kiadvány els´ó kötete 200 oldal terjedelm´ú, a vámjogról, a vámeljárásról, valamint
a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvényt tartalmazza a végrehajtásáról szóló
45/1996. (III. 25.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben.
A második kötet terjedelme 160 oldal, a vámtörvény végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendeletet tartalmazza.
A kézirat lezárva: 1999. május 25-én.
A megjelenést követ´ó jogszabályváltozást — az 1999. évi LIV., továbbá az 1999. évi
LXXV. törvény módosító rendelkezéseit — pótlapon közöljük.
Kötetenként megvásárolható, ára: 1456 Ft áfával/kötet.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük a

HATÁLYOS VÁMJOGSZABÁLYOK I. és II.
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 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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Tisztelt Elõfizetõk!
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
Magyar Közigazgatás
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny

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
4 032 Ft/év
7 728 Ft/év
10 416 Ft/év

Nemzeti Kulturális Alapprogram H írlevele
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Ifjúsági és Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ü gyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Légügyi Közlemények
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

2 016 Ft/év
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
672 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
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

36 000 Ft
48 000 Ft
60 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft
84 000 Ft
96 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—1999—2000. évfolyamai jelennek meg CD-én az eredeti külalak meg´órzésével, de könnyen kezelhet´óen.
A halmozott évfolyamok ára 14 000 Ft. Magyar Közlöny éves el´ófizetése esetén a CD árából 50% kedvezményt adunk, az 1999.
december 6-ig el´ófizet´ók részére további meglepetést készítünk el´ó.

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.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
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: 38 304 Ft. Egy példány ára: 90 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 45 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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