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és a b´úncselekmények parancsnoki nyomozásáról . . . . . . . . . .
A fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési el´óirányzat felhasználási rendjér´ól szóló 2/1996. (III. 13.) IM—PM
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
7/2000. (II. 29.) FVM
rendelete
az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
16 milliárd forint összeg´ú agrárhitelhez kapcsolódó
kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha
ágazat fejlesztésér´ól
A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól
szóló 1998. évi XC. törvény 36. §-ának (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1999. évi
költségvetési törvényben jóváhagyott agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról (a szarvasmarha ágazat fejlesztésér´ól) szóló — módosított —
1142/1999. (XII. 30.) Korm. határozat 1. pontjára a következ´óket rendelem el:
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(4) A felvett hitel
a) a tejtermel´ó természetes személy, egyéni vállalkozó,
´óstermel´ó, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén nem haladhatja meg az ,,FA’’ MIZO-Baranyatej Rt.-vel vagy a tejfelvásárlóval (tejbegy´újt´ó csarnokkal) szemben fennálló igazolt követelés hatvan százalékát,
b) a tejtermel´ó jogi személyek esetén nem haladhatja
meg a ,,FA’’ MIZO-Baranyatej Rt.-vel vagy a tejfelvásárlóval (tejbegy´újt´ó csarnokkal) szemben fennálló igazolt
követelés harminc százalékát.
(5) Azon tejfelvásárló (tejbegy´újt´ó csarnok) esetében,
amelyek önálló tejtermelési tevékenységet is folytatnak,
kezességvállalási kérelmet csak a saját termelésb´ól származó követelések erejéig nyújthatnak be, a (4) bekezdés
a) és b) pontban meghatározott mérték szerint.
(6) A kezességvállalási díj megfizetését´ól az állam eltekint. A hitelek folyósítását a minisztérium által meghatározott pénzintézet végzi.

2. §
Az állami kezességvállalást olyan, legfeljebb 2005. december 31-i lejáratú hitel felvétele esetében lehet érvényesíteni, amelyben a jogosult vállalja, hogy egyéves t´óketörlesztési moratórium után a futamid´ó még fennálló részében a t´óketartozást a hitelszerz´ódésben foglaltak szerint
meghatározott id´óközönként törleszti.

1. §
(1) A támogatás célja a biológiai alapok nemkívánatos
csökkentésének megel´ózése, a korszer´ú termelésszerkezet
kialakítása és az önhibájukon kívül bajba jutott tejtermel´ók megsegítése. Ennek az érdekében az állam az
1142/1999. (XII. 30.) Korm. határozatban meghatározott
kezességvállalási keretösszegb´ól 500 millió forint erejéig
készfizet´ó kezességet vállal.
(2) A kezességvállalás mértéke az (1) bekezdésben foglalt célok teljesítésének érdekében felvett hitelek t´ókeösszegének 100 százaléka. A hitelállomány a hitel futamideje alatt a pénzintézeti kamat 100 százalékának megfelel´ó kamattámogatásban részesül.
(3) A támogatásra jogosult:
a) az a tejtermel´ó természetes vagy jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
illetve ´óstermel´ó, aki a ,,FA’’ MIZO-Baranyatej Rt.-vel
szemben a beszállított tej ellenértékeként, a felszámoló
által igazolt lejárt követeléssel rendelkezik,
b) az a tejtermel´ó természetes vagy jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
illetve ´óstermel´ó, aki/amely olyan tejfelvásárló (tejbegy´újt´ó csarnok) részére adta át az általa megtermelt tejet,
aki/amely az ,,FA’’ MIZO-Baranyatej Rt. részére szerz´ódés keretében tejet szállított (a továbbiakban együtt:
jogosult).

3. §
(1) A kezességvállalás igénybevételére irányuló kérelmet az Agrárintervenciós Központhoz (a továbbiakban:
AIK) lehet folyamatosan benyújtani, legkés´óbb 2000. április 30-ig. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult adatait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmez´ó részére címzett, bérmentesített válaszlevél borítékot és kiállított tértivevényt,
b) az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
jogosultak esetén a ,,FA’’ MIZO-Baranyatej Rt.-vel kötött
1999. és 2000. évi ,,Termékértékesítési szerz´ódés’’ közjegyz´ó által hitelesített másolatát, a felszámoló 1. számú melléklet szerinti eredeti nyilatkozatát a jogosultnak a felszámolás alatt lev´ó MIZO-Baranyatej Rt.-vel szemben fennálló követeléseir´ól,
c) az 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
jogosult esetén a tejfelvásárló (tejgy´újt´ó csarnok) által
kiállított 2. számú melléklet szerinti sorszámozott igazolást
a jogosult vele szemben fennálló követelésér´ól.
(3) A tejfelvásárló (tejbegy´újt´ó csarnok) a rendelet hatálybalépését követ´ó 8 napon belül köteles megküldeni az
AIK számára az illetékes megyei FM Hivatal által ellen´ór-
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zött és ellenjegyzett 4. számú melléklet szerinti beszállítói
összesít´ót.
(4) Az 1. § (5) bekezdés szerinti tejfelvásárló (tejgy´újt´ó
csarnok) részére az AIK a kezességvállalásról szóló igazolást abban az esetben állítja ki, ha a beszállító tejtermel´ókkel szemben fizetési kötelezettségének eleget tett, illetve
amennyiben ennek a kötelezettségének számára fel nem
róható okok miatt nem tett eleget. Amennyiben az AIK
utólagos ellen´órzése alatt bebizonyosodik, hogy e kötelelezettségének neki felróhatóan nem tett eleget, úgy vele
szemben az 4. § (3) bekezdésében foglalt el´óírásokat kell
alkalmazni.

4. §
(1) Az AIK az állami kezességvállalás összegér´ól a kérelem és azok 3. § (2) bekezdésében el´óírt mellékleteinek
benyújtását követ´ó tizenöt napon belül igazolást állít ki,
amelynek egy-egy példányát megküldi a jogosultnak és az
1. § (6) bekezdés alapján kijelölt pénzintézetnek. A kérelemben foglaltakat az AIK a megyei (f´óvárosi) Földm´úvelésügyi Hivatalok bevonásával utólag is ellen´órizheti. Az
igazolás alapján harminc napon belül köti meg a jogosult
a pénzintézettel a hitelszerz´ódést.
(2) A jogosult a pénzintézettel kötött hitelszerz´ódés
három eredeti példányát köteles megküldeni az AIK részére. Az AIK a hitelszerz´ódésekr´ól és a kiállított kezességvállalásról szóló igazolásokról összesítést készít, amelyet
megküld a szerz´ódések eredeti példányával a Pénzügyminisztérium és az állami adóhatóság részére.
(3) Amennyiben az AIK ellen´órzése során megállapítja,
hogy a jogosult az állami kezességvállalást jogosulatlanul
vette igénybe, akkor abban az esetben az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló
273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .)
11. § (6)—(7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett
hitel szerz´ódésben meghatározott, id´óarányos törlesztése
meghiúsul, a pénzintézet — a Pénzügyminisztérium egyidej´ú értesítése mellett — jogosult az állami kezességvállalásból ered´ó jogait érvényesíteni az eredeti hitelszerz´ódés megsz´únését követ´ó hatvanegyedik naptól.
(5) A pénzintézet az állami kezességvállalást az
10032000-01907010 számú APEH Agrárgazdasági kezes-
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ségbeváltás folyósítási számláról igényelheti. Az érvényesítéshez mellékelni kell a hitelszerz´ódés, valamint a törlesztés meghiúsulásának indokait.
(6) A beváltott kezesség a jogosult állammal szembeni kötelezettségévé válik, err´ól az érintettet az illetékes
adóhatóság határozatban értesíti. A visszafizetési kötelezettséget az 10032000-01907010 számú APE H Agrárgazdasági kezességbeváltás folyósítási számlára kell teljesíteni.

5. §
(1) A felvett hitelek után, annak maximum 2005. december 31-i lejáratára — a pénzintézet kamatterhelését és
annak kifizetését követ´óen — kamattámogatás vehet´ó
igénybe.
(2) A kamattámogatás mértéke a ténylegesen kifizetett
kamat száz százaléka.
(3) A kamattámogatás a banki kamatterhelés gyakoriságától függ´óen, de legkorábban 2000. április 1-jét
követ ´óen igényelhet ´ó, a jogosult lakóhelye szerinti területileg illetékes állami adóhatóságnál a 1003200001905616 számú APE H Agrárfinanszírozás támogatása
folyósítási számláról. A kamattámogatást az adóhatóság
által rendszeresített 0011-es számú ,,Bevallás az államháztartással szemben egyes juttatások igényléséhez’’
nyomtatvány felhasználásával igényelhet ´ó. Az igényl´ó
nyomtatványhoz csatolni kell a pénzintézet kamatbefizetési igazolását és az AIK által kiállított igazolás hitelesített másolatát.

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
R.-ben, valamint az állam által vállalt kezesség el´ókészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjér´ól szóló
151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet el´óírásait kell alkalmazni.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 7/2000. (II. 29.) FVM rendelethez*
Felszámoló iktatószáma: ...........................................................

Igazolás
az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásához
Jogosult neve:
Jogosult székhelye:
Jogosult levelezési címe:
Jogosult adószáma (11 karakteres):
Jogosult adóazonosító jele (10 karakteres):
Jogosult bankszámlaszáma (24 karakteres):
Követelés alapja (beszállított tejmennyiség):

Alulírott, ........................................... felszámoló igazolom, hogy Jogosult a ,,FA’’ MIZ O-Baranyatej R t.-vel szemben
jelen igazolás kiadásának napjáig
............................................................................. Ft, azaz ......................................................................................................forint
lejárt követeléssel rendelkezik.

Jelen igazolás kizárólag az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összeg´ú agrárhitelhez
kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésér´ól szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet
alapján benyújtott pályázatokhoz használható fel az igazolás kiállításának napjától számított harminc napon belül.

Budapest, 2000. ................................... hó ............... nap

P. H.

………………………………………
felszámoló

* A rendelet 1—4. számú melléklete, valamint további információk megtalálhatók: www.aik.hu. címen.
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2. számú melléklet a 7/2000. (II. 29.) FVM rendelethez

Tejgy´újt´ó csarnok iktatószáma: .........................................
A kiállító adatai:
Tejgy´újt´ó csarnok neve:
Címe:
Adószáma:
Felel´ós vezet´ó neve:
Ügyintéz´ó neve:

Tejgy´újt´ó csarnok igazolása
az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásához
Jogosult neve:
Jogosult székhelye:
Jogosult levelezési címe:
Jogosult adószáma (11 karakteres):
Jogosult adóazonosító jele (10 karakteres):
Jogosult bankszámlaszáma (24 karakteres):
Beszállított (ki nem fizetett) tej mennyisége:

l

Beszállított (ki nem fizetett) tej ellenértéke:

Ft

Alulírott, igazolom, hogy Jogosult a ,,FA’’ MIZO-Baranyatej Rt. részére az 1999—2000. évben beszállított tej
ellenértékeként jelen igazolás kiadásának napjáig
............................................................................. Ft, azaz ......................................................................................................forint
lejárt követeléssel rendelkezik.
Jelen igazolás kizárólag az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összeg´ú agrárhitelhez
kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésér´ól szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet
alapján benyújtott pályázatokhoz használható fel az igazolás kiállításának napjától számított harminc napon belül.

Budapest, 2000. .................................. hó ................. nap

P. H.

………………………………
tejgy´újt´ó csarnok
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3. számú melléklet a 7/2000. (II. 29.) FVM rendelethez
KÉRELEM
1. A kérelmez´ó adatai:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Cégjegyzékszám:
´Óstermel´ói igazolvány száma:
Kérelmez´ó neve: ...............................................................
Tel: ................................... Fax: ......................................
Címe: .....................................................................................
............................................................................ (helység, megye)
....................................................................................................
.................................................. út/utca .......................... hsz.
Székhelye: ........................................................................................................................................................ (helység, megye)
....................................................................................................
.................................................. út/utca .......................... hsz.
Levelezési címe: ..............................................................................................................................................(helység, megye)
....................................................................................................
.................................................. út/utca .......................... hsz.
Telephely: .........................................................................................................................................................(helység, megye)
....................................................................................................
................................................... út/utca ........................... hsz.
Felel´ós vezet´ó neve: ....................................................................................................................................................................
Tel: ................................... Fax: .......................................
Bankszámlaszám:

2. Kérelmez´ót´ól a MIZO-Baranyatej Rt. részére átvev´ó tejgy´újt´ó csarnok adatai:
Tejgy´újt´ó csarnok neve: ...............................................................................................................................................................
Tejgy´újt´ó adószáma:
Tel: ................................... Fax: ........................................
Címe: .....................................................................................
............................................................................ (helység, megye)
....................................................................................................
.................................................. út/utca .......................... hsz.
Felel´ós vezet´ó neve: ..........................................................
Tel: ................................... Fax: .......... .............................
3. MIZO-Baranyatej Rt.-vel (tejgy´újt´ó csarnokkal) szemben fennálló lejárt követelés:
Ft, azaz ................................................................................................................. forint.
Alulírott, ....................................................................... (igényl´ó) büntet´ójogi felel´ósségem tudatában kijelentem, hogy
a fenti adatok valósak, a MIZO Rt.-vel szemben fennálló lejárt követelést további követelés harmadik személy részér´ól
nem terheli, valamint, hogy pályázatomat a 7/2000. (II. 29.) FVM rendeletben foglaltak ismeretében nyújtom be.
Dátum: ................................................................
...........................................................................................
kérelmez´ó (cégszer´ú) aláírása
Mellékletek:
1. Az 1999. évi, illetve 2000. évi a MIZ O-Baranyatej R t.-vel kötött ,,Termékértékesítési szerz´ódés’’ közjegyz´ó által
hitelesített másolata (közvetlen beszállító esetén).
2. Tejgy´újt´ó csarnok igazolása (nem közvetlenül értékesít´ó termel´ó esetén).
3. Felszámoló nyilatkozata a pályázónak a ,,FA’’ MIZ O-Baranyatej R t.-vel szemben fennálló lejárt követeléseir´ól
(közvetlen beszállító esetén).
4. Egy bérmentesített, a pályázó nevére címzett válaszboríték és kiállított tértivevény.
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4. számú melléklet a 7/2000. (II. 29.) FVM rendelethez
Iktatószám:.........
ÖSSZESÍT ´Ó
Tejgy´újt´ó csarnok adatai:
Tejgy´újt´ó csarnok neve: ................................................................................................

Tejgy´újt´ó csarnoknak a MIZO-Baranyatej Rt. részére beszállító — lejárt követeléssel rendelkez´ó — tejtermel´ók adatai:
Tejtermel´ó neve: ...........................................................................................................
Adószáma:

Tejleadás id´ószaka: ................................................

Adóazonosító jele:

Leadott tej mennyisége (l):

Cégjegyzékszám:
´Óstermel´ói igazolvány száma:

Leadott tej értéke:

Ft,

MAGYAR KÖZLÖNY

Tejgy´újt´ó adószáma:
Tel: ................................... Fax: ........................................
Címe: .............................................................................................................................
............................................................................................................ (helység, megye)
......................................................................................... út/utca .......................... hsz
Felel´ós vezet´ó neve: ..........................................................
Tel: ................................... Fax: .......... .............................

azaz ................................................................................. forint.

Tel: ................................... Fax: ......................................
Címe: ................................................................................................. (helység, megye)
......................................................................................... út/utca .......................... hsz.
Tejtermel´ó neve: ...........................................................................................................
Adószáma:

Tejleadás id´ószaka: ................................................

Adóazonosító jele:

Leadott tej mennyisége (l):

Cégjegyzékszám:
´Óstermel´ói igazolvány száma:

Leadott tej értéke:

azaz ................................................................................. forint.
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Tel: ................................... Fax: ......................................
Címe: ................................................................................................. (helység, megye)
......................................................................................... út/utca .......................... hsz.

Ft,

852

Tejtermel´ó neve: ...........................................................................................................
Adószáma:

Tejleadás id´ószaka: ................................................

Adóazonosító jele:

Leadott tej mennyisége (l):

Cégjegyzékszám:
´Óstermel´ói igazolvány száma:

Leadott tej értéke:

Ft,

azaz .................................................................................... forint.

Tel: ................................... Fax: ......................................
Címe: ................................................................................................. (helység, megye)
......................................................................................... út/utca .......................... hsz.

Adószáma:

Tejleadás id´ószaka: ................................................

Adóazonosító jele:

Leadott tej mennyisége (l):

Cégjegyzékszám:
´Óstermel´ói igazolvány száma:

Leadott tej értéke:

Ft,

azaz .................................................................................... forint.

Tel: ................................... Fax: ......................................
Címe: ................................................................................................. (helység, megye)
......................................................................................... út/utca .......................... hsz.

MAGYAR KÖZLÖNY

Tejtermel´ó neve: ...........................................................................................................

Tejtermel´ó neve: ...........................................................................................................
Tejleadás id´ószaka: ................................................

Adóazonosító jele:

Leadott tej mennyisége (l):

Cégjegyzékszám:
´Óstermel´ói igazolvány száma:

Leadott tej értéke:

Tel: ................................... Fax: ......................................
Címe: ................................................................................................. (helység, megye)
......................................................................................... út/utca .......................... hsz.

Ft,

azaz ................................................................................... forint.
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Adószáma:

Adószáma:

Tejleadás id´ószaka: ................................................

Adóazonosító jele:

Leadott tej mennyisége (l):

Cégjegyzékszám:
´Óstermel´ói igazolvány száma:

Leadott tej értéke:

Ft,
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Tejtermel´ó neve: ...........................................................................................................

azaz ................................................................................. forint.

Tel: ................................... Fax: ......................................
Címe: ................................................................................................. (helység, megye)
.......................................................................................... út/utca .......................... hsz.

Dátum: .......................................................................

MAGYAR KÖZLÖNY

...........................................
cégszer´ú aláírás

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

...................................................................................
falugazdász
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A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
8/2000. (II. 29.) FVM
rendelete
a 2000. évi termés´ú takarmánykukorica garantált áron
történ´ó állami felvásárlásáról
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 11. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
Az állam kizárólag az Országos Gabona Terméktanács
tagjaitól — felajánlásuk alapján — felvásárolja az MSZ
12540 szabvány min´óségi követelményeinek megfelel´ó, általuk megtermelt takarmánykukoricát (vámtarifaszám:
1005900000) az e rendeletben meghatározott garantált
áron és id´ószakban.
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(2) A mez´ógazdasági termel´ó a felvásárlás általa kért
id´ópontja el´ótt legalább két héttel köteles az 5. § (1) bekezdésében meghatározott felvásárló szervezetet írásban
értesíteni. A felajánlás a felvásárlás kért id´ópontjáig
visszavonható, de a felvásárlás id´ótartama alatt az adott
mennyiség ismételt felajánlására már nincs lehet´óség.

5. §
(1) A kvótának megfelel´ó terménymennyiségnek a Tv.
10. §-ának (1) bekezdése szerinti források terhére történ´ó
felvásárlását, tárolását, valamint értékesítését a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által megbízott szervezet végzi. A felvásárlással megbízott szervezet nevét, címét,
a felvásárlás lebonyolításának módját a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárrendtartási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a szakmai lapokban és a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´óben — a felvásárlás kezdete el´ótt 30 nappal — közzéteszi.
(2) A felvásárlást végz´ó szervezet a mez´ógazdasági termel´ónek az átvételt´ól számított 30 napon belül köteles
kifizetni a termék ellenértékét.

2. §
(1) A felvásárlásban azok a mez´ógazdasági termel´ók
vehetnek részt, akik (amelyek) az illetékes megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: földm´úvelésügyi hivatal) e rendelet melléklete szerint bejelentik a takarmánykukorica vetésterületének nagyságát az
adott év május 31-ei állapotnak megfelel´óen, legkés´óbb
augusztus hó 31. napjáig. A bejelentést és annak valódiságát a földm´úvelésügyi hivatal a mez´ógazdasági termel´ónek
írásban visszaigazolja.
(2) A mez´ógazdasági termel´ó az (1) bekezdés szerint
bejelentett területér´ól származó termésb´ól legfeljebb
3,2 tonna/ha mennyiséget (a továbbiakban: kvóta) ajánlhat fel a garantált áron történ´ó állami felvásárlásra.

6. §
(1) A min´óség tanúsítására jogosult laboratóriumok címjegyzékét, valamint a tanúsítás rendszerét a Hivatal a szakmai
lapokban és a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´óben — a felvásárlás megkezdése el´ótt 30 nappal — közzéteszi.
(2) A mintavételt és a vizsgálatokat az MSZ 6367 szabvány el´óírásai szerint kell végezni.

7. §

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) Ezzel egyidej´úleg
a) a 2000. évi termés´ú élelmezési búza garantált áron
történ´ó állami felvásárlásáról szóló 64/1999. (VIII. 4.)
FVM rendelet 1. számú mellékletének 3. pontjában a
,,2000. augusztus 1-jét´ól — 2000. december 31-ig’’ szövegrész helyébe a ,,2000. augusztus 1-jét´ól — 2000. december
1-jéig’’ szövegrész lép, valamint
b) az 1999. évi termés´ú takarmánykukorica garantált
áron történ´ó állami felvásárlásáról szóló 22/1999. (II. 26.)
FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy a rendelet 1. számú mellékletében az 1999. évi kukoricatermésb´ól garantált áron állami felvásárlásra kerül´ó takarmánykukorica
mennyiségi és min´óségi követelményeit, a felvásárlási id´ószakot, valamint a garantált árat az ott meghatározott
id´ópontig kell alkalmazni.

(1) A felvásárlás id´ószaka 2000. december 1-jét´ól 2001.
március 1-jéig tart.

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

3. §
(1) A garantált ár mértéke 14 000 Ft/tonna.
(2) A garantált ár az 5. § (1) bekezdésében meghatározott felvásárló szervezet által kijelölt, a kukorica vetésterületét´ól számított 50 km-nél nem távolabbi helyre történ´ó szállítás esetén a szállítási költséget is magában foglalja.
Amennyiben a célszer´ú szállítási távolság ennél hosszabb,
az 50 km-t meghaladó távolságra es´ó szállítási költségr´ól
a mez´ógazdasági termel´ó és a felvásárló szervezet külön
megállapodása rendelkezik.
(3) A garantált ár az általános forgalmi adót vagy a
kompenzációs felárat nem tartalmazza.

Dr. Torgyán József s. k.,
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Melléklet
a 8/2000. (II. 29.) FVM rendelethez
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Általános rendelkezések
1. §

Nyilatkozat
a vetésterület nagyságáról a takarmánykukorica
garantált áron történ´ó felvásárlásához
Név: .....................................................................................
Lakcím: ...............................................................................
Telephelyén a tárolóhely kapacitása:
....................................................................................... (t)
Telephely (m´úködési terület):
................................................................................................
Azonosító szám (adószám vagy sz.ig. szám):
................................................................................................
Alulírott mez´ógazdasági termel´ó bejelentem, hogy
2000. évben .............hektár takarmánykukoricát vetettem
el, melynek 2000. május 31-i állapotát az alábbiakban részletezem:
Term´óhely
(község, város)

Helyrajzi szám

Hektár

Dátum: ........................... 2000. .................. hó ........ nap
...............................................................
mez´ógazdasági termel´ó

A honvédelmi miniszter
4/2000. (II. 29.) HM
rendelete
a Központi Nyilvántartó, a nyilvántartó és az ellen´órz´ó
pont m´úködési rendjér´ól
A nemzetközi szerz´ódés alapján átvett, vagy nemzetközi
kötelezettségvállalás alapján készült min´ósített, valamint
a korlátozottan megismerhet´ó adat védelmének eljárási
szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelet 43. §-a
(3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Központi Nyilvántartó, a nyilvántartó és az ellen´órz´ó
pont m´úködési rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

(1) A rendelet hatálya az államtitokról és a szolgálati
titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/C. §-ában meghatározott magyar kibocsátóra, felhasználóra és címzettre
terjed ki akkor, ha az Észak-atlanti Szerz´ódés Szervezetében (a továbbiakban: NATO) vagy a Nyugat-európai
Unióban (a továbbiakban: NYEU) használatos min´ósítéssel és jelöléssel ellátott adatot kezel.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a rejtjel és a rejtjel
elszámolású szakanyagokra.

2. §
E rendelet alkalmazásában
1. Irat: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér´ól szóló 1995. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 3. §-ának c) pontjában meghatározott irat.
2. Iratkezelés: az Lt. 3. §-ának h) pontjában meghatározott tevékenység.
3. Biztonsági Szabályzat: a C—M (55) 15 NATO biztonság és az RS 100 NYEU biztonsági szabályzat.
4. Titoknak nem min´ósül´ó, de védend´ó adat: a ,,NATO
BIZALMAS’’ (NATO CONFIDENTIAL), a ,,NATO
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉS ´Ú’’ (NATO RESTRICTED), a ,,NYEU BIZALMAS’’ (WEU CONFIDENTIAL), a ,,NYEU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉS ´Ú’’
(WEU RESTRICTED) min´ósítés´ú irat.
5. Nyíltnak min´ósül´ó, de a jogosulatlan hozzáférést kizáróan kezelend´ó adat: a ,,NATO NEM MIN ´ÓSÍTETT’’
(NATO UNCLASSIFIED), a ,,NYEU NEM MIN ´ÓSÍTETT’’ (WEU UNCLASSIFIED) min´ósítési jelölés´ú irat.
6. Központi Nyilvántartó: a NATO, NYEU KIEMELT
és
NUKLEÁRIS
KÖZPONTI
NYILVÁNTARTÓ,
(NATO COSMIC and ATOMAL CENTRAL REGISTRY, WEU FOCAL CENTRAL REGISTRY) (a továbbiakban: KNY), mely egyben a Honvédelmi Minisztérium nyilvántartója.
7. Nyilvántartó: a szervezet számára átadott irat kezelésével és a biztonsága védelmével kapcsolatos feladatok
végzéséért felel´ós egység vagy személy.
8. Ellen´órz´ó pont: a nemzetközi szerz´ódés alapján átvett,
vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült min´ósített, valamint a korlátozottan megismerhet´ó adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. §-ának 3. pontjában meghatározott helyi nyilvántartási
feladatok végzéséért felel´ós egység vagy személy.

3. §
(1) A NATO és a NYEU min´ósített iratot csak a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) engedélyével m´úköd´ó nyilvántartóhelyen lehet kezelni.
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(2) A 2. § 7. pontja szerinti egyszemélyes nyilvántartóhely esetében az iratkezel´ó távollétére szakmailag felkészített és nemzetbiztonsági szempontból megfelel´ó ellen´órzöttséggel rendelkez´ó helyettest kell kijelölni.

A Központi Nyilvántartó
4. §
(1) A Központi Nyilvántartó feladata:
a) a NATO és NYEU min´ósített irat Biztonsági Szabályzatban meghatározott kezelése és a 8. § szerinti ellen´órzés;
b) a Belügyminisztérium illetékes szerve bevonásával
ellen´órzi a nyilvántartó és az ellen´órz´ó pontok kialakításánál és m´úködésénél a fizikai biztonságra és az iratkezelési biztonságra vonatkozó szabályok betartását, a biztonsági tanúsítványok meglétét;
c) haladéktalanul értesíti a NATO vagy NYEU min´ósített irat elvesztésér´ól, illetéktelen személy tudomására
jutásáról, illetve az illetéktelen hozzáférés közvetlen veszélyér´ól az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatot, az
NBF-et és a belügyminisztert.
(2) A Központi Nyilvántartó vezet´óje felel´ós:
a) a Magyar Köztársaság számára átadott KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS irat átvételéért, nyilvántartásáért, elosztásáért;
b) naprakész nyilvántartás vezetéséért a KIEMELTEN
SZIGORÚAN TITKOS NATO és az összes NYEU irat
feltalálási helyér´ól, nyilvántartási számáról, példányszámáról és tárgyáról;
c) a KIEMELTEN SZ IGOR ÚAN TITKOS adat megismerésére felhatalmazott személyekr´ól készített nyilvántartás vezetéséért;
d) a NATO és NYEU irat átvételére jogosult személyekr´ól aláírásmintát is tartalmazó névsor naprakészen
tartásáért;
e) a Honvédelmi Minisztérium számára átadott min´ósített NATO és NYEU irat nyilvántartásáért.
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(2) A nyilvántartó vezet´óje ellen´órzi a kiadott irat kezelését, valamint értesíti a KNY-t:
a) NATO KIEMELTEN SZ IGOR ÚAN TITKOS min´ósítés´ú irat érkezésér´ól;
b) a NATO és NYEU KIEMELTEN SZ IGOR ÚAN
TITKOS irathoz hozzáférésre jogosított személyr´ól;
c) a biztonsági megbízott útján haladéktalanul értesíti
a NATO vagy NYEU min´ósített irat elvesztésér´ól, illetéktelen személy tudomására jutásáról, illetve az illetéktelen
hozzáférés közvetlen veszélyér´ól.

6. §
Az ellen´órz´ó pont feladata:
a) a szervezetnek átadott irat iratkezelése;
b) az irat átvételre jogosultak nevét tartalmazó névsor
és aláírásminta megküldése a közvetlen felügyeletét ellátó
nyilvántartóhelynek;
c) az 5. § (2) bekezdésben meghatározott feladatok
végrehajtása.

Ideiglenes hozzáférés NATO és NYEU min´ósített
iratokhoz
7. §
(1) KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS, valamint
NATO és NYEU TITKOS min´ósítés´ú irat kivételesen sem
továbbítható olyan szervezethez, ahol az NBF által jóváhagyott nyilvántartót vagy ellen´órz´ó pontot nem alakítottak ki. Amennyiben az irat megismerése szükséges, az az
érkeztet´ó nyilvántartóhelyen — a hozzáférési jogosultság
igazolását követ´óen — tekinthet´ó meg.
(2) Kivételesen — a köztisztvisel´ók jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 6. §-a szerinti munkáltatói jog
gyakorlója, vagy az állományilletékes parancsnok kérelmére — a KNY vezet´ójének írásos engedélye alapján olyan
szervezethez is továbbítható a 2. § 4. és 5. pontban meghatározott irat, ahol nyilvántartóhelyet még nem alakítottak
ki, de a személyi biztonsági feltételek fennállnak. Ebben az
esetben is biztosítani kell a fizikai védelmet és a folyamatos
´órzést. Az iratot a feldolgozás után, de legkés´óbb 10 napon
belül vissza kell küldeni a rendelkezésre bocsátó nyilvántartóhelyre.

A nyilvántartó és az ellen´órz´ó pont
5. §
(1) A nyilvántartó feladata:
a) a szervnél készített, valamint más szervt´ól átvett irat
iratkezelése;
b) az irat átvételre jogosultak nevét tartalmazó névsor
és aláírásminta megküldése a KNY-nek.

Ellen´órzés
8. §
(1) A KNY — a Belügyminisztérium illetékes szerve
bevonásával — az NBF-fel egyeztetett terv alapján minden
nyilvántartóhelyen legalább tizennyolc hónaponként ellen´órzi:
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a) a személyi és fizikai biztonsági feltétel meglétét;
b) a hozzáférési jogosultsággal rendelkez´ók nyilvántartásának naprakészségét;
c) az iratkezelési szabályok betartását;
d) a min´ósített iratok meglétét a KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS, a NATO TITKOS és a NYEU TITKOS
min´ósítés´ú irat minden példányára kiterjed´óen, a 2. §
4. pontban meghatározott irat esetében szúrópróbaszer´úen.
(2) Az ellen´órzésre jogosultak az ellen´órzés jegyz´ókönyvének 1-1 példányát 30 napon belül megküldik az
ellen´órzött nyilvántartóhelynek és az NBF-nek.
(3) A NATO vagy NYEU irattal rendelkez´ó szervezet
vezet´óje évente február 10-ig ellen´órizteti a NATO és a
NYEU min´ósített iratot. Az ellen´órzés kiterjed az irat
meglétére és az iratkezelési szabályok érvényesülésére.
(4) Az ellen´órzéskor nem állapítható meg irathiány, ha
a) fizikailag megtalálható, hiteles és tartalma teljes,
vagy
b) jogszer´ú megsemmisítése megfelel´óen bizonylatolt.

Jelentési kötelezettség
9. §
(1) A nyilvántartót és az ellen´órz´ó pontot m´úködtet´ó
szervezet vezet´óje évente, február 28-áig tájékoztatja a
KNY-t a min´ósített NATO és NYEU iratok ellen´órzésér´ól.
(2) A KNY a BM illetékes szerve útján évente, március
15-éig jelenti a min´ósített iratok ellen´órzésének tapasztalatait az NBF elnökének.

Intézkedési Terv
10. §
(1) A nyilvántartóhely intézkedési terve tartalmazza a
NATO és a NYEU min´ósített irat megvédéséhez, illetve
az elveszett irat visszaszerzéséhez szükséges intézkedéseket.
(2) Az intézkedési terv tartalmazza különösen:
a) a NATO vagy NYEU irat illetéktelen személy tudomására jutása, vagy ilyen veszély esetén szükséges eljárást;
b) a NATO és NYEU irathoz való hozzáférésre kijelölt
személy — különösen az iratkezel´ó — igazolatlan távolléte esetén a szükséges intézkedést;
c) az elektronikus védelmi berendezés indokolt és indokolatlan m´úködése esetén követend´ó eljárást;
d) a NATO vagy NYEU irat megszerzésére irányuló
cselekmény bekövetkezésekor végrehajtandó feladatokat;
e) a biztonsági kulcsok és tartalék példányait, valamint
a kódszámok lezárt borítékjai kezelésére vonatkozó szabályokat;
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f) a t´úz, elemi csapás következményeinek kivédésére,
az okozott kár felszámolására irányuló feladatot;
g) a veszélyeztetett irat mentésére kidolgozott eljárást.
(3) Az Intézkedési Terv 1-1 példányát a biztonsági megbízott, a nyilvántartóhely és a huszonnégy órás ´órzést (felügyeletet) biztosító szerve ´órzi.

Képzés, továbbképzés
11. §
(1) Az iratkezel´ó képzését, továbbképzését — a Belügyminisztérium illetékes szerve bevonásával — a KNY szervezi az NBF-fel egyeztetett terv szerint.
(2) Az iratkezel´ó képzése 2000. április 30-ig, továbbképzése évente két napon történik.
(3) A képzés, továbbképzés tervében pótnapokat is kell
tervezni.
(4) A részvételr´ól és a vizsgáról kiállított Igazolást az
NBF elnöke írja alá. A képzésben résztvev´ókr´ól és a vizsgázott személyekr´ól a KNY nyilvántartást vezet.
(5) Év közben létesített nyilvántartóhely iratkezel´ójének a felkészítését — a képzésig szükségszer´úen végzend´ó
feladatokra — a KNY végzi.

,,Sürg´ós, azonnal továbbítandó’’, valamint ,,Sürg´ós’’
kezelési utasítással ellátott küldemény továbbítása
12. §
(1) Munkaid´ó után érkezett — ,,Sürg´ós, azonnal továbbítandó’’ kezelési utasítással ellátott NATO vagy NYEU
küldemény fogadásának feltételeit a címzett teremti meg.
(2) A NATO vagy NYEU min´ósített iratot tartalmazó
küldemény átvételére olyan személyt kell kijelölni, aki a
megfelel´ó biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. E személyek aláírásmintáját meg kell küldeni a KNY-nek.
(3) A küldemény érkezésér´ól a címzettet haladéktalanul
tájékoztatni kell.
(4) Munkaid´ó után érkezett ,,Sürg´ós’’ kezelési utasítással ellátott küldeményt a következ´ó munkanap kezdetén
kell továbbítani.

13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidej´úleg a NATO csatlakozási tárgyalások
befejez´ódéséig átvételre kerül´ó és készül´ó egyes iratok
kezelésér´ól szóló 62/1997. (HK 20.) HM utasítás a hatályát
veszti.
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
5/2000. (II. 29.) HM
rendelete
a fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok 2000. évi
felhasználásának rendjér´ól
Az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a 24. § (4)—(7)
és a 93. § (6)—(7) bekezdéseire — a pénzügyminiszterrel
egyetértésben a fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok 2000. évi
felhasználásának rendjét a következ´ók szerint szabályozom:
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— a Szennyez´ó források, szennyezett területek kármentesítése, valamint a Kórházak és kijelölt laktanyák
központi hatáskörben történ´ó felújításai jogcím-csoportoknál a HM IF;
— a Frekvenciasáv átrendezési feladatok jogcím-csoportot illet´óen a HM Haditechnikai Fejlesztési és Beszerzési F´óosztály;
— a Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közrem´úködés jogcím-csoport tekintetében a
HM Tervezési és Koordinációs F´óosztály;
— a Díszegyenruha program megvalósítása jogcímcsoportot illet´óen HVK Logisztikai F´ócsoportf´ónökség.
(3) A gazdálkodó szervezetek feladataikat a pénzügyi és
számviteli szervek, illetve a pénzügyi referensek bevonásával hajtják végre.

1. §
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a XIII. Honvédelmi
Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet 8. Fejezeti
kezelés´ú el´óirányzatok költségvetési címen belül a
1. Beruházás,
2. Ágazati célel´óirányzatok,
költségvetési alcímek el´óirányzataira.
(2) A honvédelmi miniszter által átruházott hatáskörben az egyes el´óirányzatok tervezésére, felhasználására és
elszámolására, illetve az el´óirányzatok felhasználásával
összefügg´ó feladatok felügyeletére vonatkozó jogosítványokat gyakorló szervezetek (a továbbiakban: gazdálkodó
szervezetek):
a) az 1. alcím 1., 5., 6. jogcím-csoport tekintetében: a
HM Infrastrukturális F´óosztály (a továbbiakban: HM IF);
b) a 2. alcímen belül:
— a Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez
jogcím-csoport tekintetében a HM NATO és Multilaterális Együttm´úködési F´óosztály;
— a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához jogcím-csoport tekintetében a HM Biztonsági Beruházási F´óosztály;
— a Társadalmi szervek támogatása — az érdekképviseleti szervezetek támogatási el´óirányzata kivételével —,
a Hozzájárulás a Millenniumi rendezvénysorozathoz, valamint a HVK Hadtudományi Alapítvány alapt´óke emelése jogcím-csoportokat illet´óen a HM Társadalmi Kommunikációs és Kulturális F´óosztály;
— a Társadalmi szervek támogatása jogcím-csoporton
belül — a honvédelmi miniszter és az érdekképviseleti
szervezetek közötti megállapodás alapján — az érdekképviseleti szervezetek támogatási el´óirányzata, a Légvédelmi
rakétabeszerzés, valamint a Hozzájárulás a hivatásos katonák speciális nyugdíjrendszerének és a sorállomány társadalombiztosításának kiadásaihoz jogcím-csoportok vonatkozásában a HM Központi Pénzügyi és Számviteli
Hivatal (a továbbiakban: HM KPSZH);

(1) Az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
41. § szerinti elemi költségvetési javaslatokat a gazdálkodó
szervezetek készítik el, és a HM KPSZH részére küldik
meg. A HM KPSZH a javaslatokat felülvizsgálja és a miniszter részére — a HM gazdasági ügyeket felügyel´ó helyettes államtitkár útján — jóváhagyásra felterjeszti. A
Honvéd Vezérkar alárendelt szervezetei részére meghatározott feladathoz kapcsolódó elemi költségvetési javaslatot a gazdálkodó szervezet a HVK Logisztikai F´ócsoportf´ónökséggel egyeztetve állítja össze. A jóváhagyást követ´óen a gazdálkodó szervezetek az elemi költségvetéseikben meghatározott el´óirányzatok tárgyévben történ´ó teljesítésével, illetve felhasználásával összefüggésben — a
(2) bekezdés szerinti kivétellel — az el´óírt adatszolgáltatási
kötelezettségek tekintetében saját hatáskörben járnak el.
(2) Az R. 46. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az
(5) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel, a fejezeti
kezelés´ú el´óirányzatok felhasználásával kapcsolatos el´óirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslatokat a HM
KPSZH részére kell megküldeni. A HM KPSZH a javaslatokat felülvizsgálja és a miniszter részére — a HM gazdasági ügyeket felügyel´ó helyettes államtitkár útján —
jóváhagyásra felterjeszti, a jóváhagyást követ´óen pedig a
végrehajtása során az R. 55. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint jár el.
(3) A 8. Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok költségvetési
cím el´óirányzatai teljesítésér´ól — a költségvetés alapján
gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet el´óírásai szerint — a HM KPSZH számszaki beszámolót és
szöveges indokolást állít össze a gazdálkodó szervezetek
adatszolgáltatása alapján. Az el´óirányzatok 2000. évben
képz´ód´ó maradványát a gazdálkodó szervezetek által — a
2000. évi költségvetési beszámoló elkészítésére vonatkozó
HM KPSZH intézkedésben foglaltak szerint — megküldött beszámolók alapján elszámolja. A jóváhagyott 1999.
évi el´óirányzat-maradvány 2000. évi felhasználására vonat-
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kozó javaslatok alapján a felhasználás végrehajtása érdekében a HM KPSZH a (2) bekezdésben foglaltak szerint
jár el.
(4) A programfinanszírozás keretén kívüli, a ,,Fejezeti
kezelés´ú el´óirányzat, célel´óirányzat felhasználási keretszámlá’’-ról közvetlenül, fejezeten kívülre átadott, illetve
kifizetett pénzeszközök forgalmának bonyolítása, valamint a számlára befolyt bevételek felhasználására irányuló
javaslattétel a HM KPSZH hatáskörébe tartozik.
(5) A gazdálkodó szervezetek a fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok felhasználásával és évközi módosításával öszszefügg´ó — az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és az R. szerinti — nyilvántartási, adatszolgáltatási
és beszámolási kötelezettségük végrehajtási rendjét a saját
Szervezeti és M´úködési Szabályzataikban szabályozzák.
(6) A fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok terhére beszerzett
eszközök számviteli nyilvántartásokba történ´ó bevételezését a gazdasági ügyeket felügyel´ó helyettes államtitkár közleményben szabályozza.

3. §
A Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatokkal való gazdálkodás
feladatainak végrehajtásához a gazdálkodó szervezetek
negyedéves el´óirányzat-teljesítési, illetve felhasználási tervet kötelesek készíteni havi bontásban, és azt a HM
KPSZH részére a tárgynegyedévet megel´óz´ó 10. napig
megküldik. Az els´ó jelentések megküldési határideje 2000.
március 21.
4. §
A Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok költségvetési alapokmányban rögzítetteknek megfelel´ó és jogszabályi el´óírások szerinti felhasználásának ellen´órzését a HM Költségvetési Ellen´órzési Hivatal a HM éves feladatterve szerint
végzi.

5. §
(1) A 8/1. Beruházás alcím vonatkozásában az R.-ben
foglaltak az irányadók.
(2) A lakástámogatás kiemelt el´óirányzat kezelésére a
Magyar Honvédség Elhelyezési Központit jelölöm ki, feladatait a HM IF szabályozza és felügyeli azok végrehajtását.

6. §
A Légvédelmi rakétabeszerzés, valamint a Frekvenciasáv átrendezési feladatok lebonyolítására a HM Beszerzési
Hivatalt jelölöm ki.
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7. §

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

A honvédelmi miniszter
6/2000. (II. 29.) HM
rendelete
a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörr´ól szóló
11/1995. (XI. 14.) HM rendelet módosításáról
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény 6. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörr´ól szóló 11/1995. (XI. 14.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következ´ók szerint módosítom:
1. §
(1) Az R . mellékletét képez´ó titokköri jegyzék 19. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,19. A mér´ókamarás légi felvétel — a min´ósítés elvégzéséig — ha azon nem zárható ki egyértelm´úen (GPS —
navigációval, helyszíni ellen´órzéssel) HM vagy MH objektum leképz´ódése.
A szolgálati titokká min´ósítés leghosszabb érvényességi
ideje: 20 év.’’
(2) Az R . mellékletét képez´ó titokköri jegyzék 20. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,20. A mér´ókamarás légi felvétel, a róla készült fotótermék, digitális adatállomány vagy grafikus ábrázolás, ha
a HM vagy MH objektum alaprendeltetésére, védett körletére és az objektum védelmére vonatkozó információt
tartalmaz. A HM és MH objektumok részleteit is ábrázoló
1:10 000 és annál nagyobb méretarányú térképek.
A szolgálati titokká min´ósítés leghosszabb érvényességi
ideje: 20 év.’’
(3) Az R. mellékletét képez´ó titokköri jegyzék 49. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Az MH építés-beruházási tevékenységére vonatkozó
összesített adatok, amelyek a jelszám mellett a hely´órséget
és az objektum megnevezését is tartalmazzák. Az MH
harckészültségének, védelmi képességének er´ósítésével
közvetlenül összefügg´ó építésberuházások, felújítások
olyan el´ókészítési és megvalósítási okmányai, amelyek a
létesítmények valóságos rendeltetésére utalnak, valamint
a hadm´úveleti-harcászati magasabb egységek és ennél ma-
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gasabb szint´ú szervezetnél a tábori elhelyezési anyagokra
vonatkozó összesített adatok.
A szolgálati titokká min´ósítés leghosszabb érvényességi
ideje: 15 év.’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

Az igazságügy-miniszter
3/2000. (II. 29.) IM
rendelete

2000/18. szám

végrehajtás Országos Parancsnokságán, minisztériumban,
fels´óoktatási intézménynél, tudományos intézménynél, illetve közigazgatási szervnél szolgálatot teljesít´ó ht. állományú tagok, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek
parancsnokai, a büntetés-végrehajtási intézmények ht. állományú vezet´ói és a büntetés-végrehajtási gazdálkodó
szervezetek ht. állományú ügyvezet´ói esetében;
b) a büntetés-végrehajtási intézet (intézmény) parancsnoka (vezet´óje) a vezetése alatt álló büntetés-végrehajtási szerv ht. állományú tagja tekintetében;
c) a büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezethez vezényelt ht. állományú tag állományilletékes parancsnoka;
d) a R end´órtiszti F´óiskola parancsnoka a büntetésvégrehajtási szakon nappali tagozatos ht. állományú hallgatók tekintetében.
(2) A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és helyettesei ellen katonai vétség miatt indult büntet´óeljárás
iratait — a nyomozás lefolytatása érdekében — az illetékes
katonai ügyészhez kell felterjeszteni.

Az illetékes parancsnok hatásköre
a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó
hatóságairól és a b´úncselekmények parancsnoki
nyomozásáról
A büntet´óeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: Be.) 332. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a büntetés-végrehajtási szervezet
(a továbbiakban: bv. szervezet) hivatásos állományú tagja
ellen a katonai büntet´óeljárás hatálya alá tartozó b´úncselekmények elkövetése miatt indult b´únügyben a nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint a hatáskörüket és
a parancsnoki nyomozás szabályait — a legf´óbb ügyésszel
egyetértésben — a következ´ók szerint állapítom meg:

I. Fejezet
A KATONAI NYOMOZÓ HATÓSÁGOK
1. §
Az igazságügy-miniszter irányítása alá tartozó bv. szervezet hivatásos állományú tagja (a továbbiakban: ht. állományú tag) által elkövetett b´úncselekmény miatt a katonai
büntet´óeljárásban — ha az eljárás nem tartozik a katonai
ügyész kizárólagos hatáskörébe — az illetékes parancsnoknak van nyomozó hatósági jogköre.

2. §
(1) E rendelet alkalmazásában illetékes parancsnok:
a) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka — a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a Büntetés-

3. §
(1) Az illetékes parancsnok hatáskörébe tartozik a nyomozás a ht. állományú tag ellen
a) katonai vétség (Btk. XX. Fejezet) miatt indult büntet´óeljárásban,
b) bármely más b´úncselekmény miatt indult büntet´óeljárásban, ha egyes nyomozati cselekmények elvégzésével a
katonai ügyész megbízza.
(2) Nem tartozik az illetékes parancsnok hatáskörébe a
nyomozás, ha
a) a gyanúsított szolgálati viszonya id´óközben megsz´únt,
b) a gyanúsított a b´úncselekményt polgári személlyel
együtt követte el,
c) a gyanúsított a b´úncselekményt más fegyveres vagy
rendvédelmi szervhez tartozó személlyel együtt követte el,
d) a gyanúsított a katonai vétség mellett más b´úncselekmény elkövetésével is alaposan gyanúsítható.

Az eljáró parancsnok illetékessége
4. §
(1) A büntet´óeljárásban az az illetékes parancsnok jár
el, akinek az eljárás megindításakor a ht. állományú tag a
szolgálati alárendeltségébe tartozik.
(2) Az elkövetés helye szerint illetékes, katonai nyomozó hatósági jogkörrel rendelkez´ó parancsnok akkor is lefolytathatja a nyomozást, ha a ht. állományú tag szolgálati
helye a b´úncselekmény elkövetését követ´óen változott
meg.
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(3) Ismeretlen elkövet´ó esetén — mindaddig, amíg az
elkövetéssel gyanúsítható személy nem válik ismertté — az
elkövetés helye szerint illetékes parancsnok folytatja le a
nyomozást. Amennyiben az elkövetéssel gyanúsítható személy utóbb ismertté válik, ügyét a szolgálati hely szerint
illetékes parancsnokhoz kell áttenni. Ha a tettes ismeretlen marad, az eljárást az azt elrendel´ó parancsnok szünteti
meg.
(4) Több gyanúsított esetén, ha azok nem tartoznak
ugyanazon illetékes parancsnok alárendeltségébe és az
elkülönítés nem indokolt, az a parancsnok jár el, aki az
ügyben korábban intézkedett (megel´ózés). Ebben az esetben a nyomozást elrendel´ó parancsnok köteles haladéktalanul értesíteni az érintett parancsnokokat. Hatásköri
vagy illetékességi összeütközés esetén a gyanúsítottak vonatkozásában a nyomozó hatósági jogkörrel rendelkez´ó
közös szolgálati elöljáró jelöli ki az ügyben eljáró parancsnokot.
(5) Ha a gyanúsítottak illetékes parancsnokainak nincs
közös szolgálati elöljárójuk és az ügy elkülönítése nem
indokolt, az iratokat — a nyomozás lefolytatása érdekében
— az illetékes katonai ügyészhez kell felterjeszteni.
(6) Az iratokat — a nyomozás lefolytatása érdekében —
az illetékes katonai ügyészhez kell felterjeszteni, ha
a) a feljelentett ht. állományú tag ellen több b´úncselekmény miatt kell eljárni, és azok valamelyike nem tartozik
az illetékes parancsnok hatáskörébe,
b) a büntet´óeljárásban résztvev´ók személyi védelme indokolt (Be. 120/A. §), vagy az eljárásban különösen védetté nyilvánított tanú kihallgatása szükséges (Be. 64/A. §).
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c) a nyomozás elrendelése (Be. 130. §), illetve felfüggesztése (Be. 137. §);
d) a gyanúsított ´órizetbe vételének (Be. 91. §), a lefoglalásnak (Be. 101. §), a zár alá vételnek (Be. 106. §), a biztosítási
intézkedéseknek (Be. 107/A. §) az elrendelése, illetve ezek
megszüntetése, továbbá az el´óvezetés (Be. 100. §), a házkutatás (Be. 103. §), a motozás (Be. 104. §) elrendelése;
e) indokolt el´óterjesztés tétele a katonai ügyésznek a
gyanúsított el´ózetes letartóztatásának elrendelésére, meghosszabbítására, vagy megszüntetésére, az ideiglenes
kényszergyógykezelés iránti indítvány megtételére, illetve
a lakhelyelhagyási tilalom, az úti okmány elvétele elrendelésére vagy megszüntetésére, a lefoglalt dolog el´ózetes
értékesítése elrendelésének kezdeményezésére;
f) a nyomozás befejezése után az iratok vádemelési javaslattal történ´ó megküldése az illetékes katonai ügyésznek.
(3) A parancsnoki nyomozás során elrendelt ´órizetbe
vételt a Magyar Honvédség Katonai Fogházában kell végrehajtani.
(4) Az illetékes parancsnok az alárendeltje által elkövetett, de a nyomozási hatáskörébe nem tartozó b´úncselekmény esetében haladéktalanul, legkés´óbb azonban három
napon belül — sürg´ós esetben rövid úton — feljelentést
tesz az illetékes katonai ügyésznél vagy más nyomozó hatóságnál.

7. §
(1) Ha az illetékes parancsnok a feljelentés 15 napon
belül történ´ó kiegészítését rendelte el, annak lejártával a
határid´ót indokolt esetben újabb 15 nappal meghosszabbíthatja.
(2) A feljelentés kiegészítésének 30 napon túl történ´ó
meghosszabbítására a b´únügyi iratok eredeti példányának
megküldésével a katonai ügyészhez kell el´óterjesztést tenni.

5. §
A katonai büntet´óeljárásban az illetékes parancsnok
nyomozása során a Be. rendelkezéseit az e rendeletben
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

6. §
(1) Az illetékes parancsnok az általa elrendelt nyomozásról — az ügy lényegének ismertetésével — rövid úton,
haladéktalanul értesíti az illetékes katonai ügyészt.
(2) Az illetékes parancsnok kizárólagos hatáskörébe
tartozik:
a) a feljelentés kiegészítésének elrendelése (Be.
126. §), illetve áttétele [Be. 125. § (2) bekezdés];
b) a nyomozás megtagadása [Be. 127. § (1) bekezdés],
illetve megszüntetése [Be. 139. § (1) bekezdés], kivéve, ha
a nyomozás megtagadása [Be. 129. § (1) bekezdés], illetve
a nyomozás megszüntetése [Be. 140. § (1) bekezdés] az
ügyész hatáskörébe tartozik;

A nyomozótiszt
8. §
(1) Az illetékes parancsnok a nyomozó hatósági jogkörét személyesen, illetve nyomozótiszt útján gyakorolja.
(2) A nyomozótiszt kijelölése vonatkozhat
a) egy büntetés-végrehajtási szervnél történ´ó nyomozótiszti feladatok ellátására,
b) több büntetés-végrehajtási szervnél történ´ó nyomozótiszti feladatok ellátására (körzetesítés).
(3) A b´úncselekmények parancsnoki nyomozásának szakszer´ú ellátására a nyomozótisztet az illetékes parancsnok az
arra alkalmas tiszti rendfokozatú beosztottai közül jelöli ki.
Körzetesítés esetén a nyomozótisztet a körzet központjaként
meghatározott büntetés-végrehajtási szerv parancsnoka — a
körzethez tartozó büntetés-végrehajtási szervek parancsnokainak el´ózetes egyetértésével — jelöli ki.
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(4) A nyomozótiszt megbízásához az illetékes parancsnok beszerzi a katonai ügyészség el´ózetes egyetértését.
(5) A nyomozótisztet a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka írásban bízza meg, és err´ól a katonai ügyészséget értesíti.
(6) A katonai ügyészség a nyomozótisztet fényképes
,,Nyomozótiszti igazolvány’’-nyal látja el.
(7) A nyomozótiszti megbízatást a büntetés-végrehajtás
országos parancsnoka vonhatja vissza, melyr´ól a katonai
ügyészséget 10 napon belül tájékoztatja, egyben a bevont
,,Nyomozótiszti igazolvány’’-t visszaküldi.

9. §
(1) A nyomozótisztek szakmai képzésér´ól és további
folyamatos képzésér´ól az illetékes katonai ügyészség gondoskodik.
(2) Az illetékes parancsnok a nyomozótiszt (1) bekezdés szerinti képzéséhez, valamint nyomozási munkájának
elvégzéséhez a szükséges feltételeket és megfelel´ó id´ót
köteles biztosítani.

10. §
Nem járhat el az ügyben az a nyomozótiszt, aki a gyanúsított
alárendeltje. A kizárásra egyebekben a Be. nyomozó hatóság
tagjának kizárására vonatkozó szabályai az irányadóak.
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ben a nyomozás elrendelését követ´óen köteles haladéktalanul nyomozási tervet készíteni, és azt az illetékes parancsnoknak jóváhagyásra bemutatni.
(2) A nyomozási tervben meg kell határozni a nyomozás
eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat, új adatok, szempontok figyelembevételével pedig a tervet folyamatosan kiegészíteni, szükség esetén módosítani kell.

14. §
A nyomozás során különös figyelmet kell fordítani a
b´úncselekmény elkövetését el´ósegít´ó, illetve megkönnyít´ó
okok, körülmények felderítésére. Az újabb b´úncselekmények megel´ózése érdekében a szükséges intézkedést vagy
javaslatot meg kell tenni.

15. §
A b´únügyi iratok eredeti példányát a nyomozás elrendelését´ól számított egy hónap elteltével a katonai ügyésznek akkor is be kell mutatni, ha a nyomozás még nem
fejez´ódött be. A katonai ügyésszel írásban közölni kell a
nyomozás befejezésének akadályát, mellékelni kell hozzá
a szükséges nyomozási cselekmények részletes tervét is.

Jogorvoslat a nyomozás során

11. §

16. §

(1) A nyomozás elrendelésekor az illetékes parancsnok
által kijelölt nyomozótiszt folyamatosan végzi azokat a
nyomozási cselekményeket, amelyek a 6. § (2) bekezdése
szerint nem tartoznak az illetékes parancsnok kizárólagos
döntési hatáskörébe. A 6. § (2) bekezdésében felsorolt
határozatok tervezetét a nyomozótiszt készíti el.
(2) A nyomozótiszt az eljárás során az illetékes parancsnoknak van alárendelve, és annak utasításai szerint jár el.
Az illetékes parancsnok személyesen ellen´órzi az eljárást,
és ügyel annak törvényességére.

(1) A parancsnoki nyomozás során hozott határozatok,
intézkedések ellen bejelentett panaszok elbírálására a katonai ügyész jogosult, kivéve, ha az illetékes parancsnok a
panasznak saját hatáskörében helyt ad.
(2) A panaszt az iratokkal és az illetékes parancsnok
véleményével együtt 24 órán belül meg kell küldeni a
katonai ügyészséghez.

A nyomozás iratainak megküldése
17. §

12. §
A nyomozást elrendel´ó határozat egy példányát a tényállás
és a megszabott határid´ó feltüntetésével az illetékes katonai
ügyésznek három napon belül meg kell küldeni.

A nyomozás teljesítése
13. §
(1) A nyomozótiszt a jelent´ósebb, bonyolultabb vagy
el´óreláthatóan egy hónapon túli nyomozást igényl´ó ügy-

(1) Az illetékes parancsnok a b´únügyi iratok eredeti és
egy másolati példányát a nyomozás befejezését´ól számított
8 napon belül vádemelési javaslattal megküldi az illetékes
katonai ügyésznek. A b´únügyi iratokhoz csatolja a gyanúsított b´únügyi kérd´ójegyét, a jellemzését, a dicséreti és
fenyítési lapjának másolatát (kivonatát), a b´únjeleket, a
b´únügyi költségek jegyzékét, valamint a gyanúsított utolsó
hat havi illetmény-kimutatását.
(2) Ha az illetékes parancsnok a gyanúsított bíróság elé
állítását (Be. XVI. Fejezet) indokoltnak tartja, err´ól rövid
úton indítványt tesz a katonai ügyésznek, és a továbbiakban annak rendelkezései szerint jár el. Ilyen esetben az
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illetékes parancsnok a nyomozás befejezésekor a b´únügyi
iratokat haladéktalanul továbbítja a katonai ügyészhez.
(3) Az iratok megküldése során az illetékes parancsnok
köteles vizsgálni, hogy az általános megel´ózés érdekében
indokolt-e kezdeményezni az illetékes katonai ügyésznél a
bíróság helyszíni nyilvános tárgyalásának indítványozását.

III. Fejezet
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21. §

(1) A parancsnoki nyomozás során felmerül´ó b´únügyi
költséget — a b´únügyi költségek el´ólegezésére vonatkozó
szabályok szerint — a büntetés-végrehajtási szerv gazdasági osztálya el´ólegezi meg.
(2) A b´únügyi költségeket költségjegyzéken folyamatosan vezetni kell, a költségjegyzék a nyomozati iratok között kerül elhelyezésre.

A KATONAI ÜGYÉSZ FELÜGYELETI JOGA
18. §
(1) Az illetékes parancsnok mint nyomozó hatóság a
b´úncselekmények nyomozásának törvényessége felett felügyeleti jogkört gyakorló katonai ügyész intézkedéseit,
valamint a folyamatban lév´ó nyomozás során adott utasításait köteles végrehajtani.
(2) Ha az illetékes parancsnok nem ért egyet a katonai
ügyész intézkedésével, vagy az intézkedés elmulasztását
sérelmezi, az ellen el´óterjesztést tehet a katonai ügyészség
vezet´ójéhez. Az el´óterjesztésnek halasztó hatálya nincs.

Az eljárás egyes szabályai
19. §
(1) Az illetékes parancsnok ht. állományú tag ´órizetbe
vételér´ól késedelem nélkül értesíti az illetékes katonai
ügyészséget.
(2) Ha az illetékes parancsnok a hatáskörébe nem tartozó büntet´óeljárási kényszerintézkedés elrendelését
szükségesnek tartja, err´ól haladéktalanul értesíti a katonai
ügyészt, és arra javaslatot tesz.
(3) Az illetékes parancsnok az el´ózetes letartóztatás
meghosszabbítására vonatkozó javaslatát — a b´únügyi iratok egy példányával — az el´ózetes letartóztatás határidejének lejárta el´ótt legalább 10 nappal köteles megküldeni
az illetékes katonai ügyészségnek. Az el´óterjesztéshez
mellékelni kell a szükségesnek tartott, de még el nem
végzett nyomozási cselekmények tervét is.

22. §
(1) A nyomozás során ügyelni kell arra, hogy az államtitkot, illetve a szolgálati titkot képez´ó adatok illetéktelen
személyek részére ne váljanak hozzáférhet´óvé.
(2) A gyanúsított és véd´óje a Be. rendelkezései alapján
jogosult betekinteni a nyomozás államtitkot, illetve szolgálati titkot tartalmazó irataiba.

23. §
(1) A parancsnoki eljárás során az egyes nyomozási
cselekményekr´ól készült iratokat három gépelt példányban, az érdekelteknek kézbesítend´ó határozatokat azon
felül a szükséges példányszámban kell elkészíteni.
(2) Érdekelt alatt a bejelent´ót (feljelent´ót), a sértettet,
a terheltet, a véd´ójét (képvisel´ójét) és azon személyeket
kell érteni, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz.

24. §
A parancsnoki nyomozás során a katonai büntet´óeljárásban rendszeresített nyomtatványokat kell használni.

25. §
A b´úncselekmények parancsnoki nyomozása során keletkezett b´únügyi iratok kezelésének szabályait a rendelet
melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet
20. §
(1) Ha az illetékes parancsnok a nyomozást megtagadja,
a nyomozást megtagadó határozatot és a rendelkezésre
álló iratokat a katonai ügyésznek megküldi. Ha megszünteti a nyomozást, az esetben a nyomozás iratainak egy
példányát csatolja a megszüntet´ó határozathoz. A határozatot egyidej´úleg az érdekelteknek is meg kell küldeni.
(2) Ha a nyomozás megtagadása vagy a nyomozás megszüntetése a katonai ügyész hatáskörébe tartozik, az illetékes parancsnok erre el´óterjesztést tesz.

ZÁRÓ

RENDELKEZÉS
26. §

Ez a rendelet 2000. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen elkövetett b´úncselekmények nyomozása során kell alkalmazni.
Dr. Hende Csaba s. k.,
igazságügyi minisztériumi
politikai államtitkár
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Melléklet
a 3/2000. (II. 29.) IM rendelethez
A b´únügyi iratok kezelésének szabályai
Az iratok alapnyilvántartásai

1. A parancsnok nyomozó hatósági jogkörébe tartozó
b´úncselekmények nyomozása során keletkezett b´únügyi
iratok nyilvántartására f´ónyilvántartó könyvet, továbbá a
f´ónyilvántartó könyv mellékleteként iktatókönyvet, illetve
ahhoz kapcsolódó iktatólapot kell felfektetni. Az iktatólap vezetését az iktatókönyv ,,Megjegyzés’’ rovatában kell
jelezni (pl. folyt. a ... sz. iktatólapon). A lajstromokat
évenként le kell zárni, és a sorszámozást újra kell kezdeni.
2. A b´únügyi iratok nyilvántartására és kezelésére a
büntetés-végrehajtási szervezet Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 7/1998. (IK 12.) IM utasítás rendelkezéseit az e mellékletben foglalt kiegészítésekkel kell
alkalmazni. Min´ósített ügyirat esetén a min´ósített adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
3. A b´únügyi iratokat lemezszekrényben kell tárolni, az
ügykezelési irodába történ´ó átadást a parancsnok határozza meg.

Az iratok készítése és nyilvántartása
4. A b´únügyben készítend´ó iratok példányszámát a rendelet 23. §-ára figyelemmel a nyomozást elrendel´ó határozza meg.
5. A b´únügyek iratait keletkezésük (érkezésük) sorrendjében — b´únügyenként — ügyszámon kell nyilvántartani. Az azonos b´únügyben érkezett (készített) iratok iktatása azonos ügyszámon, alszámos rendszerben történik.
6. Az azonos b´únügyben érkezett (készített) iratokat az
ügyszámmal ellátott iktatólapon kell nyilvántartani és az
,,El´óadói ív’’ megnevezés´ú borítóban kell tárolni. Az iktatólap és az ,,El´óadói ív’’ azonos ügyszámot kap
(pl. 43/1/2000. Pbü.).
7. B´únügyi iratokról másolatot a Be. 119/B—
119/C. §-ában foglaltak betartásával lehet készíteni.

Az iratok nyilvántartási száma
8. A b´únügyek lajstromába bevezetett iratok nyilvántartási száma a büntetés-végrehajtási szerv számából, az iktatólap számából, a tartalomjegyzék sorszámából (alszám),
az évszámból és a büntet´óügyre vonatkozó ,,Pbü.’’ jelölésb´ól áll (pl. 43/1/2/2000. Pbü.).

A nyilvántartás vezetése és lezárása
9. A b´únügyi iratok nyilvántartását a nyomozótiszt vezeti, akinek a b´únügyi iratokat az ügykezel´ó kézbesít´ó-
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könyvben adja át. A lajstrom vezetésére kötelezett nyomozótiszt az iratokat tárgyuknak megfelel´óen veszi nyilvántartásba.
10. Új büntet´óügyben — a parancsnok rendelkezése
szerint — az ügykezel´ó az ügyszámmal ellátott naplót,
iktatólapot és az el´óadói ívet átadja az ügy kivizsgálására
kijelölt nyomozótisztnek.
11. A büntet´óeljárás joger´ós befejezése után a nyomozótiszt a naplót lezárja, az iratokat összef´úzi, az el´óadói
íven feltünteti az irattári tételszámot és a meg´órzési határid´ó évszámát, majd a parancsnokkal aláíratva adja át irattározásra az ügykezel´ónek.
12. A folyamatban lév´ó — következ´ó évre áthúzódó —
ügyeket az el´óz´ó évi ügyszámon kell nyilvántartani.
13. Ha a büntet´óügyben gyanúsítottként érintett személyt áthelyezik más büntetés-végrehajtási szervhez, ezt a
tényt és az új ügyszámot az el´óadói íven dokumentálni kell.

Az igazságügy-miniszter
és a pénzügyminiszter
4/2000. (II. 29.) IM—PM
együttes rendelete
a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott
költségvetési el´óirányzat felhasználási rendjér´ól szóló
2/1996. (III. 13.) IM—PM együttes rendelet
módosításáról
A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésér´ól szóló
1995. évi CXXI. törvény 112. §-ában kapott felhatalmazás
alapján — figyelemmel a büntetés-végrehajtás szervezetér´ól szóló 1995. évi CVII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésére
és 34. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, továbbá a Magyar
Köztársaság 2000. évi költségvetésér´ól szóló 1999. évi
CXXV. törvény 16. §-ában foglaltakra — a következ´óket
rendeljük el:
1. §
A fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési el´óirányzat felhasználási rendjér´ól szóló 2/1996.
(III. 13.) IM—PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. § A büntetés-végrehajtás szervezetér´ól szóló
1995. évi CVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, és az éves központi költségvetési
törvényben a gazdálkodó szervezetek részére jóváhagyott
sajátos többletköltségek részbeni ellentételezésére szolgáló el´óirányzat
a) ötven százaléka havi, egyenl´ó ütemezés szerint,
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b) ötven százaléka az id´óarányostól eltér´óen, a gazdálkodó szervezetek jövedelmi-pénzügyi helyzetéhez, valamint beruházási, felújítási, korszer´úsítési szükségleteihez
igazodóan
használható fel visszatérítési kötelezettség nélkül.’’

díjának 35%-a, de legfeljebb százezer forint. A szakvéleményt felülvizsgáló bizottságot megillet´ó költségátalány
összege a bizottság tagjait és a döntés-el´ókészít´ó tevékenységet ellátó szakreferenseit együttesen megillet´ó munkadíj
20%-a.’’

2. §

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. Egyidej´úleg a 12/1997. (IV. 10.) IM—PM együttes
rendelet 1. §-a és 3. §-a, a 3/1998. (II. 18.) IM—PM együttes
rendelet 1. §-a, valamint a 3/1999. (III. 5.) IM—PM együttes rendelet hatályát veszti.
Dr. Dávid Ibolya s. k.,

Járai Zsigmond s. k.,

igazságügy-miniszter

pénzügyminiszter

Az igazságügy-miniszter
5/2000. (II. 29.) IM
rendelete
az igazságügyi szakért´ók díjazásáról szóló
3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról
A büntet´óeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a
(1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel
és a legf´óbb ügyésszel egyetértésben — a következ´óket
rendelem el:
1. §
Az igazságügyi szakért´ók díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban: R .) 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(7) A szakvéleményt felülvizsgáló bizottság tagjait és a
döntés-el´ókészít´ó tevékenységet ellátó szakreferenseket
személyenként az R. I. számú mellékletében meghatározott alapdíjak két és félszeresének megfelel´ó összeg´ú díjazás illeti meg.’’

2. §
Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az igazságügyi szakért´ó, az igazságügyi szakért´ói
intézmény és a szaktanácsadó részére a számlával nem
igazolható, de szükségszer´úen felmerül´ó költségeinek
(posta, telefon, irodaszer stb.) fedezésére költségátalányt
kell megállapítani. A költségátalány a szakért´ó munka-

Az R. 12. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,12. § (1) Az egyetemek igazságügyi orvostani intézetében dolgozó, valamint a rend´órség állományába tartozó
igazságügyi szakért´ót — ez utóbbiakat a 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetben — a szakért´ói tevékenységéért járó szakért´ói díj közvetlenül illeti meg, míg a szakért´ói vélemény elkészítésével felmerült költségek fedezetéül szolgáló költségátalány az orvostani intézetet, illetve
a rend´órséget illeti meg.
(2) A szakért´ót megillet´ó munkadíjat a szakért´ó részére
kell kifizetni, a költségátalányt pedig az intézet, illetve a
rend´órség által megjelölt számlára kell átutalni. A szakért´ót alkalmazó intézmény, illetve a rend´órség a szakért´óvel
írásban a szakért´ói díj kifizetésének egyéb módjában is
megállapodhatnak. Ha ezt a megállapodást a kirendel´ó
hatóságnak közösen bejelentik, az a bejelentést követ´óen
a szakért´ói díjat és költségátalányt is a megállapodásnak
megfelel´óen, az abban megjelölt számlára köteles kiutalni.
(3) A szakközrem´úköd´ó és a segédszemélyzet munkadíját (7. §) közvetlenül a szakközrem´úköd´ó és a segédszemélyzet részére kell kiutalni.’’

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó hónap els´ó napján lép hatályba. Az 1—2. § rendelkezéseit a folyamatban
lév´ó ügyek közül azokban kell alkalmazni, ahol a szakért´ó
kirendelésére a rendelet hatálybalépését követ´óen került
sor.
(2) Az R. 2. §-ának (5) bekezdésében az ,,(I. számú
melléklet 9. pont)’’ szövegrész helyébe az ,,(I. számú melléklet 8. pont)’’ szövegrész, az R. 11. § (1) bekezdésének
els´ó mondatában ,,a 11. § (4) és a 12. § (2) bekezdését’’
szövegrész helyébe ,,a 11. § (4) bekezdését és 12. §-át’’
szövegrész lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R . 13. §
(3) bekezdése, a III. és IV. számú melléklete, az R. módosításáról szóló 2/1990. (I. 11.) IM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése, a 10/1995. (III. 28.) IM rendelet 1. §-ának (3) bekezdése és 3. §-ának (1) bekezdése, valamint a 13/1998.
(VI. 10.) IM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése és 3. §-a
hatályát veszti.
Dr. Dávid Ibolya s. k.,
igazságügy-miniszter

866

MAGYAR KÖZLÖNY

III. rész

HATÁROZATOK

A Köztársaság Elnökének
határozatai

VI. rész
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NEMZETKÖZI
SZERZ ´ÓDÉSEK

Sorszám: 1.
A külügyminisztert´ól

A Köztársaság Elnökének
36/2000. (II. 29.) KE
határozata
egyetemi tanári tisztség alóli felmentésekr´ól
Az oktatási miniszter el´óterjesztésére
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
dr. Samu Mihály egyetemi tanárt
2000. április 30. napjával;
dr. Bácskai Veronika egyetemi tanárt,
dr. Berényi Sándor egyetemi tanárt,
dr. Bolla Kálmán egyetemi tanárt,
dr. Kiss Aladár egyetemi tanárt,
dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanárt,
dr. Soós Gyula egyetemi tanárt,
dr. Vadász Sándor egyetemi tanárt és
dr. Vígh József egyetemi tanárt
2000. augusztus 31. napjával;
a Semmelweis Egyetemen
dr. Virágh Szabolcs egyetemi tanárt

Közlemény
a Londonban, 1951. június 19-én kelt,
az ,,Észak-atlanti Szerz´ódés tagállamai közötti,
fegyveres er´óik jogállásáról szóló Megállapodásnak’’,
valamint az ahhoz kapcsolódó
jogszabály-módosításoknak
a Magyar Köztársaság vonatkozásában történ´ó
hatálybalépésér´ól
Az Észak-atlanti Szerz´ódés tagállamai közötti, fegyveres er´óik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történ´ó csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésér´ól, valamint a
Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy a Londonban, 1951. június 19-én kelt, az
Észak-atlanti Szerz´ódés tagállamai közötti, fegyveres
er´óik jogállásáról szóló Megállapodás XVIII. Cikk 3. bekezdésében meghatározott, a részes állammá váláshoz
szükséges feltételek a Magyar Köztársaság vonatkozásában megvalósultak.
A fentieknek megfelel´óen az 1999. évi CXVII. törvény
2—9. §-ai 2000. február 20-án léptek hatályba.

2000. május 31. napjával;
dr. Hadházy Pál egyetemi tanárt,
dr. Károlyi György egyetemi tanárt,
dr. Kelemen Károly egyetemi tanárt és
dr. Szemere Pál egyetemi tanárt
2000. június 30. napjával;
a Veszprémi Egyetemen
dr. Máté Ferenc egyetemi tanárt
2000. július 15. napjával
— 70. életévük betöltésére tekintettel — e tisztségük
alól felmentem.
Budapest, 2000. február 28.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

Sorszám: 2.
A külügyminisztert´ól
Közlemény
a Párizsban, 1952. augusztus 28-án kelt,
az ,,Észak-atlanti Szerz´ódés alapján felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról szóló
Jegyz´ókönyvnek’’ a Magyar Köztársaság
vonatkozásában történ´ó hatálybalépésér´ól
Az Észak-atlanti Szerz´ódés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban,
1952. augusztus 28-án készült Jegyz´ókönyvhöz történ´ó
csatlakozásról és a Jegyz´ókönyv kihirdetésér´ól szóló
1999. évi CXVI. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy a
Párizsban, 1952. augusztus 28-án kelt, az Észak-atlanti
Szerz´ódés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról szóló Jegyz´ókönyv XVI. Cikkének
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3. bekezdésében meghatározott, a részes állammá váláshoz
szükséges feltételek a Magyar Köztársaság vonatkozásában megvalósultak.
A fentieknek megfelel´óen az 1999. évi CXVI. törvény
2. §-a 2000. február 20-án lépett hatályba.
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Sorszám: 4.
A külügyminisztert´ól
Közlemény
a Brüsszelben, 1970. október 19-én kelt, a ,,Védelmi
célokat szolgáló m´úszaki információk cseréjér´ól szóló
Megállapodásnak’’ a Magyar Köztársaság
vonatkozásában történ´ó hatálybalépésér´ól

Sorszám: 3.
A külügyminisztert´ól
Közlemény
a Párizsban, 1960. szeptember 21-én kelt,
a ,,Védelmi célokat szolgáló találmányok és a
szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat szolgáló
találmányok titoktartalmának kölcsönös védelmér´ól
szóló Megállapodásnak’’ a Magyar Köztársaság
vonatkozásában történ´ó hatálybalépésér´ól
A Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló
találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi
célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös
védelmér´ól szóló NATO Megállapodáshoz történ´ó csatlakozásáról és a Megállapodás kihirdetésér´ól szóló 1999. évi
CVI. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy a Párizsban,
1960. szeptember 21-én kelt, a Védelmi célokat szolgáló
találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi
célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös
védelmér´ól szóló Megállapodás VI. Cikkében meghatározott, a részes állammá váláshoz szükséges feltételek a Magyar Köztársaság vonatkozásában megvalósultak.
A fentieknek megfelel´óen az 1999. évi CVI. törvény
2. §-a 2000. február 20-án lépett hatályba.

A Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló
m´úszaki információk cseréjér´ól szóló, Brüsszelben, 1970.
október 19-én kelt Megállapodáshoz történ´ó csatlakozásáról és a Megállapodás kihirdetésér´ól szóló 1999. évi
CXI. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külügyminiszter közli, hogy a Brüsszelben,
1970. október 19-én kelt, a Védelmi célokat szolgáló m´úszaki információk cseréjér´ól szóló Megállapodás
VIII. Cikkének A) bekezdésében meghatározott, a részes
állammá váláshoz szükséges feltételek a Magyar Köztársaság vonatkozásában megvalósultak.
A fentieknek megfelel´óen az 1999. évi CXI. törvény
2. §-a 2000. február 20-án lépett hatályba.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2000. évi 13. számában kihirdetett, a
Nemzetközi Tengerészeti Szervezetr´ól szóló, Genfben, az 1984. évi március hó 5. napján kelt egyezmény módosításának elfogadásáról szóló
4/2000. (II. 16.) OGY határozat címe helyesen:
,,A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetr´ól szóló, Genfben, az 1948. évi
március hó 5. napján kelt egyezmény módosításának elfogadásáról’’
(Kézirathiba)
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TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük a 2000. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

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

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

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

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

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

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

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