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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
62/1999. (VII. 21.) FVM
rendelete
a földhivatalokról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
89. §-ának (1) bekezdésében, valamint a földügyi szakigazgatási tevékenységr´ól és szervezetr´ól szóló 68/1990.
(IV. 4.) MT rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A megyei, f´óvárosi földhivatal (a továbbiakban: megyei földhivatal) területén m´úköd´ó körzeti földhivatalok,
valamint a körzeti földhivatal kirendeltsége illetékességi
területén alaptevékenységként ellátja a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályokban
meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat.
(2) A megyei, illetve a körzeti földhivatal a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén kívül megrendel´ók részére egyéb — földhivatali
alapító határozat által megengedett — szolgáltató tevékenységet is végezhet, ha hatósági feladatainak ellátása ezt
lehet´óvé teszi.

2. §
A körzeti földhivatalok, valamint a körzeti földhivatal
kirendeltségének illetékessége — ha jogszabály másként
nem rendelkezik — az e rendelet mellékletében meghatározott településekre terjed ki.
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(3) A megyei földhivatal évi költségvetését a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) állapítja meg.
(4) A megyei földhivatal látja el az illetékességi területén m´úköd´ó körzeti földhivatalok meghatározott gazdasági és pénzügyi feladatait is.

4. §
(1) A földhivatal hivatalvezet´ó irányítása alatt m´úködik.
(2) A kinevezési és a munkáltatói jogkört a
a) megyei földhivatal vezet´óje felett a miniszter,
b) körzeti földhivatal vezet´óje és a megyei földhivatali
dolgozók felett — a (3) bekezdés kivételével — a megyei
földhivatal vezet´óje,
c) körzeti földhivatal kirendeltségének vezet´óje és a
körzeti földhivatali dolgozók felett — ideértve a körzeti
földhivatal kirendeltségének a dolgozóit is — a körzeti
földhivatal vezet´óje
gyakorolja.
(3) A megyei földhivatalnál a gazdasági vezet´ó megbízása a miniszter hatáskörébe tartozik, a munkáltatói jogkört
a megyei földhivatal vezet´óje gyakorolja.

5. §
(1) A megyei földhivatal feladatkörén belül a szakmailag összefügg´ó feladatokat osztályok látják el.
(2) A megyei földhivatal szervezeti felépítését, m´úködési rendjét az egyes osztályok részletes feladatait a megyei
földhivatal Szervezeti és M´úködési Szabályzatában kell
rögzíteni.
(3) A Szervezeti és M´úködési Szabályzatban kell meghatározni a megyei földhivatal illetékességi területén m´úköd´ó körzeti földhivatalok szervezeti felépítését, feladatait és gazdálkodási rendjét, valamint az alaptevékenységen kívül végezhet´ó és az alapító határozat által megengedett szolgáltató tevékenységek körét, továbbá feltételeit.
(4) A Szervezeti és M´úködési Szabályzat mellékletét képezi a megyei földhivatal gazdasági szervezetének ügyrendje
és a külön jogszabály alapján el´óírt egyéb szabályzat.
(5) A Szervezeti és M´úködési Szabályzatot a megyei
földhivatal vezet´óje készíti el, és a miniszter hagyja jóvá.

3. §
6. §
(1) A megyei földhivatal jogi személy, önálló gazdálkodási jogkör´ú központi költségvetési szerv, megyei szakigazgatási intézmény.
(2) A megyei földhivatal szakmai irányítását, felügyeletét és ellen´órzését a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) látja el.

(1) A földhivatal éves munkaterv szerint m´úködik.
(2) A munkatervet a jogszabályokban, valamint a Minisztérium által kiadott éves feladattervben meghatározott
földhivatali feladatok alapján a földhivatal vezet´óje adja
ki, és felel´ós annak végrehajtásáért.
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7. §

E z a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit 1999. július 1-jét ´ól kell alkalmazni; ezzel egyidej´úleg hatályát veszti a földhivatalokról
szóló 1/1990. (VI. 26.) FM rendelet.
Dr. Szabadi Béla s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

Melléklet
a 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelethez
A f´óvárosi, a megyei és a helyi földhivatalok
illetékességi területe
1. F ´ÓVÁROSI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Budapest)
1/1. F´óvárosi Kerületek Földhivatala (székhelye: Budapest)
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

I. kerület
II. kerület
III. kerület
IV. kerület
V. kerület
VI. kerület
VII. kerület
VIII. kerület
IX. kerület
X. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XIII. kerület
XIV. kerület
XV. kerület
XVI. kerület
XVII. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület
XXIII. kerület

2. BARANYA MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Pécs)
2/1. Komlói Körzeti Földhivatal
Alsómocsolád
Apátvarasd
Ág
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Bakóca
Baranyajen´ó
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erd´ósmecske
Fels´óegerszeg
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
Hidas
Hosszúhetény
Kárász
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Lovászhetény
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Martonfa
Mágocs
Mánfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Mez´ód
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Oroszló
Palé
Pécsvárad
Sásd
Szalatnak
Szágy
Szárász
Szászvár
Tarrós
Tékes
Tóf´ú
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zeng´óvárkony
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2/2. Mohácsi Körzeti Földhivatal
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcs´ó
Erd´ósmárok
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Hímesháza
Homorúd
Ivándárda
Kátoly
Kékesd
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Szell´ó
Székelyszabar
Sz´úr
Töttös
Udvar
Versend
Véménd
2/3. Pécsi Körzeti Földhivatal
Abaliget
Aranyosgadány
Bakonya
Berkesd
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Birján
Bogád
Cserkút
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
K´óvágósz´ól´ós
K´óvágót´ótt´ós
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orf´ú
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szemely
Szilágy
Sz´óke

2/4. Siklósi Körzeti Földhivatal
Adorjás
Alsószentmárton
Áta
Babarcsz´ól´ós
Baksa
Baranyahidvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmintszent
Bosta
Cun
Csarnota
Csányoszró
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávaiványi
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egerág
Egyházasharaszti
Garé
Gilvánfa
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Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kemse
Kémes
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisherend
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kisszentmárton
Kistapolca
Kistótfalu
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Marócsa
Matty
Márfa
Márok
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Ócsárd
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Peterd
Pécsdevecser
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szalánta
Szaporca
Szava
Szilvás
Sz´ókéd
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Tengeri
Tésenfa
Téseny
Turony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta

2/5. Szigetvári Körzeti Földhivatal
Almamellék
Almáskeresztúr
Basal
Bánfa
Bicsérd
Boda
Bogdása
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csert´ó
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Drávafok
Drávakeresztúr
Endr´óc
Fels´ószentmárton
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Markóc
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
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Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pettend
Pécsbagota
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhatvan
Somogyhárságy
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentl´órinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor
Zók

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Kecskemét)
3/1. Bácsalmási Körzeti Földhivatal
Bácsalmás
Bácssz´ól´ós
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Tataháza
3/2. Bajai Körzeti Földhivatal
Baja
Bácsbokod
Bácsborsod
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Borota
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
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Érsekhalma
Fels´ószentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút

3/3. Kalocsai Körzeti Földhivatal
Bátya
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Fokt´ó
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsert´ó
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód
3/4. Kecskeméti Körzeti Földhivatal
Ágasegyháza
Ballószög
Fels´ólajos
Fülöpháza
Helvécia
Izsák
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárl´órinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld
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3/5. Kisk´órösi Körzeti Földhivatal
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Cseng´ód
Fülöpszállás
Imrehegy
Kaskantyú
Kecel
Kisk´órös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
3/6. Kiskunfélegyházai Körzeti Földhivatal
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Pálmonostora
Pet´ófiszállás
Tiszaalpár
3/7. Kiskunhalasi Körzeti Földhivatal
Balotaszállás
Csólyospálos
Harkakötöny
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kelebia
Kéleshalom
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Móricgát
Pirtó
Szank
Tompa
Zsana
3/8. Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatal
Apostag
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
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4. BÉKÉS MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Békéscsaba)
4/1. Békési Körzeti Földhivatal
Békés
Bélmegyer
Kamut
Murony
Tarhos
4/2. Békéscsabai Körzeti Földhivatal
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csárdaszállás
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Kondoros
Köröstarcsa
Mez´óberény
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
4/3. Gyulai Körzeti Földhivatal
Elek
Geszt
Gyula
Kétegyháza
Kötegyán
L´ókösháza
Mez´ógyán
Méhkerék
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
4/4. Mez´ókovácsházai Körzeti Földhivatal
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mez´óhegyes
Mez´ókovácsháza
Nagybánhegyes
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Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza

4/5. Orosházai Körzeti Földhivatal
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
4/6. Szarvasi Körzeti Földhivatal
Békésszentandrás
Csabacs´úd
Hunya
Kardos
Örménykút
Szarvas
4/7. Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendr´ódi Kirendeltsége
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendr´ód
4/8. Szeghalmi Körzeti Földhivatal
Biharugra
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Okány
Szeghalom
Vészt´ó
Zsadány

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
FÖLDHIVATAL
(székhelye: Miskolc)
5/1. Edelényi Körzeti Földhivatal
Abod
Aggtelek
Alacska
Alsószuha
Alsótelekes
Balajt
Bánhorváti
Becskeháza
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Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Dövény
Edelény
Égerszög
Fels´ókelecsény
Fels´ónyárád
Fels´ótelekes
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Jósvaf´ó
Kazincbarcika
Kánó
Komjáti
Kurityán
Lak
Ládbeseny´ó
Martonyi
Mályinka
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Perkupa
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szakácsi
Szalonna
Szendr´ó
Szendr´ólád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Sz´ól´ósardó
Szuhaf´ó
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Szuhakálló
Szuhogy
Tardona
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Trizs
Vadna
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy

5/2. Encsi Körzeti Földhivatal
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Beret
Boldogk´óújfalu
Boldogk´óváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Fels´ódobsza
Fels´ógagy
Fels´óvadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbüd
Hernádcéce
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Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Keresztéte
Kéked
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka
Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

5/3. Mez´ókövesdi Körzeti Földhivatal
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlöv´ó
Kács
Mez´ókeresztes
Mez´ókövesd
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Mez´ónagymihály
Mez´ónyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta

5/4. Miskolci Körzeti Földhivatal
Alsózsolca
Arnót
Berzék
B´ócs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Em´ód
Fels´ózsolca
Gesztely
Girincs
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kesznyéten
Kiscsécs
Kisgy´ór
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Muhi
Nyékládháza
Onga
Onód
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Szikszó
Szirmabeseny´ó
Varbó
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5/5. Ózdi Körzeti Földhivatal
Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörsz´ól´ós
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony
5/6. Sátoraljaújhelyi Körzeti Földhivatal
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Bózsva
Cigánd
Dámoc
Erd´óhorváti
Fels´óberecki
Fels´óregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
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Kenézl´ó
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Lácacséke
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vajdácska
Vágáshuta
Vámosújfalu
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd

5/7. Szerencsi Körzeti Földhivatal
Abaújszántó
Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erd´óbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mez´ózombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
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Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tarcal
Tállya
Tiszaladány
Tiszaluc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos

5/8. Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal
Árokt´ó
Gelej
Hej´óbába
Hej´ókeresztúr
Hej´ókürt
Hej´ópapi
Hej´ószalonta
Igrici
Mez´ócsát
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros

6. CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Szeged)
6/1. Hódmez´óvásárhelyi Körzeti Földhivatal
Hódmez´óvásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
6/2. Makói Körzeti Földhivatal
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
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Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

6/3. Szegedi Körzeti Földhivatal
Algy´ó
Ásotthalom
Baks
Balástya
Bordány
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Forráskút
Kistelek
Kübekháza
Mórahalom
Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó
6/4. Szentesi Körzeti Földhivatal
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagyt´óke
Szegvár
Szentes
6/5. Szentesi Körzeti Földhivatal Csongrádi Kirendeltsége
Csanytelek
Csongrád
Felgy´ó
Tömörkény
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7. FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Székesfehérvár)
7/1. Bicskei Körzeti Földhivatal
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Szár
Tabajd
Újbarok
Vál
Vértesacsa
Vértesboglár
7/2. Dunaújvárosi Körzeti Földhivatal
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besny´ó
Dunaújváros
El´ószállás
Ercsi
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mez´ófalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Ráckeresztúr
7/3. Móri Körzeti Földhivatal
Bakonycsernye
Bakonykúti
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókak´ó
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
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7/4. Sárbogárdi Körzeti Földhivatal
Alap
Alsószentiván
Cece
Dég
Hantos
Igar
Kálóz
Lajoskomárom
Mez´ókomárom
Mez´ószilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárosd
Sárszentágota
Szabadegyháza
Szabadhidvég
Vajta
7/5. Székesfehérvári Körzeti Földhivatal
Aba
Baracska
Csór
Cs´ósz
Enying
Füle
Gárdony
Gyúró
Iszkaszentgyörgy
Jen´ó
Kajászó
Kápolnásnyék
Kisláng
K´ószárhegy
Lepsény
Lovasberény
Martonvásár
Mátyásdomb
Mez´ószentgyörgy
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
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Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
Tordas
Úrhida
Velence
Vereb
Zámoly
Zichyújfalu

8. GY ´ÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Gy´ór)
8/1. Csornai Körzeti Földhivatal
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
B´ósárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Fehértó
Gy´órsövényház
Jobaháza
Kisbabot
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mérges
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
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8/2. Gy´óri Körzeti Földhivatal
Abda
Árpás
Bakonypéterd
B´óny
Börcs
Csikvánd
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Felpéc
Göny´ú
Gyarmat
Gyömöre
Gy´ór
Gy´órasszonyfa
Gy´órladamér
Gy´órság
Gy´órszemere
Gy´órújbarát
Gy´órújfalu
Gy´órzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mez´óörs
Mórichida
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatona
Rábaszentmiklós
Rétalap
Sokorópátka
Szerecseny
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tény´ó
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének
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8/3. Kapuvári Körzeti Földhivatal
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Csapod
Dénesfa
Edve
Fert´óendréd
Gyóró
Himód
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Pet´óháza
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
8/4. Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatal
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerd´ó
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónaf´ó
Várbalog
8/5. Soproni Körzeti Földhivatal
Ágfalva
Csáfordjánosfa
Csér
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Eberg´óc
Egyházasfalu
Fert´óboz
Fert´ód
Fert´óhomok
Fert´órákos
Fert´ószentmiklós
Fert´ószéplak
Gyalóka
Harka
Hegyk´ó
Hidegség
Iván
Kópháza
Löv´ó
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Debrecen)
9/1. Berettyóújfalui Körzeti Földhivatal
Ártánd
Bakonszeg
Bed´ó
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökm´ó
Darvas
Derecske
Esztár
Furta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Komádi
Konyár
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Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomoróg
Mez´ópeterd
Mez´ósas
Nagykereki
Pocsaj
Szentpéterszeg
Tépe
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka

9/2. Debreceni Körzeti Földhivatal
Álmosd
Bagamér
Balmazújváros
Bocskaikert
Debrecen
Egyek
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Hortobágy
Hosszúpályi
Kokad
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Sáránd
Téglás
Tiszacsege
Újléta
Újszentmargita
Vámospércs
9/3. Hajdúböszörményi Körzeti Földhivatal
Folyás
Görbeháza
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos
9/4. Hajdúszoboszlói Körzeti Földhivatal
Ebes
Hajdúszoboszló
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Hajdúszovát
Nagyhegyes

9/5. Püspökladányi Körzeti Földhivatal
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Nádudvar
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
10. HEVES MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Eger)
10/1. Egri Körzeti Földhivatal
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Bükkszék
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Erd´ókövesd
Fedémes
Fels´ótárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
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Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Váraszó
Verpelét

10/2. Füzesabonyi Körzeti Földhivatal
Aldebr´ó
Beseny´ótelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebr´ó
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mez´ószemere
Mez´ótárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újl´órincfalva
10/3. Gyöngyösi Körzeti Földhivatal
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
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Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

10/4. Hatvani Körzeti Földhivatal
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
L´órinci
Nagykökényes
Pet´ófibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
10/5. Hevesi Körzeti Földhivatal
Átány
Boconád
Erd´ótelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Köml´ó
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
FÖLDHIVATAL
(székhelye: Szolnok)
11/1. Jászberényi Körzeti Földhivatal
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfels´ószentgyörgy
Jászfényszaru
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Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor

11/2. Kunszentmártoni Körzeti Földhivatal
Cibakháza
Cserkesz´ól´ó
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
11/3. Szolnoki Körzeti Földhivatal
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
K´ótelek
Martf´ú
Nagykör´ú
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszaföldvár
Tiszajen´ó
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
11/4. Szolnoki Körzeti Földhivatal Mez´ótúri Kirendeltsége
Kétpó
Mesterszállás
Mez´óhék
Mez´ótúr
Túrkeve
11/5. Tiszafüredi Körzeti Földhivatal
Abádszalók
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
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Tiszaszentimre
Tomajmonostora

11/6. Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal
Fegyvernek
Kenderes
Kengyel
Kisújszállás
Kuncsorba
Kunhegyes
Örményes
Tiszab´ó
Tiszagyenda
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszateny´ó
Törökszentmiklós
11/7. Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal Karcagi Kirendeltsége
Berekfürd´ó
Karcag
Kunmadaras

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
(székhelye: Esztergom)
12/1. Dorogi Körzeti Földhivatal
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Sárisáp
Sütt´ó
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
12/2. Dorogi Körzeti Földhivatal Esztergomi Kirendeltsége
Dömös
Esztergom
Pilismarót
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12/3. Komáromi Körzeti Földhivatal
Aka
Almásfüzit´ó
Ács
Ácsteszér
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bábolna
Bársonyos
Csatka
Császár
Csém
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
12/4. Tatai Körzeti Földhivatal
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
12/5. Tatabányai Körzeti Földhivatal
Bokod
Dad
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Köml´ód
Környe
Oroszlány
Szákszend
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértessz´ól´ós
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13. NÓGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Salgótarján)
13/1. Balassagyarmati Körzeti Földhivatal
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hollók´ó
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyvece
Karancsság
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
´Órhalom
Patak
Patvarc
Piliny
Rimóc
Ságújfalu
Szalmatercs
Szanda
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szügy
Terény
Varsány
13/2. Pásztói Körzeti Földhivatal
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
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Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erd´ókürt
Erd´ótarcsa
Fels´ótold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátrasz´ól´ós
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc

13/3. Rétsági Körzeti Földhivatal
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjen´ó
Fels´ópetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
N´ótincs
´Ósagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
13/4. Salgótarjáni Körzeti Földhivatal
Bárna
Bátonyterenye
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge

4332

MAGYAR KÖZLÖNY
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujt´ó
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Salgótarján
Sámsonháza
Sóshartyán
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar

14. PEST MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Budapest)
14/1. Budakörnyéki Körzeti Földhivatal (székhelye: Budapest)
Biatorbágy
Budajen´ó
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjen´ó
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Solymár
Telki
Tinnye
Tök
Törökbálint
Üröm
Zsámbék

1999/66. szám

14/2. Budakörnyéki Földhivatal Érdi Kirendeltsége
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
14/3. Ceglédi Körzeti Földhivatal
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csem´ó
Dánszentmiklós
Jászkarajen´ó
K´óröstetétlen
Mikebuda
Tápiósz´ól´ós
Törtel
Újszilvás
14/4. Ceglédi Körzeti Földhivatal Nagyk´órösi Kirendeltsége
Kocsér
Nagyk´órös
Nyársapát
14/5. Dabasi Körzeti Földhivatal
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Fels´ópakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel
14/6. Gödöll´ói Körzeti Földhivatal
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erd´ókertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöll´ó
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Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Valkó
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Veresegyház
Verseg
Zsámbok

14/7. Monori Körzeti Földhivatal
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömr´ó
Káva
Maglód
Mende
Monor
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Üll´ó
Vasad
Vecsés
14/8. Nagykátai Körzeti Földhivatal
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentl´órinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecs´ó
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
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14/9. Ráckevei Körzeti Földhivatal
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl
14/10. Szentendrei Körzeti Földhivatal
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
14/11. Váci Körzeti Földhivatal
Acsa
Bernecebaráti
Csomád
Cs´óvár
Galgagyörk
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
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´Órbottyán
Penc
Per´ócsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Sz´ód
Sz´ódliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vámosmikola
Ver´óce
Zebegény

14/12. Váci Körzeti Földhivatal Dunakeszi Kirendeltsége
Dunakeszi
Fót
Göd

15. SOMOGY MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Kaposvár)
15/1. Balatonboglári Körzeti Földhivatal
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Sz´ól´ósgyörök
Visz
15/2. Barcsi Körzeti Földhivatal
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
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Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár

15/3. Kaposvári Körzeti Földhivatal
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
B´ószénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Fels´ómocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposf´ó
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmér´ó
Kaposszerdahely
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Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
K´ókút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mez´ócsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

15/4. Marcali Körzeti Földhivatal
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürd´ó
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fönyed
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Gadány
Hollád
Hosszúviz
Keleviz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegny´ó
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerd´ó
Szenyér
Sz´ókedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs

15/5. Nagyatádi Körzeti Földhivatal
Bakháza
Beleg
Berzence
Bolhás
Csurgó
Csurgónagymarton
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Iharos
Iharosberény
Inke
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
´Órtilos
Ötvöskónyi
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Rinyabeseny´ó
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Rinyaszentkirály
Segesd
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szenta
Tarany
Zákány
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Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics

16.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
FÖLDHIVATAL
(székhelye: Nyíregyháza)

16/1. Fehérgyarmati Körzeti Földhivatal
15/6. Siófoki Körzeti Földhivatal
Andocs
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonöszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bábonymegyer
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Karád
Kánya
Kára
Kereki
Kisbárapáti
K´óröshegy
Kötcse
Lulla
Miklósi
Nagyberény
Nagycsepely
Nágocs
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérseksz´ól´ós
Siófok
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szántód
Szólád
Szorosad
Tab
Teleki
Teng´ód
Torvaj

Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömör´ó
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nábrád
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse

MEGYEI
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Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán

16/2. Kisvárdai Körzeti Földhivatal
Ajak
Anarcs
Benk
Berkesz
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gégény
Gy´óröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Laskod
Löv´ópetri
Mándok
Mez´óladány
Nyírkarász
Nyírlöv´ó
Nyírtass
Pap
Pátroha
Petneháza
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
16/3. Mátészalkai Körzeti Földhivatal
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gy´órtelek
Hodász
Jármi
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Kántorjánosi
Kocsord
Komlódtótfalu
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
´Ór
Papos
Pátyod
Porcsalma
Rápolt
Rohod
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Tiborszállás
Tyukod
Ura
Vaja
Vállaj

16/4. Nyírbátori Körzeti Földhivatal
Balkány
Bátorliget
Encsencs
Kállósemjén
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Szakoly
Terem
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16/5. Nyíregyházai Körzeti Földhivatal
Apagy
Baktalórántháza
Balsa
Beseny´ód
Beszterec
Biri
Bököny
Buj
Demecser
Érpatak
Gávavencsell´ó
Geszteréd
Ibrány
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Levelek
Magy
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Paszab
Rakamaz
Ramocsaháza
Sény´ó
Szabolcs
Székely
Timár
Tiszabercel
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Tiszavasvári
Újfehértó
Vasmegyer
16/6. Vásárosnaményi Körzeti Földhivatal
Aranyosapáti
Barabás
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Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény

17. TOLNA MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Szekszárd)
17/1. Bonyhádi Körzeti Földhivatal
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
M´ócsény
Mucsfa
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod

1999/66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

17/2. Dombóvári Körzeti Földhivatal
Attala
Csibrák
Csikóst´ótt´ós
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcs´ó
Kocsola
Kurd
Lápaf´ó
Nak
Szakcs
Várong
17/3. Paksi Körzeti Földhivatal
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentl´órinc
17/4. Szekszárdi Körzeti Földhivatal
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fadd
Fácánkert
Fels´ónána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
´Ócsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
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Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna
Várdomb
Zomba

17/5. Tamási Körzeti Földhivatal
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Fels´ónyék
Fürged
Gyönk
H´ógyész
Iregszemcse
Kalaznó
Kesz´óhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

18. VAS MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Szombathely)
18/1. Celldömölki Körzeti Földhivatal
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
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Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápóc
Szergény
Tokorcs
Vönöck

18/2. Körmendi Körzeti Földhivatal
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Fels´ójánosfa
Fels´ómarác
Fels´ószölnök
Gasztony
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecs´ód
Magyarszombatfa
Molnaszecs´ód
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Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Orfalu
´Órimagyarósd
´Óriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalaf´ó
Szarvaskend
Szatta
Szentgotthárd
Sz´óce
Vasalja
Vasszentmihály
Velemér
Viszák

18/3. Sárvári Körzeti Földhivatal
Bejcgyertyános
B´ó
Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Iklanberény
Jákfa
Káld
Kenéz
Lócs
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Ny´ógér
Ölb´ó
Pecöl
Porpác
Pósfa
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Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny

18/4. Szombathelyi Körzeti Földhivatal
Acsád
Alsóújlak
Andrásfa
Balogunyom
Bérbaltavár
Bozzai
Bozsok
Bucsu
Bük
Cák
Csehi
Csehimindszent
Csempeszkopács
Csepreg
Csipkerek
Dozmat
Egervölgy
Fels´ócsatár
Gencsapáti
Gersekarát
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Gy´órvár
Hegyhátszentpéter
Horvátlöv´ó
Horvátzsidány
Ják
Kám
Kisunyom
Kiszsidány
K´ószeg
K´ószegdoroszló
K´ószegpaty
K´ószegszerdahely
Lukácsháza
Meszlen
Mikosszéplak
Nagytilaj
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Narda
Nárai
Nemesb´ód
Nemescsó
Nemeskolta
Olaszfa
Ólmod
Oszkó
Pácsony
Perenye
Peresznye
Pet´ómihályfa
Pornóapáti
Pusztacsó
Püspökmolnári
Rábahidvég
Rábat´ótt´ós
Rum
Salköveskút
Sárfimizdó
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szemenye
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Telekes
Tormásliget
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécsény
Vasszilvágy
Vasvár
Vát
Velem
Vép
Zsennye

19. VESZPRÉM MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Veszprém)
19/1. Ajkai Körzeti Földhivatal
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
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Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscs´ósz
Kisl´ód
Kispirit
Kissz´ól´ós
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójen´ó
Somlósz´ól´ós
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Sz´óc
Tüskevár
Úrkút
Városl´ód
Vid

19/2. Balatonfüredi Körzeti Földhivatal
Alsóörs
Aszóf´ó
Balatonakali
Balatonalmádi
Balatoncsicsó
Balatonf´ókajár
Balatonfüred
Balatonf´úzf´ó
Balatonkenese
Balatonszepezd
Balatonsz´ól´ós
Balatonudvari
Balatonvilágos
Csajág
Csopak
Dörgicse
Fels´óörs
Küngös
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
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Palóznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka

19/3. Pápai Körzeti Földhivatal
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesz´ó
Farkasgyepü
Ganna
Gecse
Homokbödöge
Kemenesh´ógyész
Kemenesszentpéter
Kup
Küls´óvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcalt´ó
Mez´ólak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
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Vaszar
Várkesz´ó
Vinár
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Zalagyömr´ó
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár

19/4. Tapolcai Körzeti Földhivatal
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Hetyef´ó
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
K´óvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Nyirád
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Ukk
Uzsa
Veszprémgalsa
Vigántpetend
Zalaerd´ód

19/5. Veszprémi Körzeti Földhivatal
Bakonybél
Bakonygyirót
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Barnag
Bánd
Berhida
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Feny´óf´ó
Gic
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Jásd
Királyszentistván
Litér
Lókút
Márkó
Mencshely
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Olaszfalu
´Ósi
Öskü
Papkeszi
Pétfürd´ó
Pénzesgy´ór
Porva
Pula
Románd
Sikátor
Sóly
Szápár
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tés
Tótvázsony
Várpalota
Veszprém
Veszprémfajsz
Veszprémvarsány
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Vilonya
Vöröstó
Zirc

20. ZALA MEGYEI FÖLDHIVATAL
(székhelye: Zalaegerszeg)
20/1. Keszthelyi Körzeti Földhivatal
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Fels´ópáhok
Gétye
Gyenesdiás
Héviz
Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
20/2. Lenti Körzeti Földhivatal
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Bels´ósárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Fels´ószenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördöce
Kálócfa
Kányavár
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Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Küls´ósárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Porszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

20/3. Letenyei Körzeti Földhivatal
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
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Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk

20/4. Nagykanizsai Körzeti Földhivatal
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Fels´órajk
Fityeház
Füzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskef´ó
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
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Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak

20/5. Zalaegerszegi Körzeti Földhivatal
Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gösfa
Gy´úr´ús
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
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Pet´óhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalöv´ó
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentl´órinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

20/6. Zalaszentgróti Körzeti Földhivatal
Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörb´ó
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörb´ó
Óhid
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tilaj
Türje
Vindornyasz´ól´ós
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég
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A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, a honvédelmi miniszter
és a pénzügyminiszter
63/1999. (VII. 21.) FVM—HM—PM
együttes rendelete
a földmérési és térképészeti állami alapadatok
kezelésér´ól, szolgáltatásáról és egyes igazgatási
szolgáltatási díjakról

A földmérési és térképészeti tevékenységr´ól szóló 1996.
évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának
(4) bekezdésében, valamint az illetékekr´ól szóló 1990. évi
XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:
A rendelet tárgya
1. §
E rendelet szabályozza a földmérési és térképészeti állami alapadatok (a továbbiakban: állami alapadat) kezelését, szolgáltatásának rendjét és az adatszolgáltatással, a
sajátos célú földmérési munkák vizsgálatával és záradékolásával, valamint az egyéb hatósági eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat.

2. §
(1) A rendelet a következ´ó állami alapadatokra és tevékenységekre terjed ki:
a) az alapponthálózatok pontjainak adataira;
b) az állami földmérési alaptérképekre és azok átnézeti
térképeire;
c) az ingatlan-nyilvántartási térképekre;
d) az állami topográfiai térképekre;
e) az államhatár pontjaira és azok földmérési munkarészeire;
f) az állami alapadatok el´óállításakor készült mérési és
számítási adatokra, vázlatokra és egyéb munkarészekre;
g) a forgalomból kivont állami alapadatokra;
h) az ország teljes területére kiterjed´óen az állami átvételt
követ´óen a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzése során el´óállított adatokra és munkarészekre.
(2) A rendelet el´óírásai vonatkoznak továbbá
a) a földmérési és térképészeti szakigazgatási szervezeteknél ´úrfelvétel- és légifilmtárban tárolt, állami alapadatnak min´ósített légifényképekre és távérzékelési adatokra,
azok munkarészeire,
b) a földmin´ósítés során készült térképi és leíró adatokra, valamint
c) a Földrajzinév-tár adataira.
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(3) E rendelet tartalmazza
a) az ingatlanrendez´ó földmér´ói min´ósítés,
b) a földmér´ó igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás,
c) a mér´ókamarás légifényképezéssel kapcsolatos
egyes eljárások,
d) a sajátos célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjait, valamint
e) a térképi alapú nyilvántartási és térinformatikai
rendszerek, valamint a sokszorosított térképek kiadásához
felhasznált állami alapadatok adatfelhasználási díját.
Általános rendelkezések
3. §
Az igazgatási szolgáltatási díjakat (a továbbiakban: díj)
e rendelet és annak 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A
díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adó törvény szabályait kell alkalmazni.
4. §
E rendelet alkalmazásában adatszolgáltató, illetve eljáró szervezet alatt az Fttv. 6. § (2)—(3) bekezdésében meghatározott szakigazgatási szervezeteket kell érteni.
5. §
(1) Állami alapadatot hitelesített vagy hitelesítés nélküli formában lehet szolgáltatni.
(2) Az adatszolgáltatás iránti kérelmet az igényelt állami
alapadat azonosítására alkalmas módon, a 3. számú melléklet
szerinti igénylési lapon kell benyújtani. Az 1. számú melléklet
31. tételszám alatt meghatározott adatszolgáltatás — lakossági igény esetén — szóbeli kérelemre is teljesíthet´ó.
(3) A díjat az adatszolgáltató szervezet számlájára készpénz-átutalási megbízással vagy készpénzben, legkés´óbb a
szolgáltatás teljesítésekor kell megfizetni. A megyei földhivatal vezet´óje ötvenezer forint vagy azt meghaladó
összeg´ú adatszolgáltatási díj banki átutalással történ´ó kiegyenlítését engedélyezheti. Ha a kérelmez´ó fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó felhívástól számított nyolc
napon túl teljesíti, az adatszolgáltató a befizetést´ól számított harminc napon belül tesz eleget a kérelemnek.
(4) Az állami alapadatok forgalmazásából származó díj
50% -át új állami alapadatok el´óállítására kell fordítani, a
fennmaradó 50% az adatszolgáltatót illeti meg. A Nemzeti
Kataszteri Program (a továbbiakban: NKP) keretében készített digitális alaptérképi adatbázis (a továbbiakban: DAT
adatbázis), valamint a készítés során keletkezett munkarészek és adatok szolgáltatása esetében a díjbevétel 70%-a a
Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: NKP Kht.), 30% -a az adatszolgáltatót illeti meg.
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(5) Az adatszolgáltató külön-külön nyilvántartást vezet
az állami alapadatokból és a DAT adatállományokból történt adatszolgáltatás díjbevételeir´ól.
(6) A központi földmérési szervezet — a Földmérési és
Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) — és a megyei
földhivatalok, illetve a F´óvárosi Földhivatal (a továbbiakban:
megyei földhivatal), a körzeti földhivatalok és a F´óvárosi
Kerületek Földhivatala (a továbbiakban: körzeti földhivatal)
elszámolása alapján díjbevételeir´ól a tárgyhónapot követ´ó hó
10. napjáig a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére, az NKP keretében készített DAT adatállományokból történ´ó adatszolgáltatásról az NKP Kht. részére is
jelentést készít. Az NKP Kht. és az adatszolgáltató közötti —
az adatszolgáltatásra vonatkozó — együttm´úködés részleteit
a felek szerz´ódésben rögzítik.
(7) A díjak az egyes díjtételeknél meghatározott adathordozón történ´ó adatszolgáltatásra vonatkoznak.

6. §
E rendelet alkalmazásában különleges külterületeken a
term´óföldr´ól szóló 1994. évi LV. törvény hatálybalépéséig
zártkertnek min´ósült területeket kell érteni.

7. §
Az állami alapadatok kezelése és szolgáltatása során az
államtitokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. §
(1) Az adat- és térképtárakban, az ´úrfelvétel- és légifilmtárakban (a továbbiakban együtt: adattár) a biztonsági és
t´úzvédelmi szabályokat fokozottan be kell tartani.
(2) Az adattárakban elhelyezett anyagokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban az NKP keretében
készített DAT adatállományokat el kell különíteni. A nyilvántartás módjáról, valamint a tárolás rendjér´ól külön
szabályzat rendelkezik.

Az állami alapadatok szolgáltatása és díja
9. §
Az adatszolgáltató számítógépes rendszeréhez — földmérési és térképészeti adatok vonatkozásában — csak abban az esetben lehet csatlakozni, ha az adatszolgáltatónál
a technikai feltételek e tekintetben is adottak.
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10. §

13. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást
eredményez´ó földmérési munkákhoz, valamint a kit´úzési
munkákhoz igényelt földmérési és térképészeti állami
alapadatok csak hitelesítve szolgáltathatók.

(1) Az Fttv. 26. § (1)—(2) bekezdésében meghatározott
szakigazgatási szervezetek egymás közötti adatszolgáltatása — ha az a hatósági feladataik ellátására szolgál —
díjmentes.

(2) Hitelesített adat igénylése esetén az adatszolgáltató
záradékban igazolja, hogy a kiadott adat a kiadást megel´óz´ó napig megegyezik a nyilvántartott állapottal, eredeti
iratok és térképek esetében az eredetivel.

(2) Az állami alapmunkák végzéséhez szükséges állami
alapadatokat — ideértve az NKP keretében készített adatokat is — az Fttv. 26. § (1)—(2) bekezdésében meghatározott szervezetek díjmentesen bocsátják egymás rendelkezésére.

(3) Az 1. számú melléklet a hitelesített adatok szolgáltatásának díját tartalmazza. Hitelesítés nélküli adat igénylése esetén az adatszolgáltatási díj 80%-át kell megfizetni.
(4) Az ingatlan-nyilvántartási térképr´ól kiadott másolat
hitelességét kizárólag a területileg illetékes körzeti földhivatal tanúsíthatja.
(5) A hitelesítési záradékkal ellátott és kiadott adatot,
illetve térképmásolatot — kérelem esetén — az adatszolgáltató az érvényben lév´ó adatszolgáltatási díj 50%-ának
megfizetése ellenében ismételten hitelesíti, amennyiben
annak tartalma id´óközben nem változott.
(6) Hitelesítés nélkül kiadott adatot, illetve térképmásolatot — kérelem esetén — az adatszolgáltató az érvényben lév´ó adatszolgáltatási díj 70%-ának megfizetése ellenében hitelesíti, amennyiben annak tartalma id´óközben
nem változott.
(7) Amennyiben az állami alapadatokon a változások
még el´ózetesen sincsenek átvezetve, de a változásra vonatkozó munkarészek már beérkeztek az adatszolgáltatóhoz,
a változásokat az adatigénylést követ´ó 30 napon belül
el´ózetesen érvényesíteni kell a szolgáltatandó adatokban.

11. §
(1) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást
eredményez´ó földmérési munkákhoz, valamint a kit´úzési
munkákhoz igényelt állami alapadatok díjtételei a változással érintett terület talajosztályozási térképe másolatának szolgáltatását is magukban foglalják.
(2) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást
eredményez´ó földmérési munkákhoz, valamint a kit´úzési
munkákhoz a tulajdoni lap tartalmáért a külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.
(3) Az állami alapadatokba való betekintésért — ideértve a hivatalos földrajzi neveket is — nem kell díjat fizetni.

(3) Az adatszolgáltató nem fizet adatszolgáltatási, illetve vizsgálati díjat hatósági feladatai ellátása során.

14. §
(1) Az adatszolgáltató díjmentesen szolgáltatja:
a) az állami statisztikai beszámolási rendszer keretében meghatározott adatokat;
b) az Fttv. 4. § (3) bekezdésében meghatározott állami
alapmunkák végzéséhez szükséges adatokat.
(2) Szakirányú iskolarendszer´ú oktatási és tudományos
kutatási célra a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, illetve a honvédelmi miniszter a hatáskörébe tartozó
földmérési és térképészeti adatok vonatkozásában díjmentes adatszolgáltatást engedélyezhet.
(3) A külön jogszabályban meghatározott veszélyhelyzet és katasztrófaelhárítás esetén honvédelmi jelleg´ú feladatokhoz szükséges állami alapadatokat a veszélyhelyzet
és katasztrófaelhárítást irányító szervezet díjmentesen igényelheti az adatszolgáltatótól.
(4) A (3) bekezdés alapján kiadott, de fel nem használt
állami alapadatokat a veszélyhelyzet vagy katasztrófa megsz´únése után — a megsz´únést´ól számított 30 napon belül
— az adatszolgáltatónak vissza kell szolgáltatni.

15. §

12. §

(1) Az állami alapadatok központi közm´ú, szakági közm´ú és egyéb térképi alapú nyilvántartási (a továbbiakban:
nyilvántartási) és térinformatikai célú felhasználása az
adatszolgáltatóval kötött szerz´ódés alapján történhet,
melyben az adatfelhasználás módját és feltételeit rögzíteni
kell. Az NKP keretében készített DAT adatállományok
ilyen célú szolgáltatása esetén a felhasználói szerz´ódések
egy példányát az NKP Kht. részére meg kell küldeni.

Sajátos célú földmérési és térképészeti munkavégzés
esetén, ha a munkát a szakmai szabályzatok szerint kétféle
térképi állapotnak megfelel´óen kell elkészíteni, csak a
forgalomban lév´ó adatokért kell díjat fizetni.

(2) A nagyméretarányú térképi állami alapadatok felhasználásával el´óállított és m´úködtetett nyilvántartási és
térinformatikai rendszerek tulajdonosai a nyilvántartási és
térinformatikai rendszerek állami alapadattartalmáért —
minden év június 30-áig — az 1. számú melléklet 6. számú
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táblázatában meghatározott díjat fizetik az illetékes megyei földhivatalnak, illetve a FÖMI-nek.
(3) Állami alapadatokat tartalmazó térképekb´ól átdolgozott (értéknövelt) vagy azonos tartalmú térképek készítéséhez — ha az ellenértékért vagy reklámként kerül forgalomba — a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a honvédelmi miniszter engedélye szükséges. A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
engedélyének birtokában a FÖMI-vel, illetve a földhivatallal; a honvédelmi miniszter engedélyének birtokában a
Magyar Honvédség Térképészeti Hivatalával (a továbbiakban: MH TÉHI) szerz´ódést kell kötni. A szerz´ódésben
kell megállapodni az adatfelhasználás módjáról és feltételeir´ól.
(4) Az adatfelhasználás engedélyezését az engedélyezésre jogosult megtagadhatja, ha a felhasználó a kérelmet megel´óz´ó két év során jogosulatlanul használt fel
állami alapadatot, és a jogosulatlan felhasználást joger´ós államigazgatási határozat vagy joger´ós bírói ítélet
megállapította.
(5) Az NKP keretében készített DAT adatállományok
(2) bekezdésben szabályozott díjbevételeinek 50%-a az
NKP Kht.-t illeti meg. A díjbevételekr´ól az érintett szervezetek az 5. § (6) bekezdésében szabályozott módon értesítik az NKP Kht.-t.
(6) Minden olyan térképm´úvön — megjelenési formájától függetlenül —, amely az adatszolgáltató szervek által
rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült,
fel kell tüntetni az adatfelhasználási engedély számát, az
adatfelhasználást engedélyez´ó nevét, valamint a következ´ó
szöveget: ,,Készült az állami alapadatok felhasználásával.’’

4349

A sajátos célú földmérési és térképészeti munkák
hatósági vizsgálata
18. §
(1) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érint ´ó sajátos
célú földmérési és térképészeti munkák — ideértve a
szolgalmi jog, illetve egyéb jog vagy tény bejegyzéséhez
készített vázrajzot is — hatósági vizsgálatának díját a
2. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálati díjat a munkarészek vizsgálatra, illetve záradékolásra történ ´ó benyújtásakor kell megfizetni.
(2) A vizsgálati díj teljes összege a vizsgálatot végz´ó
földhivatalt illeti meg.

19. §
(1) A vizsgálati díj a szakmai szabályzat betartására
irányuló vizsgálatra vonatkozik. Ismételt hibajavítási felhívás nem vonatkozhat a munka korábban vizsgált és nem
kifogásolt tartalmi elemeire.
(2) A külön jogszabály alapján megállapított javítási
határid´ó be nem tartása esetén késedelmi díjat kell fizetni.
A késedelmi díj mértéke munkanaponként a vizsgálati díj
5%-a, de legfeljebb húsz napi késedelmi díj összege.
(3) A hibajavítás utáni ellen´órzésért külön díj nem számítható fel. Amennyiben a hibajavítás csak a munka átdolgozásával és új munkarészek készítésével végezhet´ó el, a
vizsgálat díját újra meg kell fizetni.
(4) Ha a készít´ó a vizsgálati jegyz´ókönyvben tételesen
felsorolt hibák több, mint 15%-át nem javította ki, az
ismételt vizsgálatért a teljes vizsgálati díjat kell megfizetni.

Egyéb, nem igazgatási jelleg´ú szolgáltatási díjak
16. §
Az Fttv. 12. § (5) bekezdésében foglalt ismételt mulasztás esetén a földhivatal által elrendelt bemérésért a tulajdonos a ,,Mérnöki Szolgáltatások Díjszabása’’ (MÉDI)
szerinti munkadíj 130%-át köteles megfizetni, mely teljes
egészében a földhivatalt illeti. Az így számított összegen
felül az adatszolgáltatás és a földhivatali vizsgálat díját is
meg kell téríttetni.

17. §
(1) Az ingatlanrendez´ó földmér´ói min´ósítés elbírálásának díja 5000 Ft.
(2) A földmér´ó igazolvány kiadásának, kicserélésének
és pótlásának díja 4000 Ft.

Vegyes és záró rendelkezések
20. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen kezdeményezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésér´ól, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
23/1997. (III. 21.) FM—HM—PM együttes rendelet hatályát veszti.
Dr. Torgyán József s. k.,

Dr. Szabó János s. k.,

földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM—HM—PM együttes rendelethez
Igazgatási szolgáltatási díjak
1. Másolat a vízszintes és magassági alaphálózati pontok, az országos GPS hálózati pontok,
valamint egyéb vízszintes és magassági pontok adatairól
Tételszám

Az adat megnevezése

Egység

11.

A vízszintes alapponthálózat I—IV. rend´ú pontjainak adatai és a magassági
alapponthálózat I—III. rend´ú pontjainak adatai

pont

560

12.

OGPSH pontjainak adatai

pont

1000

13.

Egyéb vízszintes és magassági alappontok adatai

pont

480

14.

Földrészletek

pont

200

15.

Egyéb részletpontok koordinátái

pont

20

16.

A vízszintes, illetve magassági alapponthálózat pontjaira vonatkozó 1:25 000
méretarányú nyilvántartási pontvázlat

szelvény

300

birtokhatárpontjainak

koordinátái

Díjtétel (Ft)

Megjegyzések:
a) A 11. és12. tételszám szerinti adatokat csak hitelesített formában lehet szolgáltatni.
b) Az iránypontokat meghatározási pontosságuknak megfelel´ó kategóriában kell szolgáltatni.
c) Az OGPSH pontjainak adatszolgáltatásába az EOV koordináták szolgáltatása is beletartozik.
d) Fotogrammetriai illeszt´ópont szolgáltatása esetén a vonatkozó kontakt másolatokat — amennyiben rendelkezésre állnak, visszaszolgáltatási kötelezettség mellett — díjtalanul kell átadni.
e) Egy teljes földrészletre vonatkozóan a díjszámítás a 4. táblázat szerint történik.
f) A 11., 12. és 13. tételszám szerinti adatszolgáltatás esetén a természetben elpusztult és ezért fel nem használható alappont helyett igényelt azonos mennyiség´ú alappont adatait díjmentesen kell szolgáltatni.
g) Az adatszolgáltatás papír adathordozóra történik. Ett´ól eltér´ó adathordozóra történ´ó adatszolgáltatás esetében — az adathordozó árának függvényében — a díjtételt 10—50%-kal növelni lehet.

2. Másolat térképszelvényr´ól

Tételszám

Az adat megnevezése

Egység

Nyomdai
másolat díja
(Ft)

Fénymásolat
díja (Ft)

21—1.

Állami földmérési alaptérkép 1:2880 vagy 1:2000 méretarányban külterületr´ól

szelvény

2000

1700

Állami földmérési alaptérkép 1:2880, 1:1440 vagy 1:720 méretarányban belterületr´ól és különleges külterületr´ól

szelvény

3000

2700

22—1.

Állami földmérési alaptérkép 1:4000 méretarányban

szelvény

3000

2700

22—2.

Állami földmérési alaptérkép 1:2000 méretarányban belterületr´ól és különleges külterületr´ól

szelvény

6000

5600

Állami földmérési alaptérkép 1:1000 méretarányban

szelvény

6000

5600

Állami földmérési alaptérkép belterületi átnézeti térképe
1:4000 (1:5000) méretarányban, vagy külterületi átnézeti térkép 1:10 000 méretarányban

szelvény

2000

1700

Hazai és nemzetközi szelvényezés´ú állami topográfiai térkép
1:10 000 méretarányban, illetve levezetett topográfiai térkép
1:25 000 méretarányban

szelvény

500

—

21—2.

22—3.
23.

24.
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Tételszám

Az adat megnevezése

Egység

Nyomdai
másolat díja
(Ft)

Fénymásolat
díja (Ft)

25.

EOTR szelvényezés´ú állami topográfiai és levezett topográfiai
térkép 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000 méretarányban

szelvény

1200

—

Nemzetközi szelvényezés´ú topográfiai térkép 1:25 000 méretarányban

szelvény

500

—

Nemzetközi szelvényezés´ú topográfiai térkép 1:50 000,
1:100 000, 1:200 000, 1:250 000 méretarányban

szelvény

500

—

EOTR szelvényezés´ú munkatérkép 1:100 000 vagy 1:200 000
méretarányban domborzat nélkül

szelvény

500

—

26—1.
26—2.
27.

Megjegyzések:
a) Az ingatlan-nyilvántartási térképszelvényekr´ól készített másolat díja a 21—1. tételt´ól a 22—3. tételig a
díjtételek kétszerese.
b) Az e táblázatban szerepl´ó díjtételek az analóg és digitális eljárással készült térképszelvény-másolatokra is
vonatkoznak.
c) A 22. és 23. tételszámok szerinti adatszolgáltatásnál, amennyiben a szelvény magassági ábrázolást is tartalmaz,
a díjtételeket 20%-kal növelni kell.
d) A 21—23. tételszámok díjtételei függetlenek a szelvény méretét´ól és a szelvényen ábrázolt terület nagyságától;
ha azonban a szelvényen ábrázolt terület nem éri el a szelvény 50%-át, akkor a díjtételt a hasznos terület %-ában kell
felszámítani.
e) A díjak nem tartalmazzák a térképnyomatok id´óközi változásokkal való kiegészítését.
f) Az állami földmérési alaptérkép változásokkal történ´ó kiegészítése esetén egy vonalegységre (5 cm-nél nem
hosszabb vonal) 50 Ft/vonalegység díjat kell megfizetni.
g) A 24—27. tételszám alatti térképek egyes elkülönített munkarészeir´ól készített másolatok szolgáltatásának
díjait a 9. táblázat tartalmazza.
h) A 21—1. tételt´ól 23. tételig a díjból 30% engedményt kell adni, ha a térkép aktualizálása tíz évnél régebben
készült.
i) Az 1:10 000 méretarányú, talajtérképezés megalapozásához szükséges térképészeti alapadatok adatszolgáltatási díja egységesen 800 Ft/szelvény (1:10 000 méretarányú átnézeti térkép vagy földmérési topográfiai térkép tisztázati
alapanyaga).
j) Talajosztályozási térkép teljes szelvény másolatáért a méretaránynak megfelel´ó díjtétel 60% -át kell megfizetni.
k) A viszonteladói, illetve bizományosi forgalmazás útján értékesítésre kerül´ó állami topográfiai és levezetett
térképekre a tulajdonos a viszonteladónak 10—30% kedvezményt adhat.
l) A 25—27. tételszámok alatt megnevezett topográfiai és munkatérképek szolgáltatása esetén, ha azonos szelvényb´ól legalább 5 példányt igényelnek, a tulajdonos legfeljebb 30% kedvezményt adhat.
m) A 25—27. tételszámok alatti adatokra az adatszolgáltató a térképszelvények forgalmától és a készletekt´ól
függ´óen jogosult id´ószakos kedvezményt adni, melynek mértéke legfeljebb 50% lehet.
n) Az adatszolgáltatás papír adathordozóra történik. Ett´ól eltér´ó adathordozóra történ´ó adatszolgáltatás esetében — az adathordozó árának függvényében — a díjtételt 10—50%-kal növelni lehet.

3. Másolat földmérési alaptérképek és nyilvántartási térképek meghatározott részér´ól,
továbbá egyéb földmérési munkarészekr´ól
Tételszám

Az adat megnevezése

Egység

Díjtétel (Ft)

31.

Helyszínrajz egy belterületi, külterületi vagy különleges külterületi földrészletr´ól

földrészlet

1600

1:4000 vagy ennél kisebb méretarányú térképr´ól, 1:2000 (1:2880) méretarányú külterületi térképr´ól

dm 2

600

32.
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Tételszám

Az adat megnevezése

Egység

Díjtétel (Ft)

33.

1:1000 (1:1440), valamint 1:2000 (1:2880) méretarányú belterületi és különleges külterületi térképr´ól

dm 2

1200

34—1.

Talajosztályozási térképr´ól

dm 2

600

34—2.

Talajosztályozási mintatér jegyzékr´ól

db

300

35—1.

Forgalomban lév´ó belterületi térkép mérési vázlatáról, mérési jegyzetér´ól,
tömbrajzról

1 lap

1000

Forgalomban lév´ó külterületi, különleges külterületi sztereofotogrammetriai technológiával készített belterületi mérési vázlat

1 lap

600

36—1.

Forgalomból kivont földmérési alaptérképr´ól

dm 2

200

36—2.

Forgalomból kivont földmérési alaptérkép munkarészeir´ól

A/4 lap

200

37.

Záradékolt sajátos célú földmérési munkarészekr´ól

A/4 lap

200

38.

Egyéb földmérési munkarészek

A/4 oldal

200

35—2.

Megjegyzések:
a) A 31. tételszámú helyszínrajzi adatszolgáltatási díjtétel magában foglalja az érintett földrészlet környezetének
ábrázolását, és igény esetén a vonatkozó területi adatok feltüntetését is. Amennyiben a helyszínrajz (1 dm2-en belül)
több érintett földrészletet területi adattal együtt ábrázol, az adatszolgáltatási díj az els´ó földrészletnél a teljes díjtétel,
minden továbbinál az eredeti díj 50%-a.
b) A 32—33. tételszámok esetében a magasságot is ábrázoló térképekr´ól készített másolat díjtételét 20% -kal
növelni kell.
c) A 32—33. tételszámok szerinti adatszolgáltatási díj minimális mértéke az 1 dm 2-nek megfelel´ó díj.
d) Digitális adatokból el´óállított helyszínrajz esetében is ezen táblázatban meghatározott díjat kell megfizetni. A
helyszínrajzon túl igényelt további digitális adatokért a 7. táblázatban meghatározott díjtételt kell alkalmazni.
e) A 32., 33. és a 34—1. tételszámok esetében egy térképszelvényen belül a díj nem haladhatja meg a 2. számú
táblázat ugyanazon méretarányú teljes szelvényre vonatkozó díj összegét, nyilvántartási térkép esetében pedig a
2. számú táblázat szerinti díj kétszeresét.
f) Az adatszolgáltatás papír adathordozóra történik. Ett´ól eltér´ó adathordozóra történ´ó adatszolgáltatás esetében — az adathordozó árának függvényében — a díjtételt 10—30%-kal növelni lehet.

4. A földrészletek méréséhez, kit´úzéséhez és megosztásához szükséges adatok összevont díjtételei

A földrészlet nagysága

Díjtétel
(Ft/földrészlet)

41—11.

0—10 ha-ig

3000

41—12.

10 ha felett—50 ha-ig

6000

41—13.

50 ha felett—100 ha-ig

7000

41—21.

0—10 ha-ig

1500

41—22.

10 ha felett—50 ha-ig

4500

Tételszám

Az adat megnevezése

41—1.

Földrészlet határvonalának méréséhez, kit´úzéséhez, valamint földrészlet megosztásához, szabályozásához,
összevonásához szükséges valamennyi adat

41—2.

Földrészleten belüli mérések (épületfeltüntetési vázrajz, m´úvelési ág változás, szolgalmi jog stb.) elvégzéséhez szükséges valamennyi adat
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A földrészlet nagysága

Díjtétel
(Ft/földrészlet)

50 ha felett—100 ha-ig

5000

41—31.

0—10 ha-ig

4500

41—32.

10 ha felett—50 ha-ig

8000

41—33.

50 ha felett—100 ha-ig

9000

41—41.

0—10 ha-ig

3000

41—42.

10 ha felett—50 ha-ig

6000

41—43.

50 ha felett—100 ha-ig

7000

Tételszám

Az adat megnevezése

41—23.
41—3.

41—4.

Ugyanaz mint 41—1., numerikus, illetve digitális adatok esetében

Ugyanaz mint 41—2., numerikus, illetve digitális adatok esetében

Megjegyzések:
a) Az összevont díjtételek a talajosztályozási térkép szolgáltatását is magukba foglalják. 10 ha fölötti terület´ú
földrészlet esetében az alappontok adatainak szolgáltatási díját az 1. táblázat szerint külön meg kell fizetni.
b) A 41—11., 41—12. és 41—13., valamint 41—31., 41—32, 41—33. tételszám szerinti esetben egynél több,
egymás mellett elhelyezked´ó földrészlet egybefügg´ó kit´úzéséhez, felméréséhez, több földrészlet együttes megosztásához, kisajátításhoz szükséges adatok díját a legnagyobb földrészletre 100%-kal, minden további földrészletre 50%-kal,
határátcsatoláshoz, vonalas létesítmények kisajátításához, valamint önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozás
végrehajtásához készített megosztási vázrajz elkészítéséhez a legnagyobb földrészletre 100%-kal, minden további
földrészletre 20%-kal, összevonásnál a legnagyobb földrészletre 100%-kal, minden további földrészletre 10%-kal kell
figyelembe venni.
c) 100 ha-nál nagyobb földrészlet esetén a táblázat 100 ha-ra vonatkozó díjtételét fel kell szorozni a ha/100 résszel
három tizedes élességgel (pl. 125 ha 2112 m 2 terület díjtétele 41—13. esetében 7000× 1,252 = 8764 Ft).
d) Szolgalmi jog, illetve egyéb jog vagy tény bejegyzéséhez szükséges vázrajz készítéséhez a 41—21.—41—23.,
illetve a 41—41.—41—43. tételszámot kell alkalmazni úgy, hogy az adatok díját a legnagyobb földrészletre 100%-kal,
minden további földrészletre 10%-kal kell figyelembe venni.
e) Term´óföld más célú hasznosításával összefügg´ó megvalósulási munkarészek elkészítésénél a díjat az egymás
mellett fekv´ó teljes földrészletekre a d) pont szerint, a megosztásra kerül´ó földrészlet(ek)re a 41—11.—41—13., illetve
41—31.—41—33. tételszámok szerint kell kiszámítani. Ha egy munkán belül mindkét eset el´ófordul, úgy a külön-külön
számított díj összegét kell megfizetni.
f) A 41—12., 41—13. és a 41—32.—41—33. tételszámok esetében, ha a változással érintett terület a földrészlet
területének 20%-a vagy annál kevesebb, a vonatkozó díjtétel 20%-át kell megfizetni.
g) Az adatszolgáltatás papír adathordozóra történik. Ett´ól eltér´ó adathordozóra történ´ó adatszolgáltatás esetében — az adathordozó árának függvényében — a díjat 10—50%-kal növelni lehet.

5. Légi- és ´úrfelvételek, távérzékelt adatok szolgáltatása, valamint a mér´ókamarás fényképezéssel kapcsolatos
hatósági eljárás díjai
Tételszám

A szolgáltatás megnevezése

Egység

Díjtétel (Ft)

51—1.

Mér´ókamarával készített fekete-fehér légifénykép, ha a felvétel az adatszolgáltatást megel´óz´ó öt éven belül készült

db

3 000

Ugyanaz mint 51—1., ha a felvétel az adatszolgáltatást megel´óz´ó öt évnél
korábban készült

db

1 500

Mér´ókamarával készített színes vagy speciális légifénykép, ha a felvétel az
adatszolgáltatást megel´óz´ó öt éven belül készült

db

6 500

51—2.
51—3.
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Tételszám

A szolgáltatás megnevezése

Egység

Díjtétel (Ft)

51—4.

Ugyanaz mint 51—3., ha a felvétel az adatszolgáltatást megel´óz´ó öt évnél
korábban készült

db

5 500

51—5.

Fekete-fehér légifénykép kontaktmásolat

db

1 100

51—6.

Színes kontaktmásolat

db

1 500

51—7.

Fekete-fehér légifénykép-nagyítás

db

3 000

51—8.

Színes légifénykép-nagyítás

db

2 800

51—9.

Nem mér´ókamarával készült légifénykép

felvétel

1 000

52—1.

Mér´ókamarás légifényképezés végrehajtási folyamatának helyszíni ellen´órzése

alkalom

18 000

Mér´ókamarás légifelvétel titokvédelmi ellen´órzése

felvétel

100

52—2.

Megjegyzések:
a) Állami alapmunkavégzés kivételével légifelvételr´ól csak másolat adható ki.
b) 52—2. pont szerinti ellen´órzés során visszatartandó légifilm-negatívokról nyílt min´ósítés´ú másodnegatív
szolgáltatásának díja: 720 Ft/felvétel.
c) Az igényl´ó a költségére beszerzett adatoknak az adatszolgáltató által harmadik félnek való forgalmazásából —
el´ózetes megegyezés esetén — részesedhet.
d) A nagyfelbontású ´úrfelvételek, valamint távérzékelt adatok szolgáltatásáért fizetend´ó díjat a FÖMI Távérzékelési Központja állapítja meg.
e) Soronkívüliség biztosítása esetén a díjtételek 50% -kal növelhet´ók.

6. Adatfelhasználási díj a nyilvántartási és térinformatikai rendszerek állami alapadat tartalmáért
Tételszám

Megnevezés

Egység

61.

Nyilvántartási és térinformatikai rendszerek állami
alapadat tartalmának használatáért fizetend´ó díj

hektár

Díjtétel
(Ft/év/ha)

61—1.

50 000 ha-ig

15

61—2.

50 001—100 000 ha-ig

5

61—3.

100 001—200 000 ha-ig

1

61—4.

200 001—900 000 ha-ig

0,5

61—5.

900 000 ha fölött

0,1

Megjegyzés:
a) A táblázat díjtételeit nem sávosan kell alkalmazni.
b) Az ország egész területét lefed´ó nyilvántartási vagy térinformatikai rendszer után évente 200 000 Ft adatfelhasználási díjat kell megfizetni.
c) Analóg és digitális közm´únyilvántartás esetében a díjat a település közm´úalaptérképének és szakági helyszínrajza területének alapján külön-külön kell megállapítani.
d) A közm´ú-nyilvántartási térkép munkarészeinek szolgáltatási díját a szolgáltatást végz´ó szervezet, a közm´úvek
üzemeltet´óivel közösen állapítja meg. A díj tartalmazza a szolgáltatáshoz szükséges költségeket és az e táblázat alapján
évente fizetend´ó adatfelhasználási díjat is, melyet e rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatónak kell
megfizetnie.
e) A nyilvántartási és térinformatikai rendszerek aktualizálása érdekében a földhivatal által id´óközben átvezetett
joger´ós változásokért a 3. számú táblázat, digitális adatok esetében a 7., illetve a 8. számú táblázat szerinti térítési
díjakat kell megfizetni.
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7. Adatszolgáltatás digitális adatállományból
Tételszám

Az adat megnevezése

részletpontok

Egység

Díjtétel (Ft)

7—1.

Struktúrált

7—11.

500 pontig

80

7—12.

500 pont fölött 1500 pontig

40

7—13.

1500 pont fölött 10 000 pontig

20

7—14.

10 000 pont fölött 50 000 pontig

10

7—15.

50 000 pont fölött

7—2.

Strukturált magassági részletpontok, talajosztályozási térkép adatai

7—3.

Földrajzinév-tár adataiból történ´ó adatszolgáltatás

73—1.

1000 rekordig

73—2.

1000 rekord felett

pont

5
pont

20

rekord
(névcikk)

40
20

Megjegyzések:
a) A táblázat díjtételeit közigazgatási egységenként külön kell kezelni, és sávosan kell alkalmazni.
b) Az ingatlan-nyilvántartás adataiban történ´ó változást eredményez´ó földmérési munkák végzéséhez szükséges
adatok díját a 4. táblázat alapján kell megállapítani.
c) Egy egész település vagy fekvés teljes adatállományának igénylésekor az e táblázat szerint számított díj 80% -át
kell megfizetni.
d) A díjtételbe a gépi adatszolgáltatás gépid´ó költsége beleértend´ó. A díjtétel a szolgáltatáson kívül más gépi
feldolgozást nem tartalmaz.
e) Amennyiben az adatigényl´ó az adatállományon kívül a térkép kirajzolását és annak szolgáltatását is igényli, az
adatszolgáltatási díjat 10—50%-kal növelni lehet.
f) A 7—1. és 7—2. tételszámok esetében államilag még át nem vett adatállományok szolgáltatásánál a díjtétel
95%-át, az ilyen adatállomány államilag átvett adatállományra történ´ó lecseréléséért a teljes díj 5%-át kell fizetni. A
nem hiteles adatokra is az állami alapadatokra vonatkozó el´óírások az érvényesek.
g) A korábban megvásárolt teljes adatállomány id´óközi változásokkal való kiegészítése a változásokat tartalmazó
teljes adatállományra történ´ó lecseréléssel is megoldható. Ebben az esetben a fizetend´ó díjat a változott adatállomány/teljes adatállomány százalékában kell a megállapítani.

8. Adatszolgáltatás DAT adatbázisból
Tételszám

Az adat megnevezése

részletpontok

Egység

Díjtétel (Ft)

8—1.

Strukturált

8—11.

500 pontig

150

8—12.

500 pont fölött 5000 pontig

120

8—13.

5000 pont fölött 10 000 pontig

90

8—14.

10 000 pont felett

65

pont

Megjegyzések:
a) A táblázat díjtételeit sávosan kell alkalmazni.
b) Az ingatlan-nyilvántartás adataiban történ´ó változást eredményez´ó földmérési munkák végzéséhez szükséges
adatok díját a 4. táblázat 41—3. és 41—4. tételek alapján kell megállapítani.
c) A díjtételbe a gépi adatszolgáltatás gépid´ó költsége beleértend´ó. A díjtétel a szolgáltatáson kívül más gépi
feldolgozást nem tartalmaz.
d) Amennyiben az adatigényl´ó az adatállományon kívül a térkép kirajzolását és annak szolgáltatását is igényli, az
adatszolgáltatási díjat 10—50%-kal növelni lehet.
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e) Az államilag még át nem vett adatállományok szolgáltatásánál a díjtétel 95% -át, az ilyen adatállomány államilag
átvett adatállományra történ´ó lecseréléséért a teljes díj 5%-át kell fizetni. A nem hiteles adatokra is az állami
alapadatokra vonatkozó el´óírások az érvényesek.
f) A korábban megvásárolt teljes adatállomány id´óközi változásokkal való kiegészítése a változásokat tartalmazó
teljes adatállományra történ´ó lecseréléssel is megoldható. Ebben az esetben a fizetend´ó díjat a változott adatállomány/teljes adatállomány százalékában kell megállapítani.

9. Másolat topográfiai és földrajzi alaptérkép tisztázati munkarészeir´ól
Síkrajz
+névrajz

Az adat megnevezése és mennyiségi egysége

9—1.

1:10 000 méretarányú topográfiai
térképszelvény

26 000

8 000

34 000

10 000

78 000

1:25 000 méretarányú topográfiai
térképszelvény

36 000

10 000

47 000

10 000

103 000

1:50 000 méretarányú topográfiai
térképszelvény

44 000

10 000

54 000

10 000

118 000

1:100 000 méretarányú topográfiai
térképszelvény

52 000

10 000

62 000

10 000

134 000

1:200 000 méretarányú topográfiai
térképszelvény

100 000

12 000

120 000

12 000

244 000

1:250 000 méretarányú topográfiai
térképszelvény

130 000

15 000

150 000

15 000

310 000

9—2.
9—3.
9—4.
9—5.
9—6.

Vízrajz

Domborzatrajz

Színfelbontás

Összesen
(Ft)

Tételszám

Megjegyzések:
a) A másolatok sokszorosítását a 1:10 000 méretarányú állami topográfiai térképszelvény felhasználása esetén az
FVM engedélyezi. Az adatfelhasználás módjáról és feltételeir´ól a FÖMI-vel szerz´ódést kell kötni.
b) Az 1:25 000 és kisebb méretarányú állami topográfiai térképszelvények sokszorosítását a HM engedélyezi. Az
adatfelhasználás módjáról és feltételeir´ól az MH TÉHI-vel kell szerz´ódést kötni.
c) A másolatok sokszorosítása esetén a 9—1. tételt´ól a 9—6. tételig felsorolt díjakon felül a melléklet 9. pontjában meghatározott díjakat — a munka megkezdése el´ótt — kell fizetni.
d) Ismételt sokszorosítás esetén — a munka megkezdése el´ótt — csak a 10. táblázatban meghatározott díjakat
kell fizetni.
e) A fizetend´ó díjak területarányosan csökkennek, ha a szelvény területét a rajz nem tölti ki.
f) Tíz évnél régebbi felmérés´ú szelvény esetén a síkrajzra, a vízrajzra és a színfelbontásra vonatkozó díjak
30—30%-kal csökkenthet´ók, a domborzatrajz díjtételére kedvezmény nem adható.
g) Ha a tisztázati rajzokról még nem készült nyomdai másolat, a központi adattár az összmásolatról fénymásolatot szolgáltathat.

10. Adatfelhasználási díjak sokszorosított térképek kiadásához
Az állami alapadatok felhasználásával készített sokszorosított térképek kiadásához az adatfelhasználás engedélyezéséhez az alábbi díjakat kell megfizetni:

Tételszám

10—1.
10—2.
10—3.

Az állami alapadatokból készült kiadvány méretaránya,
a méretaránynak megfelel´ó tartalmi s´úr´úséggel

1:9000-nél nagyobb
1:9000—1:15 999
1:16 000—1:24 999

Els´ó 3000 példányig
hagyományos
formában való
forgalmazásért
(Ft)

Területi egység

Természetbeni 1 km2

3000

2

350

2

165

Természetbeni 1 km
Természetbeni 1 km
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10—4.
10—5.
10—6.
10—7.
10—8.
10—9.
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Els´ó 3000 példányig
hagyományos
formában való
forgalmazásért
(Ft)

Területi egység

1:25 000—1:31 999

Természetbeni 1 km2

80

1:32 000—1:59 999

2

30

2

10

2

5

2

3

2

1

1:60 000—1:109 999
1:110 000—1:199 999
1:200 000—1:399 999
1:400 000—1:500 000

Természetbeni 1 km
Természetbeni 1 km
Természetbeni 1 km
Természetbeni 1 km
Természetbeni 1 km

Megjegyzések:
a) Az els´ó 3000 példányon túl, minden további megkezdett 3000 példány után a táblázatban szerepl´ó díj 50% -a
fizetend´ó.
b) A térképek kiadásához az adatfelhasználás engedélyeztetésénél e rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni.
c) A térképm´ú ismételt, változatlan alapadat tartalmú kiadása esetében is e táblázat díjtételeit kell alkalmazni.
d) A térképeken e rendelet 15. § (6) bekezdésében el´óírtakon túl fel kell tüntetni a példányszámot és azt, hogy
hányadik kiadás. Az eredetet jelöl´ó szöveget a tematikailag kiegészített kiadványokon is fel kell tüntetni, a vázlatszer´ú
kiadványokon azonban nem.
e) Domborzatrajzot tartalmazó kiadvány esetén a vonatkozó díjtételt 20% -kal növelni kell.
f) Digitális formában történ´ó forgalmazásért a vonatkozó díjtételt 50% -kal növelni kell.

2. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM—HM—PM együttes rendelethez
Sajátos célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai
A záradékolást megel´óz´ó földhivatali vizsgálat díja:
1. Földrészlet határvonalának változása esetén összesen:
a) Összevonás esetén (a földrészletek számától függetlenül)
b) Megosztás esetén
2— 5 földrészletig
6— 10 földrészletig
11— 30 földrészletig
31— 50 földrészletig
51—100 földrészletig
100 földrészlet fölött

1 500 Ft
1 500 Ft
2 500 Ft
5 000 Ft
7 500 Ft
11 000 Ft
11 000 Ft + 100 Ft/földrészlet

A földrészletek száma alatt a változás utáni földrészletek száma értend´ó. A földrészletek számának megállapításakor
egy vázrajzon belül egy elszámolási egységnek a közvetlenül egymás mellett fekv´ó földrészleteket kell érteni, amelyeket
legfeljebb csak vonalas létesítmények választanak el egymástól. A nem összefügg´ó földrészletek külön elszámolási
egységet képeznek.
2. Földrészleten belüli épület és egyéb létesítmények feltüntetése esetén
a) új, változott vagy megszüntetend´ó létesítmény
500 Ft/létesítmény
b) egy megszüntetett és egy új épület esetében csak egyszeri vizsgálati díjat kell megfizetni.
3. M´úvelési ág változás esetén
a) 5 új alrészletig
b) minden további új alrészlet után

300 Ft/alrészlet
100 Ft/alrészlet
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4. A munkarészek vizsgálati díjaként az 1—3. pontok szerinti díjak összeadódnak. Az 1 év (a f´óvárosban 2 év) után újra
záradékolásra benyújtott vázrajzok újbóli vizsgálatáért a vizsgálati díj 50%-át kell megfizetni. Az újbóli záradékolás
csak változatlan kiinduló adatok esetén végezhet´ó el.
5. Határátcsatolás esetén teljes földrészletek átcsatolásánál — a földrészletek számától függetlenül — a vizsgálati díj
1500 Ft. Amennyiben a határátcsatolás földrészletek megosztásával, épületek feltüntetésével és m´úvelési ág változtatással is együtt jár — a teljes földrészletek után járó 1500 Ft-on túl — az érintett földrészletek után az 1—3. pontok
szerinti vizsgálati díjat is meg kell fizetni.
6. Term´óföld más célú hasznosításával összefügg´ó megvalósulási munkarészek vizsgálati díját az 5. pontban leírtak
szerint kell megfizetni.
7. Vonalas létesítmények kisajátításánál a keletkez´ó (vagy változott) vonalas létesítmény(ek) után 1500 Ft, a kisajátítással érintett földrészletek után földrészletenként 500 Ft vizsgálati díjat kell fizetni.
8. Több földrészletet érint´ó összefügg´ó szolgalmi jog, illetve egyéb jog vagy tény bejegyzéséhez készített vázrajz
vizsgálati díja
a) egy földrészlet után
500 Ft/földrészlet
b) minden további földrészlet után
150 Ft/földrészlet

3. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM—HM—PM együttes rendelethez
Földmérési és térképészeti adatok igénylése
………/……… iktatószám
...................................................................................................
az adatszolgáltató szervezet megnevezése
Alulírott kérem, hogy a(z) .....................................................................................................................................................
község
...................................................... hrsz-ú földrészletr´ól a következ´ó földmérési adatokat, hitelesítve vagy hitelesítés nélkül*
kiszolgáltatni szíveskedjenek.
Az adatok igénylése*:
— hatósági célra,
— földmérési célra
(a megbízó neve és címe: ...........................................................................................................................................),
— egyéb célra
történik.
Az igényelt adatok:

Kelt:...........................................................................,................év .......................................... hó .............. nap
........................................................................................
igényl´ó
Lakcíme: ......................................................................................................
Jogosultságra vonatkozó megjegyzés: ............................................................................................................................................
A fent felsorolt földmérési adatokat átvettem:
Kelt:...........................................................................,................év .......................................... hó .............. nap
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A környezetvédelmi miniszter
6/1999. (VII. 21.) KöM
rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá
egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 21. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI.
törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (a továbbiakban: Ktr.) 1. §-a helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,1. § A belföldi el´óállítású termékek els´ó belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, a termékdíjfizetési kötelezettség átvállalása esetén a szerz´ódésben
foglalt mennyiségre vonatkozóan a termékdíjfizetést átvállaló másodlagos kötelezett (a továbbiakban együtt: belföldi kötelezett) a 4. számú mellékletben meghatározott, az
adott id´ópontban hatályos Kereskedelmi Vámtarifa rendszer szerinti vámtarifaszámozású termékek után köteles a
termékdíjat megfizetni.’’

2. §
A Ktr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A belföldi kötelezett termékdíjköteles tevékenységét az els´ó fizetési kötelezettség keletkezését´ól számított
15 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi
alap célfeladat (a továbbiakban: KAC) kezelését végz´ó
szervnek.’’

3. §
A Ktr. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A belföldi kötelezettnek a negyedévet követ´ó hó
20. napjáig a tárgynegyedévi fizetési kötelezettségér´ól
— havi bontásban — beszámolót kell benyújtania. A
termékdíjfizetést átvállalónak (másodlagos kötelezett)
az átvállalásról szóló megállapodás hatályban léte alatt
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a beszámolót akkor is be kell nyújtania, ha tárgynegyedévre vonatkozóan fizetési kötelezettsége nem keletkezett.’’

4. §
A Ktr. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A termékdíjköteles termék importálója (a továbbiakban: importáló kötelezett) a 4. számú mellékletben
meghatározott vámtarifaszámú termékek után köteles
termékdíjat fizetni.’’

5. §
A Ktr. 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,8. § (1) Ha a termékdíjköteles terméket — önállóan, más
termékekkel együtt vagy más termék részeként — a kötelezett exportálja, vagy ha az exportáló a kötelezett´ól vásárolta,
akkor a (2) bekezdésben foglaltak szerint a termékdíjat a
KAC kezelését végz´ó szervt´ól visszaigényelheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaigénylés iránti kérelmet az 5. számú melléklet 1. számú táblázat szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a termékdíjköteles termék — beleértve más termékkel vagy más termék
részeként — exportálását igazoló vámárunyilatkozat, kitárolási rendelkezés (vámszabadterületr´ól külföldre irányuló export esetén), a termékdíjköteles termék megvásárlását igazoló [a 14. § (1) bekezdése szerint kiállított] számla
egy példányával, anyagmérleggel együtt kell a KAC kezelését végz´ó szerv számára megküldeni negyedévenként, a
negyedévet követ´ó hó 20. napjáig. A visszaigénylés benyújtásával egyidej´úleg a visszaigényl´ónek igazolnia kell azt is,
hogy a Vám- és Pénzügy´órséggel valamint az Adó- és
Pénzügyi Ellen´órzési Hivatallal szemben 30 napnál régebbi tartozása nincs. A KAC kezelését végz´ó szerv a visszaigénylés jogosságának ellen´órzését követ´óen, de legkés´óbb 60 napon belül a termékdíjat visszautalja az exportálónak.
(3) Az új termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék esetében, a külön jogszabályban meghatározott
feltételek teljesítése mellett, a kötelezett vagy kötelezetté
vált vev´ó a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék után befizetett termékdíjat
az 5. számú melléklet 2. számú táblázata szerinti nyomtatványon igényelheti vissza a KAC kezelését végz´ó szervt´ól.
(4) Használt vagy hulladékká vált termékdíjköteles termék után nem lehet a termékdíjat exportáláskor visszaigényelni.
(5) A nemzetközi szerz´ódés alapján visszaigénylésre jogosultak a termékdíjas termék kötelezett´ól történ´ó beszerzése esetén a termékdíjat az 5. számú melléklet 3. számú
táblázat szerinti nyomtatványon igényelhetik vissza.

4360

MAGYAR KÖZLÖNY

(6) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell
megfizetni az aktív feldolgozás céljából behozott termékdíjköteles termékre, amennyiben a termék változatlan formában épül be az aktív feldolgozás végleges rendeltetéssel
külföldre kerül´ó késztermékébe, vagy a feldolgozásból ered´ó hulladékot a termékkel együtt kiszállítják az ország
területér´ól.
(7) A csomagolóeszköz termékdíja kivételével nem kell
termékdíjat fizetni a raktározási vámszabadterületre külföldr´ól történ´ó betároláskor. A csomagolóeszköz termékdíját sem kell megfizetni abban az esetben, ha a termék
nem kerül átcsomagolásra.
(8) A (6) bekezdés rendelkezései a vámszabadterületre,
közvámraktárra és tranzitterületre történ´ó szállításra nem
vonatkoznak. Az export´ór a termékdíjköteles termék esetén arra a termékre igényelheti vissza a termékdíjat, amelynél a vámhivatal igazolta az államhatáron történ´ó kiléptetést.’’

6. §
A Ktr. 10. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,10. § Termékdíjkedvezményt a Környezetbarát Termék Közhasznú Társasággal kötött érvényes környezetbarát védjegyhasználati szerz´ódés alapján lehet igénybe
venni.’’

7. §
A Ktr. 10/A. §-ának (2) bekezdésének a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A használt vagy hulladékká vált ken´óolajok hasznosítása esetén az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak
tartalmaznia kell:
a) a hasznosításra átadott/átvett használt vagy hulladékká vált ken´óolaj mennyiségét, az eredeti hulladéktulajdonosok szerinti bontásban, nevük, címük és adószámuk
feltüntetésével;
b) a szállító, valamint a begy´újt ´ó nevét, címét, adószámát, a veszélyes hulladék szállításához, valamint begy´újtéséhez szükséges engedély számát, az ,,SZ ’’, valamint a ,,K’’ kísér´ójegyek másolatát;
c) a hasznosításra átvev´ó nevét, címét adószámát, engedélyének számát;
d) az átvev´ó által adott igazolást (ha kötelezett a
hasznosítást maga végzi akkor az átvételt igazoló dokumentumokat). Az igazolásnak tartalmaznia kell a kötelezett nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben a
kötelezett nevében hasznosításra átvett használt vagy
hulladékká vált ken ´óolaj mennyiségét és az átvétel tényét igazoló ,,SZ ’’ kísér´ójegyek sorszámát.’’
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8. §

A Ktr. a következ´ó címmel és új 10/B. §-sal, 10/C. §-sal
és 10/D. §-sal egészül ki:
Az import használt közúti járm´ú gumiabroncs
— vámkezelés el´ótti — min´ósítési szabályai
,,10/B. § (1) A 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 5. §
(3) bekezdése alapján használt gumiabroncs behozatal
esetében a belföldi forgalom számára történ´ó vámkezelés
el´ótt a használt gumiabroncsot min´ósíttetni kell az e rendelet 4. számú mellékletnek megfelel´ó módon.
(2) A használt gumiabroncs vámkezelést megel´óz´ó min´ósítésére kizárólag az a Nemzeti Akkreditáló Testület
által akkreditált vizsgáló laboratórium jogosult, amely szerepel a Környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) nyilvántartásában.
(3) Nyilvántartásba vételét bármely akkreditált vizsgáló
laboratórium kérheti, melynek akkreditálási okirata kiterjed gumiabroncs min´ósítésére. A nyilvántartási kérelemhez csatolni kell a Nemzeti Akkreditáló Testület által
kiállított akkreditálási okirat és az akkreditálási határozat
másolatát, valamint a Közlekedési F´ófelügyelet alkalmasságra vonatkozó szakhatósági hozzájárulását. A kérelmeket a Minisztérium 30 munkanapon belül elbírálja, és a
nyilvántartásba vett vizsgáló laboratóriumoknak nyilvántartási számot ad.
(4) A tárgyév december 15-éig beérkez´ó nyilvántartási kérelmek alapján a nyilvántartásba vett vizsgáló laboratóriumok listáját a Minisztérium következ´ó év március 1-jéig közzéteszi a Minisztérium hivatalos lapjában.
Az 1999. évben e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt vizsgáló laboratóriumok végezhetik el a min ´ósít ´ó
vizsgálatokat.
10/C. § (1) A nyilvántartásba vett vizsgáló laboratórium
a 9. számú mellékletben felsorolt m´úszaki jellemz´óket, a
megadott mintavételezéssel ellen´órzi a belföldi forgalom
számára történ´ó vámkezelés el´ótt a vámhivatal hivatalos
helyén. Az ellen´órzést kizárólag a vámhivatal hivatalos
helyén végezheti el, a vámhivatal hivatalos helye szerinti
illetékes környezetvédelmi felügyel´óség képvisel´ójének jelenlétében. A környezetvédelmi felügyel´óség képvisel´ójének részvételére vonatkozó felkérést legkés´óbb 5 munkanappal a min´ósítést megel´óz´óen el kell jutatni az illetékes
környezetvédelmi felügyel´óség részére. Amennyiben a
környezetvédelmi felügyel´óség képvisel´óje a min´ósítésen
nem vesz részt, és az nem a min´ósítést kér´ónek felróható
okból történik, úgy a min´ósítés lefolytatható a környezetvédelmi felügyel´óség képvisel´ójének jelenléte nélkül is. Az
illetékes környezetvédelmi felügyel´óség min´ósítési eljárásban való részvételéért államigazgatási eljárási illetéket
kell a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelel´óen.
(2) A vizsgáló laboratórium a 10. számú melléklet szerinti vizsgálati jegyz´ókönyvet öt eredeti példányban állítja
ki, amelyb´ól egyet megküld a Minisztérium részére.
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(3) A jegyz´ókönyveket a vizsgáló laboratórium sorszámmal látja el és szoros elszámolási bizonylatként kezeli.
10/D. § A 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 5. § (12) bekezdésében meghatározott elszámolás keretében az ott felsoroltakon kívül be kell nyújtani az alábbi okmányokat:
a) a vizsgálati jegyz´ókönyv másolat,
b) a Gazdasági Minisztérium import engedélyének másolata,
c) a vámhatóság határozatainak másolata.’’
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esetén ,,a csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja alól mentes’’, illetve ,,a csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja alól részben mentes, csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja: .................... Ft’’ szöveget kell feltüntetni.’’
11. §
A Ktr. 4., 5., 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2.,
3. számú melléklete lép.

9. §
A Ktr. 13. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,b) a 6. számú melléklet szerinti negyedéves beszámoló
benyújtása a KAC kezelését végz´ó szervhez,’’

12. §
A Ktr. 8., 9., 10., 11. számú melléklettel egészül ki,
amelyeket e rendelet 4., 5., 6., 7. számú melléklete tartalmaz.
13. §

10. §
A Ktr. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,14. § (1) A Kt. 23. §-a alapján a kötelezettnek — a
kiskereskedelmi értékesítés kivételével — a számlában
vagy a számla mellékletében a befizetett termékdíj összegét termékdíjanként külön-külön a ,,bruttó árból
....................... környezetvédelmi termékdíja: .................. Ft’’
megnevezéssel kell feltüntetni. A Cskt. alóli mentesség

A Ktr. 1. számú melléklete hatályát veszti.
14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Pepó Pál s. k.,
környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 6/1999. (VII. 21.) KöM rendelethez
[4. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 1. §-ához és 5. §-ához]
Termékdíjköteles termékek import esetén
Vámtarifaszám
Megnevezés

KNalszám

kötelez´ó alszám

Motorbenzin, ólmozatlan

Gázolaj

Új pneumatikus gumiabroncs:
— személygépkocsihoz, beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is
— autóbuszhoz vagy teherautóhoz

— repül´ógépekhez

magyar
alszám

2710
2710
2710
2710
2710
2710

00
00
00
00
00
00

27
29
32
66
67
68

00
00
00
01
01
01

4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011

10
20
20
20
20
30
30

00
10
10
90
90
10
90

00
01
02
01
02
00
00
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Vámtarifaszám

Megnevezés

KNalszám

kötelez´ó alszám

— halszálkamintás vagy hasonló felület´ú

4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011
4011

— másféle

Felújítható (újrafutózható) gumiabroncs [a 113/1995. (IX. 27.) Korm.rendelet 5. §
(7) bekezdése alapján kiadott engedély esetén]
Újrafutózható [a 113/1995. (IX. 27.) Korm. rend. 5. § (7) bekezdésében meghatározott
engedéllyel nem rendelkez´ó]
Használt gumiabroncs:
— újrafutózott

— használt, de forgalomképes
— más, kivéve motorkerékpárhoz vagy kerékpárhoz
Szénhidrogének halogénszármazékai h´út´óközeg céljára:
— Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböz´ó halogént tartalmazó halogénszármazékai

magyar
alszám

91
91
91
91
91
91
91
91
91
99
99
99
99
99
99
99
99
99

10
10
10
30
30
30
90
90
90
10
10
10
30
30
30
90
90
90

01
02
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99

4012 20
4012 20

10
90

01
01

4012 20
4012 20

10
90

01
01

4012
4012
4012
4012
4012
4012
ex 4012
ex 4012

10
10
10
10
20
20
90
90

10
30
50
80
10
90
10
90

00
00
00
00
02
02
00
00

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

41
42
43
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

00
00
00
10
90
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
90

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
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4363
Vámtarifaszám

Megnevezés

KNalszám

kötelez´ó alszám

— Teljesen halogénezett, csak fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
— R észlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
— Más részlegesen halogénezett aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
Légkondícionáló berendezések:
— kompaktkészülék, ablakra vagy falra szerelhet´ó
— gépjárm´úvekben az utastér h´útésére szolgáló berendezés
— h´út´óegységet és h´út´ó-f´út´ó ciklus megfordítására alkalmas szelepet is tartalmazó
berendezés
— másféle, h´út´óegységgel
H´út´ó- és fagyasztógépek:
— kombinált h´út´ó-fagyasztógép, külön küls´ó ajtókkal

háztartási h´út´ógép:
kompresszoros típusú (új és használt)

abszorpciós típusú (új és használt)
— másféle (új és használt)
— fagyasztóláda, legfeljebb 800 l ´úrtartalommal (új és használt)

— fagyasztószekrény, legfeljebb 900 l

— más h´út´ó- vagy fagyasztóláda, -szekrény, kiállítópult, vitrin és hasonló h´út´ó- vagy
fagyasztó bútor

— Kompresszoros típusú, h´ócserél´ós kondenzátorral

— másféle
Csomagolóeszközök:
M´úanyagból:
Doboz, láda, ládakeret és hasonló

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
3824
3824

magyar
alszám

46
46
46
47
49
49
49
49
49
71
79

10
20
90
00
10
20
30
40
80
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

ex 3824 90
ex 3824 90

95
95

07
08

8415
8415
8415
8415
8415
8415

10
20
81
81
82
82

00
00
10
90
10
80

00
00
00
00
00
00

8418 10
8418 10
8418 10

10
91
99

00
00
00

8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418
8418

21
21
21
21
21
22
29
30
30
30
40
40
40
50
50
50
50
61
61
69
69
69

10
51
59
91
99
00
00
10
91
99
10
91
99
11
19
91
99
10
90
10
91
99

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

3923 10

00

00
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Vámtarifaszám

Megnevezés

KNalszám

kötelez´ó alszám

Zsák, zacskó (kúp alakú is)
— etilén polimerekb´ól

3923
3923
3923
3923
3923
3923
3923
3923
3923
3923
3924
3924
3924
3924

21
21
29
29
29
29
30
30
90
90
10
90
90
90

00
00
10
10
90
90
10
90
10
90
00
11
19
90

01
99
01
99
01
99
99
99
00
00
00
00
00
00

4415
4415
4415
4415
ex 4416
ex 4416
ex 4416

10
10
10
10
00
00
00

10
10
10
90
10
90
90

01
02
99
00
00
01
99

4819 10

00

00

10
90
00
00
00
00
10
90

00
00
00
00
01
99
00
00

10
10
10
10
10
10
90
90
00
00
11
81
89
90
10
91

01
99
01
02
99
01
99
01
99
00
00
00
00
00
00

— más m´úanyagokból

Ballon, palack és hasonló cikkek, a nyers darabok kivételével
Más, csomagolóeszköz céljára
M´úanyag edények ev´óeszk´ózök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök
és egészségügyi áruk csomagolóeszköz céljára

Fából:
Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, kábeldob

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, hordódonga is

Papírból, kartonból és hasonlóból:
Doboz, láda, tok hullámpapírból vagy kartonból
— összehajtható doboz, láda és tok, hullámpapírból vagy kartonból készültek
kivételével
Zsák és zacskó, amelynek talpmérete legalább 40 cm
Más zsák és zacskó (kúp alakú is)
Más csomagolóeszköz, a hanglemezborító kivételével
Tálca, tál, tányér, csésze és hasonló papírból vagy kartonból
Más
Papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt tálca és doboz
Tojás csomagolására szolgáló öntött tálca és doboz
Tojástálca
Egyéb
Textilb´ól:
Zsák és zacskó áruk csomagolására

magyar
alszám

ex
ex
ex
ex
ex
ex

4819
4819
4819
4819
4819
4819
ex 4823
ex 4823
4823
4823
4823
4823
6305
6305
6305
6305
6305
6305
6305
6305
6305
6305
6305
6305
6305

20
20
30
40
50
50
60
60
70
70
70
70
10
10
10
10
10
20
20
32
32
32
32
33
33
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4365
Vámtarifaszám

Megnevezés

KNalszám

kötelez´ó alszám

6305
6305
6305
6305
6305
6305
Kerámiából:
Korsó, tégely és hasonló áru kerámiából szállítására vagy csomagolására
Más kerámia csomagolóeszköz céljára

Üvegb´ól:
Más, amelynek ´úrtartalma 1 litert meghaladó

— 0,33 litert meghaladó, de legfeljebb 1 liter

— 0,15 litert meghaladó, de legfeljebb 0,33 liter

— legfeljebb 0,15 liter

magyar
alszám

33
39
39
39
90
90

99
00
00
00
00
00

99
01
02
99
01
99

ex 6909 90
ex 6909 90
6914 10
6914 90
6914 90

00
00
00
10
10

01
99
00
00
00

7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010

10
10
21
21
29
29
60
60
90
90
90
10
10
21
21
29
29
60
60
90
90
90
10
10
21
21
29
29
61
61
69
69
70
70
70
10
10
20

01
99
01
99
01
99
01
99
01
02
99
01
99
01
99
01
99
01
99
01
02
99
01
99
01
99
01
99
01
99
01
99
01
02
99
01
99
01

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
94
94
94
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kötelez´ó alszám

7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010
7010

94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

20
60
60
71
71
71
79
79
79
90
90
90

99
01
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99

ex
ex
ex
ex

7309
7309
7309
7309

00
00
00
00

10
30
59
90

99
99
99
99

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

7310
7310
7310
7310
7310
7310
7310
7310
7310
7310
7310
7310
7310
7311
7311
7311
7311
7311
7311

10
10
21
21
21
21
21
21
29
29
29
29
00
00
00
00
00
00

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

01
99
00
00
01
99
01
99
01
99
01
99
01
99
01
99
01
99

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

7611
7611
7612
7612
7612
7612
7612
7612
7612
7613

00
00
10
90
90
90
90
90
90
00

00
00
00
10
20
91
91
98
98
00

01
99
00
00
00
01
99
01
99
00

— gyógyszeripari termékekhez (1997. január 1-jét´ól kezd´ód´óen)

Vasból vagy acélból:
— tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a s´úrített
és folyékony gáz kivételével) tárolásra vasból vagy acélból, több mint 300 liter ´úrtaltalommal csomagolóeszköz céljára
— tartály, hordó, dob, kanna, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (a s´úrített
vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter
´úrtartalommal, bélelve vagy h´ószigetelve is, mechanikai vagy h´ótechnikai berendezés
nélkül, csomagolóeszköz céljára

— tartály vasból vagy acélból, s´úrített vagy folyékony gáz tárolására, csomagolóeszköz céljára

Alumíniumból:
tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a s´úrített és
folyékony gáz kivételével) tárolásra alumíniumból, több mint 300 liter ´úrtartalommal,
csomagolóeszköz céljára

— alumíumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (a s´úrített
és folyékony gáz kivételével) tárolásra alumíniumból, legfeljebb 300 liter ´úrtartalommal csomagolóeszköz céljára
alumínium tartály s´úrített vagy folyékony gáz tárolására csomagolóeszköz céljára

magyar
alszám
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Vámtarifaszám

Megnevezés

KNalszám

kötelez´ó alszám

Elektromos

akkumulátorok:

Egyéb k´óolajtermék
F´út´óolaj
Magyar szabványnak nem megfelel´ó f´út´óolaj
Speciális célokra
Vegyipari célokra
Másféle célokra, legfeljebb 1tömegszázalék kéntartalommal
1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 2 tömegszázalék kéntartalommal
2 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 2,8 tömegszázalék kéntartalommal
2,8 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal
Magyar szabványnak megfelel´ó, de 2,8 tömegszázalékot meghaladó kéntartalmú f´út´óolaj
Ken´óolaj
Motorolaj, kompresszor ken´óolaj, turbina ken´óolaj
Hidraulikus célú folyadék
Differenciálolaj és reduktorolaj
Forgásnélküli fémalakításhoz keverék, gumi ken´óanyag, korróziógátló olaj
Villamos szigetelési olaj
Orsóolaj
Egyéb, kivéve ken´ózsírok és az 1997. január 1-jén hatályos
Kereskedelmi Vámtarifa szerint a 2710 00 85 00 vámtarifaszám alá tartozó ken´óolajok
Rozsdagátló készítmény
Egyéb
Rozsdagátló készítmény
Egyéb, kivéve ken´ózsírok
Gépek, berendezések és járm´úvek ken´óanyagai, kivéve ken´ózsír
Rozsdagátló készítmény
Egyéb
Másféle
Rozsdagátló készítmény
Egyéb
Gépek, berendezések és járm´úvek ken´óanyagai, kivéve ken´ózsír
Más
Hidraulikusfék-folyadék és más folyadék hidraulikus célra

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

magyar
alszám

8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8507

10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
30
30
30
30
40
40
80
80
80

10
31
39
81
89
10
31
39
81
89
10
91
93
98
10
90
10
91
99

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

2710
2710
2710
2710
2710
2710
2710

00
00
00
00
00
00
00

71
72
74
76
77
78
78

00
00
00
00
00
00
00

2710
2710
2710
2710
2710
2710

00
00
00
00
00
00

87
88
92
94
96
98

00
00
00
00
00
01

2710
3403
3403
3403
3403
3403
3403
3403
3403
3403
3403
3403
3403
3819

00
11
11
19
19
19
19
19
19
19
19
99
99
00

98
00
00
10
10
91
91
91
99
99
99
10
90
00

99
01
99
01
99
01
99
01
99
00
00
00
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2. számú melléklet a 6/1999. (VII. 21.) KöM rendelethez
[5. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. §-ához]
1. számú táblázat
A környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése export esetén
1. A termékdíj visszaigényl´ójének adatai
Név: ................................................................................................................................................................................................
Adószám: ......................................................................................................................................................................................
Bankszámlaszám: .........................................................................................................................................................................
Cím/telefon: ..................................................................................................................................................................................

2. Az exportált termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok

A termékdíj fajtája1

Az exportált
termékdíjköteles termék
mennyisége2

Az exportált termékre
befizetett termékdíj
összege

A termékdíj
befizet´ójének neve

A termékdíj-befizetés
azonosítója

Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt):

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

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

1
Az Akt., Gkt., Ükt. esetében a KN-számot, a Hkt. esetében a KN-számot és a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendeletben meghatározott KT-kódot
a Cskt. esetén, ha a csomagolóeszközt értékesítik a KN-számot, csomagolt termék esetén a KT-kódot kell megadni. KKt. esetén a ken´óolaj és a
nehézf´út´óolaj tekintetében a KN-számot, a nem szabványos f´út´óolaj tekintetében a KT-kódot kell megadni.
2

Az exportált termékmennyiséget kell feltüntetni.
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2. számú táblázat

A környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése közvetlen anyagként (alapanyagként)
felhasznált termékdíjköteles termék esetén
1. A termékdíj visszaigényl´ójének adatai
Név: ................................................................................................................................................................................................
Adószám: ......................................................................................................................................................................................
Bankszámlaszám: .........................................................................................................................................................................
Cím/telefon: ..................................................................................................................................................................................

2. A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok

3

A termékdíj fajtája

A közvetlen anyagként
A közvetlen anyagként
(alapanyagként) felhasznált (alapanyagként) felhasznált
termékdíjköteles termék
termékre befizetett
mennyisége 4
termékdíj összege

A termékdíj
befizet´ójének neve

A termékdíj-befizetés
azonosítója

A termékdíj
befizet´ójének neve

A termékdíj-befizetés
azonosítója

3. Az el´óállított termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok

A termékdíj fajtája

Az el´óállított
termékdíjköteles termék
mennyisége

Az el´óállított termékre
befizetett termékdíj összege

Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt):
Dátum:......................................................................................
......................................................................................
cégszer´ú aláírás
3
4

Ken´óolaj KN-számát kell megadni.
Az alapanyagként felhasznált, illetve a 3. pontban az el´óállított termékmennyiséget kell feltüntetni.
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3. számú táblázat

A környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése nemzetközi szerz´ódés alapján

1. A termékdíj visszaigényl´ójének adatai
Név: ................................................................................................................................................................................................
Adószám: ......................................................................................................................................................................................
Bankszámlaszám: .........................................................................................................................................................................
Cím/telefon: ..................................................................................................................................................................................

2. A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok

A termékdíj fajtája5

A vásárolt termékdíjköteles
termék mennyisége

A vásárolt termékre
befizetett termékdíj
összege

A termékdíj befizet´ójének
neve, címe, adószáma

A termékdíj-befizetés
azonosítója

Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt):

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

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

5
Az Akt., Gkt., Ükt. esetében a KN-számot, a Hkt. esetében a KN-számot és a 10/1995. (IX. 28.) KTM. rendeletben meghatározott KT-kódot
a Cskt. esetén, ha a csomagolóeszközt értékesítik a KN-számot, csomagolt termék esetén a KT-kódot kell megadni. KKt. esetén a ken´óolaj és a
nehézf´út´óolaj tekintetében a KN-számot, a nem szabványos f´út´óolaj tekintetében a KT-kódot kell megadni.
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3. számú melléklet a 6/1999. (VII. 21.) KöM rendelethez
[7. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez]
Környezetvédelmi termékdíjkódok (KT-kód)
A KT-kód 4 számjegy´ú, amelyek els´ó három számjegyét a következ´ó táblázatok tartalmazzák, a negyedik számjegy:
0, ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül,
1, ha a termék kedvezményben részesül,
2, ha a termék mentességben részesül,
3, ha a termék kedvezményben és mentességben is részesül.

Akkumulátor környezetvédelmi termékdíja
Termék megnevezése

Termékdíjtípusa

KT-kód

Akkumulátor, elektrolittal feltöltött

Akt.

501

Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött

Akt.

502

Csomagolóeszköz környezetvédelmi termékdíja
KT-kód
Anyaga

Termékdíj típusa

önálló import

tételes

egyszer´úsített

eljárás esetén

Alumínium

Cskt.

431

432

433

Egyéb

Cskt.

471

472

473

Más fém

Cskt.

441

442

443

M´úanyag

Cskt.

411

412

413

Papír, fa, természetes alapú textil

Cskt.

451

452

453

Társított

Cskt.

421

422

423

Üveg

Cskt.

461

462

463

Egyéb k´óolajtermékek környezetvédelmi termékdíja
Termék megnevezése

Termékdíj típusa

KT-kód

Ken´óolaj

Kkt.

601

Magyar szabványnak nem megfelel´ó f´út´óolaj

Kkt.

602

Magyar szabványnak megfelel´ó, de 2,8%-ot meghaladó
kéntartalmú f´út´óolaj

Kkt.

603
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Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíja
Termék megnevezése

Termékdíj típusa

KT-kód

Használt, felújításra behozott gumiabroncs

Gkt.

224

,,E’’ jellel rendelkez´ó felújított gumiabroncs

Gkt.

223

Használt gumiabroncs

Gkt.

222

Használt, felújításra behozott gumiabroncs, külön
jogszabály alapján kedvezményesen behozható

Gkt.

221

,,E’’ jellel rendelkez´ó új gumiabroncs

Gkt.

211

H´út´óberendezés, h´út´óközeg környezetvédelmi termékdíja
H´út´óberendezés, környezetvédelmi termékdíj
H´út´óberendezés KT-kód
H´út´óközeg mennyisége
0,50 kg-ig

0,51—2,00 kg

2,01 kg-tól

Mennyiséggel
nem jellemezhet´ó
h´út´óközeg

120 literig, új

310

311

312

313

314

120 liter, használt

315

316

317

318

319

120,01—250 liter, új

320

321

322

323

324

120,01—250 liter, használt

325

326

327

328

329

250,01 litert´ól, új

330

331

332

333

334

250,01 litert´ól, használt

335

336

337

338

339

Térfogat, használtsági fok

Mentes h´út´óközeg

H´út´óközeg mennyisége
0,50 kg-ig

Térfogat, használtsági fok

0,51—2,00 kg

2,01 kg-tól

h´út´óközeg termékdíj
mentes

köteles

mentes

köteles

mentes

köteles

Nem jellemezhet´ó, új

340

350

341

351

342

352

Nem jellemezhet´ó, használt

345

355

346

356

347

357

H´út´óközeg környezetvédelmi termékdíja
Termék megnevezése

Termékdíj típusa

KT-kód

Kemény freon és CFC keverék

Hkkt.

801

Lágy freon és HCFC keverék

Hkkt.

802

Regenerált CFC és CFC keverék

Hkkt.

811

Regenerált, illetve regenerálásra
alkalmas HCFC és HCFC keverék

Hkkt.

812
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4. számú melléklet
a 6/1999. (VII. 21.) KöM rendelethez
[8. számú melléklet
a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez]

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Min´ósítési eljárás menete
1. Az import´ór vállalási nyilatkozatot kér az akkreditált
laboratóriumtól. A vállalási nyilatkozat szerint a laboratórium elvállalja, hogy a tárgyévben a belföldi forgalom számára való vámkezelés, illetve intézkedések, valamint a
vámszabadterületre és a tranzitterületre történ´ó behozatal
el´ótti vizsgálatokat elvégzi.
2. Az import´ór a behozatali engedély birtokában megbízza a nyilatkozatot adó laboratóriumot a vám el´ótti min´ósítések folyó évi elvégzésére.
3. Az import´ór faxon, telefonon el´óre jelzi a laboratóriumnak az igényelt vizsgálat várható id´ópontját, a behozott gumiabroncs mennyiségét, fajtáját.
4. A vizsgálat elvégzése az import´ór telephelyéhez legközelebbi vagy általa választott vámhivatal hivatalos helyén történik.
5. A vizsgálat megkezdését´ól a vizsgálati jegyz´ókönyv
kiállításáig a vizsgáló laboratórium emberein kívül jelen
kell lennie
a) az import´órnek,
b) vámhatóság hivatalos képvisel´ójének,
c) a vámhivatal hivatalos helye szerinti illetékes környezetvédelmi felügyel´óség képvisel´ójének.
Az illetékes környezetvédelmi felügyel´óség képvisel´óje
jogosult a mintavételbe bevonandó rakomány egységek
kijelölésére.
A vizsgálati jegyz´ókönyv kiállítása a vizsgálat helyszínén
történik, öt eredeti példányban. Egy eredeti példányt a
megrendel´ó kap meg, egyet az illetékes környezetvédelmi
felügyel´óség, egyet a vámhatóság hivatalos képvisel´óje,
egyet a laboratórium továbbít a Minisztériumhoz, egy példányt a laboratórium ´óriz meg. A vizsgálati jegyz´ókönyvek
számozott, szoros elszámolású bizonylatok.

5. számú melléklet
a 6/1999. (VII. 21.) KöM rendelethez
[9. számú melléklet
a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez]
Az import használt közúti járm´ú gumiabroncs —
vámkezelést megel´óz´ó — min´ósítési m´úszaki jellemz´ói

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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karkaszig terjed´ó repedéses,
karkasz-szakadásos,
olaj, vegyszer vagy h´óhatás által károsodott,
sérült, vagy törött peremhuzal-karikájú,
peremsérüléses,
a perem fölött repedéses a gumiabroncsköpeny
kerülete mentén,
a bels´ó légzáró rétegén sérült,
kopás vagy sérülés miatt a futófelületén vagy az
oldalfalán szabadon lév´ó kordszála(ka)t mutat,
kordszálai fellazultak,
rozsdásodott acélkordszálú vagy rozsdás peremhuzalú,
öv-, futó- vagy oldalfalgumi-elválásos,
deformálódott vagy megtört kordszálú,
,,E’’ vagy ,,e’’ jóváhagyási jel nélküli,
fehér, illetve színes oldalfalú vagy színes futófelület´ú,
gyártó által lemin´ósített vagy visszahívási akcióból származik,
kerékpántra szerelt,
mintázatnélküli kivitel´ú,
60-asnál alacsonyabb keresztmetszeti viszonyszámú,
W, Z R és Y jel´ú,
négy évnél id´ósebb (személygumiabroncs esetében),
hat évnél id´ósebb (tehergumiabroncs esetében),
szögbetétes vagy szögtelenített,
felújítás után használt,
sérült és/vagy javított (személyabroncsoknál
szöglyukjavítás is javításnak számít!),
utánvágott mintázatú,
rendellenesen kopott (pl. aszimmetrikusan, középen, kagylósan stb.),
országúti mintázat esetében 5 mm-nél kisebb, téli
mintázat esetében 6 mm-nél kisebb mintázatú.

II. Felújítás (újrafutózás) céljából történ´ó vámkezelésre
nem min´ósíthet´ó az a gumiabroncs, amely
a) a melléklet I. fejezetében meghatározott 1—20. pont
alá tartozó jellemz´ókkel rendelkezik,
b) 7 évnél id´ósebb,
c) a szövetvázig, illet´óleg az övig lekoptatott futófelület´ú,
d) felújított (személygépjárm´ú gumiabroncs esetében).
III. Ellen´órzés

I. Továbbhasználati célból történ´ó vámkezelésre nem
min´ósíthet´ó az a gumiabroncs, amely
1. alacsony légnyomás vagy túlzott igénybevétel
miatt szemmel láthatóan károsodott,

A melléklet I. és II. fejezeteiben meghatározott a
vámkezelést megel´óz´ó min ´ósítési m´úszaki jellemz´óket
a 8. számú melléklet 5. pontjában megadott mintavételezéssel kell ellen ´órizni.
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A vizsgálat id´ópontja: ............................................................

A mintamennyiség nagysága:
Ellen´órzésre felajánlott tétel
db-száma

25-ig
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A minta mennyisége (db)

5

A vizsgálat helye: ....................................................................
A vizsgálaton jelenlév´ók: ......................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

26—

50

8

51—

90

13

91—

150

20

151—

280

32

281—

500

50

Külföldi forgalmazó (számlát kiállító) neve, címe: ...........
....................................................................................................
....................................................................................................

501— 1 200

80

A tulajdont igazoló okmány: ................................................

1 201— 3 200

125

3 201— 6 500

350

Az importengedély száma és érvényességi határideje:
....................................................................................................

6 501—10 000

700

A gumiabroncs mennyisége és darabszáma: .......................

10 001 fölött

a tétel 10%-a

A vámhatóság raktározási el´ójegyzési száma: ....................
....................................................................................................

Ha az ellen´órzés során a hibás tételek aránya
— 10% alatti, a szállítmány vámkezelés céljára alkalmas,
— 10—20% közötti, a szállítmányt a minta kétszeres
mennyiségén újra ellen´órizni kell,
— 20% feletti eredmény esetében, a szállítmány vámkezelés céljára nem alkalmas.
A behozatal során végzett ellen´órzés, illet´óleg válogatás
nem helyettesíti a közúti járm´úvek m´úszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 27. §-ában
el´óírt min´óség-ellen´órzést, illet´óleg a felújítás (újrafutózás) el´ótt szükséges technológiai ellen´órzést.

6. számú melléklet
a 6/1999. (VII. 21.) KöM rendelethez
[10. számú melléklet
a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez]
VIZSGÁLATIJEGYZ ´ÓKÖNYV
használt gumiabroncs vámkezelést,
illetve a vámszabadterületre és a tranzitterületre
történ´ó behozatalt megel´óz´ó min´ósítésér´ól

Alkalmazott el´óírás: 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet.

A szállító járm´ú azonosítási adatai: .....................................
....................................................................................................
A statisztikai mintavétel alapján kivett és vizsgált minta
mennyisége ...................... db.
A vizsgált használt gumiabroncsok ..............%-a megfelel´ó.
A lefolytatott vizsgálat szerint megállapítottuk, hogy a
szállítmány a Magyar Köztársaság érvényes el´óírásai szerint vámkezelésre
ALKALMAS/NEM ALKALMAS
(a megfelel´ó rész aláhúzandó)
Dátum: .....................................................................................
……………………………
vámhatóság
hivatalos képvisel´óje

……………………………
vizsgálatvezet´ó

……………………………
import´ór

……………………………
környezetvédelmi
felügyel´óség képvisel´óje

A jegyz´ókönyv oldalainak száma: .........................................

7. számú melléklet
a 6/1999. (VII. 21.) KöM rendelethez

A vizsgálatott végz´ó laboratórium nyilvántartási száma:
....................................................................................................

[11. számú melléklet
a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez]

Megrendel´ó neve és címe: ......................................................
....................................................................................................

Használt gumiabroncsot min´ósít´ó szervezetek

A jegyz´ókönyv száma: .............................................................

A vizsgált termék megnevezése:
továbbforgalmazásra/felújításra szánt személy/teher
gumiabroncs

TÜV Hannover KTI Kft.
Széchenyi István F´óiskola Közúti és Vasúti Járm´úvek
Tanszék
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A környezetvédelmi miniszter
7/1999. (VII. 21.) KöM
rendelete

(2) A gázturbinákban csak olyan gáz energiahordozó
használható, amelyeknek a kéntartalma kisebb mint
70 mg/MJ. Ennek a ténynek az igazolására az üzemeltet´ót
a környezetvédelmi hatóság kötelezheti.

a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb
bemen´ó h´óteljesítmény´ú, helyhez kötött gázturbinák
légszennyez´ó anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeir´ól

4. §

A leveg´ó tisztaságának védelmér´ól szóló 21/1986. (VI. 2.)
MT rendelet 13. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed valamennyi helyhez kötött 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb
bemen´ó névleges h´óteljesítmény´ú gázturbina építésére,
létesítésére (a továbbiakban: létesítés) és üzemeltetésére,
valamint létesít´ójére és üzemeltet´ójére.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a járm´úvekbe épített, illetve járm´úvek és segédberendezéseik hajtására szolgáló gázturbinákra.
(3) A névleges bemen´ó h´óteljesítmény meghatározása
szempontjából egy berendezésnek min´ósül az a két vagy
több berendezés, amelynek füstgázait egy kéményen vagy
füstcsatornán vezetik ki, vagy a környezetvédelmi hatóság
megítélése szerint, m´úszaki és gazdasági tényez´óket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne kivezetni.

2. §
E rendelet alkalmazásában
a) energiahordozó: olaj, éghet´ó gáz, földgáz;
b) új gázturbina: az a berendezés amelyre létesítési engedélyt a kérelmez´ó az e rendelet hatálybalépését követ´óen kap, valamint az a berendezés, amelynek az átalakítását
az e rendelet hatálybalépését követ´óen kezdik meg, és
ennek következtében az élettartama legalább 10 évvel
meghosszabbodik;
c) névleges bemen´ó h´óteljesítmény: az adott tüzel´óberendezés hatósági határozatban rögzített névleges teljesítményén való üzemeltetéséhez szükséges, a tüzel´óberendezésbe egységnyi id´ó alatt bevitt tüzel´óanyag h´ótartalma,
kW-ban, illetve MW-ban kifejezve.

3. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó gázturbinákra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket e rendelet
melléklete tartalmazza.

(1) A 15 MWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál
kisebb bevitt névleges h´óteljesítmény´ú gázturbináknál a
füstgáz jellemz´óit és a légszennyez´ó anyagok kibocsátását
az üzemeltet´ónek évente egyszer, saját költségére, az arra
feljogosított mér´ószervezettel meg kell méretni.
(2) Az (1) bekezdés alapján mérni kell az alábbi légszennyez´ó anyagokat és jellemz´óket:
a) füstgáz h´ómérséklet,
b) sebesség,
c) nyomás,
d) nedvességtartalom,
e) az e rendelet mellékletében szerepl´ó légszennyez´ó
anyagokat,
f) a tüzel´óanyaggal bevitt szennyez´ó komponensekb´ól
keletkez´ó egyéb légszennyez´ó anyagokat, amennyiben azt
a környezetvédelmi hatóság el´óírja.
(3) A kizárólag gázzal üzemel´ó gázturbinánál kéndioxid- és szilárdanyag-mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha
a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.
(4) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó berendezések
(2) bekezdés szerinti szennyez´ó anyagok és jellemz´ók mérését esetenként a környezetvédelmi hatóság írhatja el´ó.
(5) A környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több
egyforma, azonos energiahordozóval és hasonló m´úszaki,
illetve üzemeltetési paraméterekkel m´úköd´ó berendezés
esetén az (1) bekezdésben foglaltak alól, az üzemeltet´ó
kérelmére felmentést adhat, amennyiben egy berendezés
mérésével a többi berendezés légszennyez´ó anyag kibocsátása meghatározható.
(6) Az (1) és (4) bekezdésekben meghatározott mérésekhez használt módszerek és eszközök alkalmazását —
amennyiben azokra nincs kötelez´óen alkalmazandó szabvány — a környezetvédelmi hatóság esetileg engedélyezi,
a külön jogszabályban el´óírtak figyelembevételével.

5. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó gázturbinák légszennyez´ó forrásaira a nyilvántartást és az adatszolgáltatást az 50 MWth és az ennél nagyobb bemen´ó névleges
h´óteljesítmény´ú tüzel´óberendezések légszennyez´ó anyagainak kibocsátási határértékeir´ól szóló 22/1998. (VI. 26.)
KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rend.) 5. számú
mellékletének kiegészít´ó adatlapjai és az adatszolgáltatás-
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ra vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint kell
teljesíteni. Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje —
ha jogszabály másként nem rendelkezik — els´ó ízben új
gázturbina esetén az üzembe helyezést követ´ó 60. nap, az
e rendelet hatálybalépése el´ótt létesített gázturbinák esetében 2000. március 31.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt adatszolgáltatást az
id´ószakos mérések eredményei, illetve számítás alapján
kell szolgáltatni.
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
20/1999. (VII. 21.) KHVM
rendelete
a távközlési min´óségfelügyeleti díj vetítési alapjáról
és fizetési feltételeir´ól

(3) A 4. §-ban el´óírt mérési eredményeket a KTM rend.
5. számú melléklet 6. és 8. pontjában foglaltak szerint kell
feldolgozni és értékelni.

A távközlésr´ól szóló — többször módosított — 1992. évi
LXXII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 22. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távközlési min´óségfelügyeleti díj vetítési alapját és fizetési feltételeit a
következ´ók szerint rendelem el:

6. §

1. §

(1) E rendelet a kihirdetést követ´ó 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lév´ó eljárásokban is alkalmazni kell.

(1) A közcélú távközlési szolgáltatók1 (a továbbiakban:
szolgáltató) a Tt. 22. §-ának (4) bekezdésében meghatározott mérték´ú min´óségfelügyeleti díjat szolgáltatásfajtánként — a szolgáltatás-hozzáférési pont2 figyelembevételével — e rendeletben meghatározott vetítési alap szerint
kötelesek megfizetni.

(2) A rendelet hatálybalépése el´ótt létesített gázturbinák esetében az e rendelet szerinti követelményeket 2005.
január 1. napjáig kell teljesíteni. E határid´ón túl — a
követelmények nem teljesítése esetén — a berendezés a
továbbiakban nem üzemeltethet´ó.
Dr. Pepó Pál s. k.,
környezetvédelmi miniszter

Melléklet
a 7/1999. (VII. 21.) KöM rendelethez
Gázturbinák technológiai kibocsátási határértékei

(2) A min´óségfelügyeleti díjat a szolgáltatók negyedévente, legkés´óbb a tárgyi negyedévet követ ´ó hónap
15. napjáig, a H írközlési F ´ófelügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01749007-00000000 számú el´óirányzat-felhasználási keretszámlájára kötelesek
megfizetni.
(3) E rendelet alkalmazásában el´ófizet´ói szolgáltatáshozzáférési pontnak kell tekinteni vezetékes szolgáltatás
esetében a fizikai csatlakozási pontot, rádiós szolgáltatás
esetében a jogosított végberendezés rádiófrekvenciás bemenetét.

Névleges bemen´ó h´óteljesítmény: Pth
Szennyez´ó anyag

2. §

Kibocsátási határérték [mg/m3]
140 kWth ≤ P th ≤ 50 MWth

Szilárd anyag (korom)

4 (1)

Szén-monoxid (CO)

100

Nitrogén-oxidok
(NO 2-ban kifejezve)
olajtüzelés esetében
gáztüzelés esetében

200
150

Kén-dioxid és kén-trioxid
(SO 2-ban kifejezve)
olajtüzelés esetében

115

Megjegyzések:
(1) Feketedési szám a Bacharach-skála szerint.
A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K h´ómérséklet´ú, 101,3 kPa nyomású, 15% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

(1) A min´óségfelügyeleti díj vetítési alapja szolgáltatásfajtánként:
a) közcélú távbeszél´ó el´ófizet´ói szolgáltatás esetében
fizikai el´ófizet´ói hozzáférési pontnak kell tekinteni
1. a PSTN el´ófizet´ói áramkörök3 el´ófizet´ói hozzáférési pontjait4, — akár távbeszél´ó, akár nem
beszédcélú el´ófizet´ói készülék csatlakozik hozzá
— valamint
2. a távbeszél´ó feladatokat ellátó PSTN/ISDN alközpontokhoz csatlakozó helyi központi áramkörök el´ófizet´ói hozzáférési pontjait;

1
2
3
4

Tt. 3. §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint mellékletének 10. pontja.
Tt. mellékletének 21. pontja.
26/1993. (IX. 9.) KHVM r. függelék F1.2.1. pont.
26/1993. (IX. 9.) KHVM r. függelék F1.1.1. pont.
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b) közcélú mobil rádiótelefon el´ófizet´ói szolgáltatás5 esetében a szolgáltatásban részt vev´ó rádiótelefon hozzáférések
(jogosított végberendezések vagy aktív SIM kártyák) száma;
c) közcélú bérelt vonali szolgáltatás6 esetében a szolgáltató által szerz´ódés szerint rendelkezésre bocsátott
szolgáltatás-hozzáférési pontok száma;
d) egyéb közcélú távközlési el´ófizet´ói szolgáltatások
esetében
1. kapcsolt adatátviteli szolgáltatásnál a vállalkozási feltételek alapján kötött szerz´ódésekben foglalt és a szolgáltatásban ténylegesen részt vev´ó
el´ófizet´ói hozzáférési pontok száma,
2. személyhívó szolgáltatásnál7 a nyilvántartott el´ófizet´ók (a szolgáltatásban részt vev´ó személyhívó
vev´ókészülékek) számának 1/2 része,
3. m´úsorelosztás8 esetében a nyilvántartott el´ófizet´ók számának egy tizenketted (1/12) része.
(2) H a ugyanazon szolgáltatás-hozzáférési ponton
több távközlési szolgáltatás is igénybe vehet´ó, a min´óségfelügyeleti díj alapjának meghatározásához azt csak
egyszer és a legmagasabb vetítési alap értékével kell
figyelembe venni.
(3) Abban az esetben, ha a szolgáltató által m´úködtetett
min´óségbiztosítási rendszert külön jogszabály alapján erre
feljogosított szerv tanúsítja9, és az err´ól szóló igazolást a
szolgáltató a Hírközlési F´ófelügyeletnél bemutatja, a min´óségfelügyeleti díj vetítési alapja az (1) bekezdés alapján
kiszámítható vetítési alap egyketted (1/2) része.

3. §
(1) A 2. §-ban felsorolt vetítési alap adatait a Hírközlési
F´ófelügyelet nyilvántartja. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a min´óségfelügyeleti díj fizetésére kötelezettek felsorolását,
b) a kötelezettek által a vetítési alapokra vonatkozóan
közölt adatokat,
c) a megállapított min´óségfelügyeleti díj mértékét,
d) a számlázási és fizetési adatokat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat a szolgáltatók a tárgyévet megel´óz´ó év december 31-én
fennálló szerz´ódések adatai alapján évente, február 28-áig
beérkez´óen a szolgáltatási engedély kiadására illetékes
hírközlési felügyelethez kötelesek benyújtani. A távközlési
szervezetek 10 adataikat a Budapesti Hírközlési Felügyelethez nyújtják be.
5

Tt. mellékletének 7. pontja.
6
Tt. mellékletének 5. pontja.
7
Tt. mellékletének 20. pontja.
8
Tt. mellékletének 12. pontja.
9
Az ISO 9001 vagy az ISO 9002 szabványnak megfelel´óen az ISO
9004—2 szabvány figyelembevételével kialakított min´óségi rendszer.
10
Tt. 3. §-ának (1) bekezdése.

4377
4. §

Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidej´úleg a távközlési hálózatok min´óségi felügyeletével
kapcsolatos díjakról szóló 13/1991. (VI. 15.) KHVM rendelet hatályát veszti.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Az oktatási miniszter
30/1999. (VII. 21.) OM
rendelete
az államilag elismert nyelvvizsga egységes
követelményrendszerér´ól és annak felülvizsgálatáról,
az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga
díjairól
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjér´ól és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 5. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint az R . 7. §-ának (1) és 13. §-ának
(16) bekezdésében foglaltak alapján az akkreditációs
díjakat és a nyelvvizsgadíjakat tartalmazó mellékletek
tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A nyelvtudás mérése (a továbbiakban: nyelvvizsga)
az az eljárás- és tevékenységegyüttes, amelynek eredményeként a vizsgázóról megállapítható, hogy a nyelvvizsga
során nyújtott teljesítménye az írásbeli és/vagy a szóbeli
nyelvi készségterületeken valamely (alap-, közép-, fels´ó-)
szint követelményrendszerének megfelel-e.
(2) A szóbeli nyelvvizsga a beszéd létrehozását és megértését méri az adott (alap-, közép-, fels´ó-) szint követelményeire vonatkoztatva.
(3) Az írásbeli nyelvvizsga az írott szöveg létrehozását
és megértését méri az adott (alap-, közép-, fels´ó-) szint
követelményeire vonatkoztatva.
(4) A komplex nyelvvizsga egyesíti a (2) és (3) pontban
leírtakat az adott (alap-, közép-, fels´ó-) szint követelményeire vonatkoztatva.
(5) A vizsga egyes szintjein a készségek részletes minimumkövetelményeit a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
(a továbbiakban: Testület) által kidolgozott Akkreditációs
Kézikönyv tartalmazza.
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2. §

Az R. 3. §-ának (2) bekezdésben foglaltak alapján az
egynyelv´ú nyelvvizsga a következ´ó készségeket és ismereteket méri: szóbeli és/vagy írásbeli kommunikáció, olvasott és/vagy hallott szöveg értése, valamint a nyelv szerkezetének és szókincsének ismerete. A kétnyelv´ú nyelvvizsga
a közvetítés készségének mérésére is kiterjed.
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c) a nyelvhasználó által írásban kapott szöveg egészének és f´óbb elemeinek megértése,
d) a nyelvhasználó képessége az információ megfelel´óen szerkesztett, tartalmilag egységes írásban történ´ó rögzítésére, valamint az írásbeli információ anyanyelv´úek számára is elfogadható továbbítására,
e) a nyelvhasználó által közvetített szövegnek az információ jelent´ós sérülése nélküli továbbítása,
f) a nyelvhasználó megfelel´ó ismerete az adott nyelv
hétköznapi kommunikációs szokásairól.

3. §
Mind az általános, mind a szakmai nyelvi nyelvvizsga a
nyelvtudás minden készségterületének mérésére kiterjed.

4. §
Az alapszint´ú nyelvtudást mér´ó vizsga követelményei
Az alapszint´ú nyelvtudást mér´ó nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben és/vagy szakmai tevékenység során
történ´ó elemi, idegennyelvi kommunikációhoz szükséges
idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni. A vizsga az
alábbi nyelvi készségek vizsgálatára irányul:
a) a nyelvhasználóhoz intézett egyszer´úbb közlések és
kérdések lényegének megértése,
b) a nyelvhasználó megfelel´ó, a kommunikáció más
résztvev´ói számára érthet´ó módon történ´ó reagálása a
hozzá intézett beszédre, képessége elemi beszédszándékok
kifejezésére,
c) a nyelvhasználó által írásban kapott egyszer´ú szövegek megértése,
d) a nyelvhasználó képessége elemi szint´ú információ
írásban történ´ó rögzítésére, valamint az információ egyszer´ú, érthet´ó formában történ´ó írásbeli továbbítására,
e) a nyelvhasználó képessége egyszer´ú szöveg tartalmilag hozzávet´ólegesen pontos közvetítésére.

6. §
A fels´ószint´ú nyelvtudást mér´ó vizsga követelményei
A fels´ószint´ú nyelvtudást mér´ó nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben és/vagy szakmai tevékenység során
történ´ó bármely idegennyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a nyelv szabályainak teljes eszköztárát
helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni. A vizsga az alábbi nyelvi készségek vizsgálatára
irányul:
a) a nyelvhasználóhoz intézett minden szóbeli közlés
egészének és részleteinek megértése,
b) a nyelvhasználó rendezett, jól tagolt, formailag szinte kifogástalan, retorikai eszközöket is alkalmazó módon
történ´ó reagálása a hozzá intézett beszédre,
c) a nyelvhasználó által írásban kapott bármely szöveg
megértése, beleértve a szövegkörnyezet és a stílusjegyek
felismerését,
d) a nyelvhasználó képessége az információ tartalmi és
szerkesztési szempontból helyes írásbeli rögzítésére, továbbítására, beleértve a szövegkörnyezet és a stílusjegyek
megfelel´ó alkalmazását,
e) a nyelvhasználó által közvetített szöveg információveszteség nélküli továbbítása, alkalmazkodás az üzenet
címzettjének kulturális és szakmai adottságaihoz,
f) a nyelvhasználó jártassága az adott nyelv kultúrájában, hétköznapi és irodalmi nyelvhasználatában.

5. §
7. §
A középszint´ú nyelvtudást mér´ó vizsga követelményei
A középszint´ú nyelvtudást mér´ó nyelvvizsgán a mindennapi élet és/vagy szakmai tevékenység során, önálló idegennyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni. A vizsga az alábbi nyelvi készségek vizsgálatára irányul:
a) a nyelvhasználóhoz intézett közlések és kérdések
egészének és f´óbb elemeinek a megértése kiszámítható
helyzetekben,
b) a nyelvhasználó megfelel´ó, anyanyelv´úek számára is
teljesen érthet´ó reagálása a hozzá intézett beszédre, folyamatos részvétele a kommunikációban,

(1) Az R. 1. §-ának (3) bekezdésében foglalt akkreditációt a Testület által, szakért´ók közrem´úködésével lefolytatott, min´óségi és mennyiségi vizsgálat el´ózi meg. A vizsgálat eredményeként a Testület döntése alakszer´ú határozatba foglalt engedély vagy elutasítás.
(2) Mind a vizsgaközpont, mind a vizsgarendszer akkreditációjának esetében szakért´ói megbízást kaphat az a személy, aki az R. 10. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelel, az akkreditációért folyamodó vizsgaközponttal
munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatási (köztisztvisel´ói,
közalkalmazotti), illetve megbízási jogviszonyban nem áll,
és a vizsgarendszer kidolgozásában nem vett részt.
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(3) Akkreditációért folyamodhat Magyarországon bejegyzett, oktatási és/vagy vizsgáztatási tevékenységet folytató jogi személy, illetve külföldi jogi személy esetén az
R . 9. §-a alapján annak meghatalmazott magyarországi
képvisel´óje. A kérelem irányulhat az R. 6. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján vizsgaközpontként történ´ó
m´úködésre, illetve az R. 13. §-ának (5) bekezdése alapján
vizsgarendszer m´úködtetésére.
(4) A vizsgaközpontokra és vizsgarendszerekre nézve az
akkreditáció részletesen kifejtett feltételeit és dokumentációját a Testület által kidolgozott Akkreditációs Kézikönyv tartalmazza.

8. §
(1) A 7. § (3) bekezdésében meghatározott oktatási
és/vagy vizsgáztatási tevékenységet folytató jogi személy
vizsgaközpontként történ´ó m´úködésre akkreditációs kérelmet nyújthat be a Testülethez, ha
a) oktatási és/vagy vizsgáztatási intézményként érvényes alapító okirattal, illetve cégbírósági (bírósági) bejegyzéssel rendelkezik,
b) általános nyelvvizsga esetén a vizsgáztatás tárgyát
képez´ó nyelvekb´ól és az R. 10. §-ának (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelel´ó képzettséggel rendelkez´ó megfelel´ó számú határozott vagy határozatlan idej´ú munkaviszonyban álló vizsgáztatót foglalkoztat folyamatosan,
c) a vizsgaközpont tárgyi (pl. épület, helyiségek, technikai eszközök) feltételei lehet´óvé teszik a vizsgarendszer
szerint lefolytatott vizsgaeljárás minden elemének szabályszer´ú lebonyolítását,
d) a központ vezet´óje és gazdasági vezet´óje szakirányú
fels´ófokú képesítéssel rendelkeznek.
(2) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése alapján jogi személy
vizsgaközpontként csak akkor akkreditálható, ha vizsgaközpontként történ´ó akkreditációs kérelméhez csatolja
a) vagy egy vizsgarendszer m´úködtetésére vonatkozó
akkreditációs kérelmét két nyelvb´ól,
b) vagy két vizsgarendszer m´úködtetésére vonatkozó
akkreditációs kérelmét egy nyelvb´ól.

9. §
(1) A 8. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek
megfelel´ó jogi személynek akkreditációs kérelméhez csatolnia kell
a) az alapító okiratának vagy társasági szerz´ódésének
és cégbírósági (bírósági) bejegyzésének hiteles másolatát;
b) a 8. § (1) bekezdésnek d) pontjában körvonalazott
tárgyi feltételek célirányos bemutatását;
c) a nyelvvizsga m´úködtetésének pénzügyi garanciáit,
(jóváhagyott mérlegét, költségvetési elszámolását, illetve
más dokumentumot);
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d) a vizsgáztatás-szervezési, üzleti tervét, amely tartalmazza
— a vizsgaalkalmakra történ´ó felhívások formáját,
— a vizsgáztatás éves gyakoriságát,
— a célzott vizsgázói réteg felmérését (a várható vizsgázói létszámot), a vizsgadíjat,
— a lefolytatott vizsgaeljárások szervezését,
— a vizsgahelyiségek leírását;
e) azokat az eljárásokat, amelyek az R . 3. §-ának
(6) bekezdésében foglaltak alapján kizárják a vizsgáztatás és az egyéb tevékenységek összeférhetetlenségét;
f) a vizsgaközponttal határozatlan, illetve határozott
idej´ú munka-, foglalkoztatási (köztisztvisel´ói, közalkalmazotti), illetve megbízási jogviszonyban álló munkavállalók
létszámát és munkakörének leírását;
g) a vizsgáztató személyek képzésének és továbbképzésének rendszerét;
h) a vizsgára történ´ó jelentkezések nyilvántartásának,
a vizsgaanyakönyvek és egyéb titkos anyagok biztonságos
tárolásának módozatait;
i) a vizsgák bels´ó ellen´órzésének és min´óségbiztosításának rendszerét.
(2) Az akkreditációért folyamodó vizsgaközpontot a
7. § (1) bekezdése értelmében szakért´ói bizottság vizsgálja meg, amely legalább három tagból áll, és amelyb´ól
legalább egy f´ó nem tagja a Testületnek. A bizottság a
vizsgáztatás helyszínein megvizsgálja a vizsgaközpont
alkalmasságát az államilag elismert nyelvvizsgáztatás
végzésére. A vizsgálat szempontrendszerét az Akkreditációs Kézikönyv tartalmazza. A szakért ´ói bizottság jelentése alapján a vizsgaközpont akkreditációjáról a Testület nyílt szavazással, az akkreditációs kérelem benyújtásától számított legfeljebb 60 napon belül dönt. A vizsgaközpont akkreditálható, ha a Testület teljes tagságának 2/3-os többsége az akkreditációt támogatja.
(3) Ha az (1) bekezdésben felsorolt bármely dokumentált adattal kapcsolatban változás áll be, arról az akkreditált vizsgaközpont, illetve a nyelvvizsgarendszer képvisel´óje a Testületet 30 napon belül tájékoztatja.

10. §
(1) A 7. § (3) bekezdésében leírt jogi személy folyamodhat a 8. § (2) bekezdésében el´óírt vizsgarendszer(ek), illetve további vizsgarendszer akkreditációjáért az R. 8. §-ában
meghatározott eljárás szerint.
(2) Vizsgarendszer akkreditációja akkor kérelmezhet´ó,
ha a vizsgarendszer az akkreditációért folyamodó vizsgaközpont szellemi alkotása, saját fejlesztés´ú, eredeti és a
célcsoport igényeinek megfelel´ó. A vizsgarendszer eredetiségét az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak szerint
kell bemutatni.
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11. §

(1) Vizsgarendszer akkreditációja esetén a következ´ó
dokumentumokat kell benyújtani:
a) a vizsgarendszer leírását, amely tartalmazza:
— a vizsgarendszer fajtáját (általános, illetve szakmai,
egynyelv´ú, illetve kétnyelv´ú), a vizsga nyelveit,
— szakmai vizsgarendszer esetén a vizsgázói célcsoport
meghatározását, a vizsgarendszer módszereinek elméleti
megalapozottságát;
b) a vizsgarendszer feladatkészletének, illetve feladatbankjának leírását, továbbá egy, nyelvenként legalább 2-2 feladatsort tartalmazó modellfeladat-gy´újteményt az egyes készségek mérésére a vizsgarendszer
mindegyik szintjén;
c) a vizsgaeljárás szerkezetének, folyamatának, szervezésének és a min´óségbiztosítás módjának leírását;
d) a vizsgarendszer értékelési rendszerének leírását
mindegyik szinten;
e) a vizsga sikeres teljesítésének feltételeit;
f) a vizsgázók tájékoztatására szolgáló anyagokat.
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a 8. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak esetén
különböz´ó. A díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a vizsgaközpont az R . 10. §-ának (4) bekezdése alapján a vizsga rendszeres helyszíneként akkreditációs kérelmében más intézményt is bejelent, akkor az
átvilágítás során a bejelentett vizsgahelynek a vizsgáztatás
céljait szolgáló alkalmasságát is meg kell vizsgálni. A vizsgálat díját az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Amennyiben a vizsgaközpont az R. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vizsgaszervezési és
bonyolítási feladatok elvégzésével más oktatási és/vagy
vizsgáztatási tevékenységet folytató intézményt megbíz, és
erre irányuló kérelmét akkreditációs kérelméhez csatolja,
akkor a megbízott intézmény akkreditált vizsgahellyé válik. Vizsgálatának módja, valamint az akkreditációs döntés
meghozatala ez esetben azonos a vizsgaközpontéval. Az
akkreditált vizsgahely m´úködéséért a vizsgaközpontot terheli a felel´ósség. Akkreditált vizsgahely akkreditációja
visszavonásig érvényes. Az akkreditáció díjtételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A vizsgarendszer akkreditációjához csatolandó dokumentumok részletezését és formai el´óírásait az Akkreditációs Kézikönyv tartalmazza.

13. §

(3) A szakért ´ói bizottság a vizsgarendszer akkreditációja során megvizsgálja a vizsgarendszer érvényességét,
hogy
a) a feladatok összessége megfelel-e a vizsgadokumentációban leírtaknak,
b) a vizsgarendszer szintjei megfelelnek-e a 4—6. §-ban
leírtaknak.

(1) A 8. § (2) bekezdésében el´óírt vizsgarendszereken
felüli további vizsgarendszer akkreditációja is kérelmezhet´ó, amely lehet
a) egy általános nyelvi vizsgarendszer akkreditációja
egy idegen nyelvre,
b) egy szakmai nyelvi vizsgarendszer akkreditációja egy
idegen nyelvre.
A díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szakmai vizsgarendszer vizsgálata esetén a szakért´ói
bizottság egy tagja az adott szakmához tartozó, okleveles
szakért´ó, aki az akkreditációért folyamodó intézménnyel
sem munkaviszonyban, sem egyéb foglalkoztatási (köztisztvisel´ói, közalkalmazotti), illetve megbízási jogviszonyban nem áll.
(5) A szakért ´ói bizottság jelentése alapján a vizsgarendszer akkreditációjáról a Testület nyílt szavazással
az akkreditációs kérelem benyújtásától számított legfeljebb 60 napon belül dönt. Vizsgarendszer akkreditálható, ha a Testület teljes tagságának 2/3-os többsége a
vizsgarendszer akkreditációját támogatja.
(6) Ha a vizsgarendszer bármely dokumentált elemében
változás áll be, arról az akkreditált vizsgaközpont a Testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(2) Az akkreditációs díj további idegen nyelvenként
akkreditációs díjjal egészül ki. A vizsgázói létszám szempontjából kis és ritka nyelvek felsorolását a Testület kihirdeti. Ezen nyelvek, valamint a magyar mint idegen nyelv,
és a holt nyelvek akkreditációját alacsonyabb akkreditációs díj terheli. A díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az az intézmény, amely vizsgaközpontként kizárólag
vizsgázói létszám szempontjából kis, ritka, illetve holt nyelvek, valamint a magyar mint idegen nyelv államilag elismert
vizsgáztatásának akkreditációját kérelmezi, a 8. § (2) bekezdésében leírt vizsgaközpont akkreditációs díjánál alacsonyabb egyszeri akkreditációs díjat köteles fizetni. A díjat az
1. számú melléklet tartalmazza.

12. §

14. §

(1) Vizsgaközpont akkreditációjáért az R . 7. §-ának
(1) bekezdése alapján eljárási díjként egyszeri akkreditációs díjat kell fizetni. Vizsgaközpont egyszeri akkreditációjának díja a 8. § (2) bekezdésének a) pontjában, illetve

A Testület e rendelet hatálybalépése után 30 napon
belül az Akkreditációs Kézikönyvet az oktatási miniszternek benyújtja jóváhagyásra. A Testület az Akkreditációs Kézikönyvben a nyelvvizsga követelményszintjeire
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és az akkreditációs eljárásra vonatkozó részeket az
R . 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében évente
egyszer tartalmilag felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. A felülvizsgálat eredményét, az esetleges módosításokat a Testület a miniszternek 30 napon belül jóváhagyásra benyújtja.
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2. számú melléklet
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelethez
Maximálisan kiszabható nyelvvizsgadíjak
2000. január 1-jét´ól
Általános

15. §

szóbeli

A 2000. január 1-jét´ól maximálisan kiszabható nyelvvizsgadíjak összegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Szakmai

írásbeli komplex szóbeli

írásbeli komplex

forintban

Alapfok

2 700

3 700

6 400

3 400

5 300

8 700

Középfok

3 700

5 800

9 500

5 800

6 900

12 700

Fels´ófok

5 300

7 400

12 700

7 400

8 500

15 900

16. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

1. számú melléklet
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelethez
Egyszeri akkreditációs díjak
Akkreditációs kérelem

Egyszeri akkreditációs
díjtétel

Vizsgaközpont + egy vizsgarendszer akkreditációja két nyelvb´ól

1,5 millió forint

Vizsgaközpont + két vizsgarendszer akkreditációja egy nyelvb´ól

2,0 millió forint

További nyelvek
nyelvenként

300 ezer forint

a munkaer´ópiaci instruktor
és a személyügyi gazdálkodó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §

akkreditációja

Kis, ritka, holt nyelvek,
a magyar mint idegen nyelv akkreditációja nyelvenként

A szociális és családügyi miniszter
3/1999. (VII. 21.) SzCsM
rendelete

E rendelet 1. és 2. számú mellékleteként kiadom a szociális és családügyi miniszter ágazatába tartozó munkaer´ópiaci instruktor, illetve személyügyi gazdálkodó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

100 ezer forint
2. §

Vizsgaközpont + kizárólag kis/ritka, holt nyelvekre,
illetve a magyar mint idegen nyelvre kifejlesztett vizsgarendszer teljes akkreditációja

500 ezer forint

Akkreditált vizsgaközpont további
(általános vagy szakmai nyelvi)
vizsgarendszerének akkreditációja

800 ezer forint

Vizsgahely akkreditációja

400 ezer forint

Bejelentett vizsgahely átvizsgálása

50 ezer forint

(1) E rendelet a kihirdetését követ ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a szakmai követelmények kiadásáról szóló 6/1994.
(VIII. 31.) MüM rendelet mellékletének személyügyi gazdálkodó szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeit tartalmazó része.
Dr. ´Óry Csaba s. k.,
szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár
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1. számú melléklet
a 3/1999. (VII. 21.) SzCsM rendelethez

Munkaer´ópiaci instruktor szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményei
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szerepl´ó
adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 54 3443 01
2. Szakképesítés megnevezése: munkaer´ópiaci instruktor

II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel betölthet´ó munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

3419

megnevezése

Egyéb pedagógusok

2. A szakképesítéssel betölthet´ó rokon munkakörök,
foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

2499

megnevezése

Egyéb szakképzett oktatók, nevel´ók

3. A munkaterület rövid leírása
A feln´óttek iskolarendszeren kívüli szakmai képzése
során az adott szakterületen gyakorlattal rendelkez´ó instruktor a hallgatók meglév´ó munkatapasztalatainak figyelembevételével tervezi és szervezi a moduláris felépítés´ú,
gyakorlatorientált képzést. Részt vesz:
— a képzés tananyagtartalmának megtervezésében,
— a tananyaghordozók elkészítésében,
— a szakmai vizsga szervezésében és levezetésében.
A képzés során feln´óttnevelési és képzési módszereket alkalmaz, és alkalmazkodik a hallgatók egyéni haladási üteméhez. E lvégzi a képzéssel kapcsolatos adminisztrációt.

III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A szakképesítésnek megfelel´ó instruktori munka végzése során el´óforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
1.1. Kommunikáció:
— csoport el´ótti beszéd,
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— kérdezési technikák alkalmazása,
— nonverbális kommunikációs jelek értelmezése, alkalmazása,
— megbeszélések kezdeményezése és folytatása,
— tárgyalásokon való részvétel,
— telefonálás,
— szakmai információs anyagok készítése,
— pályázatok írása,
— hivatalos levelek írása,
— jelentések készítése,
— irodatechnikai eszközök használata.
1.2. Képzési szükségletek:
— megrendel´ói képzési szükségletek felmérése,
— egyéni képzési szükségletek meghatározása,
— kezdeti felmérések végzése.
1.3. Képzési folyamattervezés:
— a képzés céljának megfogalmazása,
— a képzés rész-célkit´úzéseinek meghatározása,
— konkrét feladatok meghatározása,
— ütemterv készítése,
— foglalkozási terv készítése,
— a képzés helyszínén a hallgatói tevékenység megtervezése,
— az anyagszükséglet meghatározása,
— értékelési rendszer tervezése.
1.4. Képzésszervezés:
— részvétel szakért´ói bizottság létrehozásában, m´úködésében,
— a képzés helyszínének és a tárgyi eszközök megfelel´ó
állapotának biztosítása,
— a képzés helyszínén a hallgatói tevékenység szervezése,
— a hallgatók részére a tanulási eszközök biztosítása,
— a képzéshez szükséges anyagok és eszközök el´ókészítése és használata,
— a képzési költségek és anyagmegrendelések folyamatos egyeztetése,
— küls´ó gyakorlóhelyek felmérése, javaslattétel küls´ó
gyakorlóhelyekre,
— a gyakorlatok ellen´órzése,
— szakmai látogatások szervezése,
— szakmai nyílt napok, tájékoztatók szervezése,
— az érvényes rendelet értelmében a vizsga el´ókészítése.
1.5. Tananyagfejlesztés:
— konzultálás szakért´ókkel,
— részvétel a képzési modulok meghatározásában,
— modultérkép készítése,
— tananyagok adaptálása,
— modulfüzet készítése,
— szemléltet´ó eszközök készítése,
— a modul céljának megfelel´ó gyakorlatok tervezése,
— a modul céljának megfelel´ó feladatok, kérdések készítése,
— tananyagok aktualizálása.
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1.6. Gyakorlatorientálás:
— a hallgatók munkatapasztalatainak felhasználása,
— bemutatás, szemléltetés,
— az elsajátítandó cselekvéssorozat bemutatása,
— oktatás a gyakorlás során,
— oktatás a hibák elemzésével,
— gyakoroltatás,
— aktivizáló foglalkozás vezetése.
1.7. Feln´óttképzési és oktatási módszerek:
— a hallgatók alapvet´ó személyiségjegyeinek felismerése,
— a hallgatók tanulási stílusának megismerése,
— tanulási stratégiák ajánlása,
— oktatási stratégiák választása,
— csoportépít´ó és -fejleszt´ó technikák alkalmazása,
— a hallgatói tevékenység képzési helyszínen történ´ó
irányítása,
— motivációs stratégia választása, alkalmazása,
— a hallgatók képesítés megszerzésére történ´ó motiválása,
— a hallgatók önképzésre történ´ó motiválása,
— a hallgatók egyéni tanulásának segítése,
— konfliktuskezelési stratégiák választása, alkalmazása,
— problémamegoldó módszer választása, alkalmazása,
— el´óadások tartása.
1.8. Értékelés, visszacsatolás:
— értékelési kritériumok készítése,
— értékelési eszköztár fejlesztése, használata,
— a hallgatók tudásszintjének mérése,
— a hallgatók értékelése,
— pozitív visszajelzés a hallgatóknak,
— képzési program értékelése,
— a képzési folyamat értékelése,
— az érvényes rendelet értelmében a vizsgákon való
részvétel.
1.9. Önfejlesztés:
— szakterülete fejl´ódésének figyelemmel kísérése,
— szaktudásának karbantartása,
— hallgatói visszajelzések alapján végzett önértékelés.
1.10. Adminisztráció:
— a képzéshez szükséges adatgy´újtés a hallgatókról,
— a hallgatók képzési dokumentációinak kezelése,
— anyag- és eszköznyilvántartás készítése és vezetése,
— ügyiratok készítése,
— alapvet´ó ügyviteli szabályok alkalmazása,
— számítógép — szövegszerkeszt´ó és táblázatkezel´ó —
használata.
2. Követelmények
2.1. A képzési folyamat önálló tervezése, szervezése:
— megrendel´ói képzési szükségletek felmérése,
— egyéni képzési szükségletek felmérése, meghatározása,
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— kezdeti felmérés elvégzése,
— a képzés céljának, általános és konkrét célkit´úzéseinek meghatározása,
— id´óterv függvényében képzési ütemterv készítése,
— tartalmi és formai követelményeknek megfelel´ó foglalkozási terv készítése,
— a hallgatói tevékenység képzési helyszínen történ´ó
megszervezése,
— a képzés eszközszükségletének meghatározása,
— a képzéshez szükséges eszközök célirányos el´ókészítése és szakszer´ú használata,
— a képzéshez szükséges anyagok beszerzésének ellen´órzése,
— az anyagfelhasználás ütemezése,
— szakmai nyílt napok, tájékoztatók és látogatások
szervezése,
— értékelési rendszer tervezése és alkalmazása,
— értékelési kritériumok összeállítása,
— értékelési eszköztár fejlesztése, használata,
— a hallgatók tudásszintjének mérése,
— a hallgatók értékelése,
— a pozitív visszajelzés módszereinek alkalmazása,
— foglalkozások elemzése, értékelése,
— képzési program elemzése, értékelése aktualizálása,
— a képzési folyamat elemzése, értékelése,
— az érvényes rendelet értelmében a vizsga el´ókészítése,
— a vizsgával kapcsolatos értékelés elkészítése.
2.2. A feln´óttképzési és oktatási módszerek önálló alkalmazása:
— a feln´óttképzés sajátos módszereinek, a tanítási-tanulási folyamat törvényszer´úségeinek ismerete és gyakorlati alkalmazása,
— feln´óttképzési, motiválási módszerek választása,
technikák alkalmazása,
— a képzés módszertana alapján a képzési és tanulási
stratégiák összeállítása, a tanulási folyamat szervezése, irányítása,
— a személyiségjegyek és viselkedésformák megfigyelése alapján — technikák és módszerek ismeretében
— a képzési stílus kialakítása, a megfelel´ó módszer kiválasztása,
— a hallgatók alapvet´ó személyiségjegyeinek felismerése,
— a hallgatók tanulási stílusának megismerése,
— tanulási stratégiák ajánlása,
— oktatási stratégiák választása,
— csoportépít´ó és -fejleszt´ó technikák alkalmazása,
— a képzés helyszínén a hallgatói tevékenység irányítása,
— bizalomépít´ó és kapcsolatteremt´ó technikák alkalmazása,
— motivációs technikák választása és alkalmazása,
— a hallgatók képesítés megszerzésére történ´ó motiválása,
— a hallgatók önképzésre motiválása,
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— a hallgatók segítése az egyéni tanulásban,
— konfliktuskezelési stratégia választása és alkalmazása,
— problémamegoldó módszer választása, alkalmazása,
— a szaktudás gyakorlatorientált átadása,
— szakért´ók bevonásával tananyagok készítése,
— tankönyvek, tananyagok adaptálása,
— formai és tartalmi követelményeknek megfelel´ó modulfüzet készítése.
2.3. Tananyagkészítés és -fejlesztés:
— szakért´ók bevonásával tananyag készítése,
— meglév´ó tankönyvek, tananyagok, m´úszaki leírások
és gépkönyvek adaptálása,
— formai és tartalmi követelménynek megfelel´ó modulfüzetek készítése és folyamatos aktualizálása.
2.4. Megfelel´ó kommunikációs módszerek választása,
önálló alkalmazása:
— csoport el´ótti hiteles és érthet´ó beszéd,
— a hallgatók tudásának és haladásának kérdezési
technikákkal való mérése,
— nonverbális kommunikációs jelek értelmezése,
technikák alkalmazása,
— megbeszélések el´ókészítése és lebonyolítása,
— tárgyalások el´ókészítése és lebonyolítása, tárgyalási
technikák alkalmazása,
— a telefonálás szabályainak alkalmazása,
— szakmai információs anyagok készítése,
— szakmai önéletrajz írása,
— képzési pályázat írása,
— jelentések, hivatalos levelek szakszer´ú írása,
— irodatechnikai eszközök használata,
— számítógép — szövegszerkeszt´ó és táblázatkezel´ó —
használata.

IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei
1. A vizsgára bocsátás feltételei
1.1. A képzés során az instruktor által meghatározott
témában két — a hallgató által készített és az instruktor
által elfogadott — írásbeli feladat.
1.2. A hallgató saját munkahelyén (illetve a számára
kijelölt terepen) végzett — az instruktor által eredményesnek min´ósített — képzési tevékenység (min. 2 óra).
1.3. A képzés intenzív szakaszában a hallgató legalább
80%-os, munkahelyi szakaszában 100%-os részvétele, illetve a hospitálás teljesítése.
2. A szakmai vizsga részei
2.1. Írásbeli vizsga:
A hallgató a tanfolyam végén záródolgozatot készít el´óre meghatározott témában.
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Témája: Adott szakmai tevékenységhez tartozó egynapos (6 órás) képzési program részletes kifejtése, módszertani leírása, eszközigényének bemutatása.
2.2. Gyakorlati vizsga:
A tanult módszerek felhasználásával — a hallgató által
kiválasztott — 40—60 perces aktivizáló foglalkozás megtartása a záródolgozat témája alapján.
2.3. Szóbeli vizsga:
A szóbeli vizsga kérdései az alábbi három témakörb´ól
kerülnek összeállításra:
— kommunikáció,
— képzési folyamat,
— feln´óttképzési és oktatási módszerek.
A szóbeli vizsgán a Szociális és Családügyi Minisztérium
által kiadott vizsgakérdéseket kell használni. A szóbeli
tételsor több vizsgán használható.
A szóbeli felelet id´ótartama: 15—20 perc.
A tanfolyam szervez´óje gondoskodik arról, hogy a szóbeli kérdéssort a hallgatók a vizsga el´ótt legalább egy
hónappal megkapják.
3. A szakmai vizsga értékelése
A három vizsgarészt 1—5-ig terjed´ó osztályzattal kell
értékelni. A vizsgázó akkor kaphat szakképesítést igazoló
bizonyítványt, ha mindhárom vizsgarészb´ól legalább elégséges osztályzatot kapott.
Az elméleti érdemjegyet a záródolgozat és a szóbeli
vizsga érdemjegyének átlaga, a gyakorlati érdemjegyet a
gyakorlati vizsgán szerzett min´ósítés alapján a szakmai
vizsgabizottság állapítja meg.
4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A szakmai vizsga alól felmentés nem adható.
5. A szakképesítés szintje
Középiskolai végzettséghez és meghatározott szakmai
el´óképzettséghez kötött (a fels´óoktatás körén kívül es´ó)
fels´ófokú szakképesítés.

2. számú melléklet
a 3/1999. (VII. 21.) SzCsM rendelethez
Személyügyi gazdálkodó szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményei
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szerepl´ó adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 54 3442 01
2. Szakképesítés megnevezése: személyügyi gazdálkodó
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II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemz´óbben betölthet´ó munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

megnevezése

1343

Humánpolitikai tevékenységet folytató részegység vezet´óje
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E feladatkör gyakorlása közben látják el a szükségessé
váló létszámleépítések el´ókészítését és lebonyolítását is.
Az a szaktudás, amellyel a személyügyi gazdálkodó rendelkezik, alkalmassá teszi ´ót különböz´ó szint´ú vezet´ói
(pl. osztályvezet´ói, f´óosztályvezet´ói, s´ót személyügyi igazgatói) munkakörök betöltésére is, amennyiben rendelkezik azokkal a jogi feltételekkel, személyiségjegyekkel,
amelyek a vezet´ói (menedzseri) beosztáshoz szükségesek.

III. A szakképesítés szakmai követelményei
2. A szakképesítéssel betölthet´ó további és rokon munkakörök, foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

megnevezése

3603

Humáner´ó-gazdálkodási ügyintéz´ó

3603

Humánpolitikai ügyintéz´ó

3603

Emberier´óforrás-ügyintéz´ó

3320

Személyzeti tanácsadó

3619

Egyéb gazdasági ügyintéz´ó

3. A munkaterület rövid, jellemz´ó leírása
A személyügyi gazdálkodás a rendelkezésre álló emberi
er´óforrások racionális és optimális felhasználását, illetve
a meglév´ó munkaer´ó hatékony m´úködtetését jelenti az
adott szervezeti, intézményi keretek között.
Bármely gazdálkodó szervezet, üzletág vagy intézmény
rendelkezésére álló emberi er´óforrás a legérzékenyebb, a
legkifinomultabb és a legszerteágazóbb szakmai, továbbá
individuális specifikációt magában hordozó vagyonelem.
E szellemi potenciállal való gazdálkodás, illetve e szellemi
t´ókébe történ´ó célirányos beruházás széles kör´ú szakmai
és emberügyi ismereteket követel meg azoktól a szakemberekt´ól, akiknek az emberi er´óforrások hatékony felhasználása és fejlesztése a feladatuk.
E szakmai területen történik a gazdálkodó szervezet
humánstratégiai elképzeléseinek kidolgozása, a szervezet
üzleti stratégiájával összhangban.
E munkakör gyakorlása közben kell kialakítani és alkalmazni mindazon módszereket, amelyek el´ósegítik a szervezet m´úködéséhez szükséges munkaer´ó (emberi er´óforrás) megszerzését, megtartását, motiválását, fejlesztését és
hatékony felhasználását. Ugyancsak fontos feladata a személyügyi gazdálkodónak a különböz´ó szakvezet´ók számára koordinálói, szakmai tanácsadói szerepkör betöltése is.
A munkaügyi kapcsolatokban (a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való kapcsolatokban) történik az érdekegyeztet´ó tárgyalások el´ókészítése, és itt látják el a munkáltatói érdekképviseleti funkciókat is.

A foglalkozás gyakorlása során el´óforduló legfontosabb
feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül
kapcsolódó követelmények.
1. A személyügyi gazdálkodó legf´óbb feladata a szervezeti és egyéni célkit´úzések közös hatékony érvényesítése.
Részt vesz a gazdálkodói, üzletági vagy intézményi szféra
szervezetfejlesztési stratégiájának és tervezési koncepcióinak kialakításában. Tevékenysége által szervesen bekapcsolódik a törzskari vezetésbe.
— Ismerje a munkaer´ópiac törvényszer´úségeit és a hazai munkaer´ópiac f´óbb jellemz´óit, továbbá a munkaer´ószükséglet meghatározását, a hatékony foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer m´úködtetésének mechanizmusát és a
hatékony munkaer´ó-fejlesztés gyakorlati módszereit.
— R endelkezzen a stratégiai gondolkodás alapjaival, a
stratégiai tervezés lépéseire vonatkozó ismeretekkel.
— Képes legyen olyan stratégiai és üzleti terv készítésében közrem´úködni, amely tartalmazza a szervezetre vonatkozó személyügyi elképzeléseket is.
— Ismerje a szervezeti kultúra és vezetési stílus fejlesztését szolgáló korszer´ú eljárásokat, azok nemzetközi és
hazai forrásait.
Ezen belül rendelkezzen a vezetési rendszerekre, a gyakorlati vezetési koncepciókra, a vezetési stílusokra, a döntéshozatalra, a szervezés funkcióira, a szervezési feladatokra, a módszerekre, eszközökre és technikák fajtáira vonatkozó ismeretekkel.
— Ismerje a szervezet és szervezetfejlesztés korszer´ú
eljárásait. Sajátos szaktudásával járuljon hozzá a szervezetfejlesztéshez, els´ósorban szociológiai-pszichológiai néz´ópontból. Ennek érdekében rendelkezzen azzal a szaktudással, amelynek birtokában meg tudja ítélni a racionális
döntések mellett azok emocionális jellegét is.
2. Részt vesz a gazdasági szervezet (intézmény) érdekképviseleti munkájában, a munkaadók és munkavállalók
közötti kollektív tárgyalások el´ókészítésében, lebonyolításában, valamint a megállapodások gyakorlati végrehajtásában.
— Ismerje a munkaadók és munkavállalók közötti kollektív tárgyalások el´ókészítésével, lebonyolításával, valamint a megállapodások gyakorlati végrehajtásával kapcso-
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latos tudnivalókat, a konfliktus kezelésének, feloldásának
alapvet´ó módszereit.
3. Részt vesz az ´ót foglalkoztató szervezet globális munkaer´ó-szükségletének kialakításában, biztosításában, összetételének folyamatos fejlesztésében és a küls´ó munkaer´óforrások feltárásában. Bels´ó munkaer´ó-felesleg esetén megvizsgálja a humánus létszámleépítést, ezen belül a bels´ó átcsoportosítás lehet´óségeit.
— Ismerje azokat a szabályokat, módszereket, eszközöket amelyek jelent´ós létszámleépítés esetén figyelembe
veend´ók és alkalmazandók. Tájékozott legyen a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerér´ól, az országos és regionális
munkaügyi szervezetek tevékenységér´ól, az alkalmazással
és a kapcsolattartással összefügg´ó kötelezettségekr´ól.
4. Kialakítja a munkaer´ókiválasztás, — megtartás, a
szakmai életutak tervezése, a munkaköri követelmények
és teljesítménykövetelmények meghatározása módszereit,
alkalmazásának feltételeit.
— R endelkezzen ismeretekkel, és alkalmazza azokat a
munkaer´ó kiválasztása, megtartása, motiválása, szakmai
életutak tervezése, a munkaköri követelmények és teljesítménykövetelmények kidolgozása területén.
— Legyen képes kidolgozni a szervezet igényeinek
megfelel´ó foglalkoztatási formákat, munkaid´ó-rendszereket, az alkalmazandó bérezési, anyagi ösztönzési rendszereket. Munkaköri leírás mintákat kell ismernie, és azokat
megfelel´ó szervezetekre adaptálnia.
5. Képesség- és alkalmasságvizsgálatokat, határozott
idej´ú, illetve próbaid´ós alkalmaztatás esetén beválás vizsgálatokat szervez, illetve végez. Részt vállal a foglalkoztatás hatékonyságának javításában, az oktatás és átképzés
megszervezésében.
— Ismerje a munkafolyamat-elemzés módszereit, a
munkahelyi terhelés fizikai és pszichikai tényez´óit.
— R endelkezzen ismeretekkel az alkalmassági vizsgálatok módszereir´ól, a pszichológiai tanácsadás szerepér´ól.
6. Rendszeres kapcsolatot tart a munkaügyi központokkal, informálja ´óket az üres álláshelyekr´ól. A hatékony
személyzetfejlesztés céljából részt vesz a szervezeti stratégia alakításában, a rövid, közép- és hosszú távú elképzelések kidolgozásában. Egyúttal az emberi er´óforrások alkalmazásával és fejlesztésével összefügg´ó tanácsadói szerepet
tölt be.
A személyügyi gazdálkodóval szemben támasztott általános követelmények.
— A személyügyi gazdálkodót feladatkörének sajátosságaiból adódóan jellemezze:
= kreativitás,
= felismer´ó- és döntési képesség,
= szervez´ó- és irányítóképesség,
= konfliktuskezel´ó képesség
= tárgyalási és beszédkészség,
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= írásbeli készség,
= problémamegoldó képesség,
= empatikus készség és képesség,
= felel´ósségtudat, szorgalom,
= pontosság és megbízhatóság,
= figyelem, tapintat, udvariasság,
— Legyen tájékozott a mindennapi életben leggyakrabban felmerül´ó jogi kérdésekr´ól.
— Naprakész ismerete legyen a gazdálkodó szervezetek, intézmények m´úködését szabályozó, tevékenységére
vonatkozó törvényekr´ól és rendeletekr´ól.
— Ismerje és alkalmazza munkakörével összefüggésben a Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi XXII.
törvény rendelkezéseit és feladataival összefüggésben a
köztisztvisel´ói, a közalkalmazotti, a foglalkoztatási, munkavédelmi, szakképzési, társadalombiztosítási és egyéb, a
személyüggyel kapcsolatos jogszabályokat.
— A személyügyi gazdálkodónak ismernie kell a nemzetgazdaságban makro és mikro szinten bekövetkez´ó jelent´ósebb gazdasági folyamatok közötti összefüggéseket,
ok-okozati kapcsolatokat, az események lefolyásának törvényszer´úségeit és az azokban érvényesül´ó hatásmechanizmusokat. Ismernie kell azokat a társadalmi, gazdasági tényez´óket, illetve környezeti feltételeket, amelyek a gazdálkodó szervezet személyügyi tevékenységére, az emberi er´óforrásokkal történ´ó gazdálkodásra befolyást gyakorolnak,
hogy azokra id´óben és megfelel´óen tudjon reagálni.
— R endelkezzen ismeretekkel a munkahely-kialakítás
legfontosabb szociálpszichológiai és ergonómiai szempontjairól.
— Ismerje a munkahelyi vezetés és a szociálpszichológia összefüggéseit, a csoportfolyamatokat, a vezetés pszichológiai korlátait és módszereit.
Összességében a személyügyi gazdálkodókkal szemben
elvárható f´ó követelmény, hogy egyszerre legyenek a szervezet sikeréhez hozzájáruló szakemberek, valamint üzletemberek is, akik képesek a menedzsment részére az emberi
er´óforrásokkal összefüggésben megfelel´ó tanácsadói szerepkört betölteni.

IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei
1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei
A vizsgára jelentkezhet, aki
— középfokú iskolai végzettséggel és személyügyi ügyintéz´ói szakmai végzettséggel, vagy 1991—94 között szerzett személyügyi végzettséggel, illetve fels´ófokú iskolai
végzettséggel rendelkezik,
— szakdolgozatát a képz´ó intézmény elfogadta.
2. A szakdolgozat elkészítésének követelményei
A szakdolgozat témájára a Szociális és Családügyi
Minisztérium (SzCsM) ajánlásokat dolgoz ki, amelyeket
a kialakított eljárásnak megfelel´óen közzétesz.
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A kiválasztott témában a jelölt legyen képes egy komplex
ismeretanyagot tükröz´ó, logikusan felépített, szabatos stílusban és nyelvhelyességgel összeállított, a szakmai követelményeknek megfelel´ó szakdolgozat elkészítésére, amelyben véleménye, önálló gondolatai és javaslatai is szerepelnek.
A szakdolgozatban a jelöltnek azt kell bizonyítania egy
meghatározott téma kidolgozásával, hogy mennyire tudja a
tanultakat hasznosítani és a komplex ismeretanyagot egységes egésszé alakítani. A dolgozatnak önálló gondolkodásmódot, az adott téma kidolgozásához szükséges felkészültséget
kell tükröznie. A tartalom mellett a világos, közérthet´ó mondatszerkesztés, jó stílusérzék, a szakterület terminológiájának pontos használata is fontos követelmény.
3. A szakmai vizsga részei
Írásbeli vizsga.
Gyakorlati vizsga.
Szóbeli vizsga.
3.1. Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak az SzCsM által kiadott
írásbeli tétel(ek) alapján a szakképesítés egészét átfogó
összetett feladatot kell megoldani. (Az írásbeli vizsgatételek csak egy vizsgán használhatók fel.)
A vizsga id´ótartama 180 perc.
3.2. Gyakorlati vizsga
Az SzCsM közzéteszi az ajánlásokat a gyakorlati vizsgarészen megoldandó feladatokra.
A gyakorlati vizsgafeladatokat az ajánlások alapján a
szakmai vizsgát szervez´ó intézmény határozza meg úgy,
hogy a vizsgázó egy-egy konkrét problémát oldjon meg
(pl. készítse el egy gazdálkodó szervezet humánstratégiáját, vagy dolgozzon ki hatékony ösztönzési módszereket stb.). A kijelölt gyakorlati vizsgafeladatot a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.
A vizsga id´ótartama:
A gyakorlati feladat megoldására 300 perc áll rendelkezésre.
A gyakorlati vizsgafeladatot a vizsgabizottság munkáját
segít´ó pedagógus javítja ki és értékeli 1—5-ig terjed´ó osztályzattal. A gyakorlati vizsga végleges osztályzatát a vizsgabizottság állapítja meg.
3.3. Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga a szakdolgozati téma megvédéséb´ól és
a szakmai ismeretanyagot felölel´ó tételsor egy adott tételének komplex kifejtéséb´ól áll.
A szóbeli vizsgán a SzCsM által kiadott vizsgakérdéseket kell használni. A szóbeli tételsor több vizsgán is felhasználható.
A szóbeli vizsga vizsgatárgyai:
— emberier´óforrás-gazdálkodás,
— vezetési-szervezési ismeretek.
4. A szakmai vizsga értékelése
A szakmai elmélet osztályzatának meghatározásakor
az írásbeli és a szóbeli vizsgaérdemjegyek átlagát kell
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venni, úgy, hogy a szakdolgozat védése súlyozottan szerepeljen a vizsgatárgyak átlagában. A szakmai elmélet
vizsgarészt 1—5-ig terjed´ó osztályzattal kell értékelni.
A vizsgázó akkor kaphat szakmai végzettséget igazoló
bizonyítványt, ha minden vizsgarészb´ól megfelelt. Sikertelen a szakmai vizsga akkor, ha a vizsgázó valamelyik vizsgarészb´ól, vagy a szóbeli vizsga bármelyik tantárgyából
elégtelen osztályzatot kapott. Javítóvizsgát abból a vizsgarészb´ól, illet´óleg tantárgyból kell tenni, melyb´ól a vizsgázó
elégtelen min´ósítést kapott.
5. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, a vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.
A vizsgáztatással összefügg´ó, itt nem szabályozott kérdésekben a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjér´ól szóló 10/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben foglaltak az irányadók.

III. rész

HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1083/1999. (VII. 21.) Korm.
határozata
az 1999. június—júliusi viharkárok és es´ózések miatti
védekezési költségekre, illetve az okozott károk
enyhítéséhez a helyi önkormányzatoknak nyújtandó
vis maior tartalék támogatási el´óirányzat megemelésér´ól
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 46. §-ának (1) bekezdése alapján az
1999. június—júliusi viharok és es´ózések miatti veszélyhelyzetre tekintettel, hozzájárul a címzett és céltámogatások lemondással, visszafizetéssel és elvonással felszabaduló, valamint a múlt évi maradványból rendelkezésre álló
el´óirányzatból 2,5 Mrd forint — helyi önkormányzatoknak
nyújtandó — vis maior tartalékra történ´ó melléklet szerinti
átcsoportosításához.
Felel´ós: belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: azonnal
2. A döntésr´ól az Országgy´úlés legközelebbi ülésén be
kell számolni.
Felel´ós: belügyminiszter
Határid´ó: az Országgy´úlés soron következ´ó ülése
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1083/1999. (VII. 21.) Korm. határozathoz
XI. Belügyminisztérium
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL ´ÓIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 1999.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
egyedi
azonosító

KIADÁSOK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

XI.

A módosítás jogcíme

A módosítás
következ´ó
évre áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/—)
Kiemelt el´óirányzat neve

A módosítást
elrendel´ó
jogszabály/
határozat
száma

Belügyminisztérium
23

002323

Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
6

Címzett és céltámogatások

XI.

—2500,0

Belügyminisztérium
23

Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
8

209434

Céljelleg´ú decentralizált támogatás
2

Vis maior tartalék

2500,0

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

BEVÉTELEK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

A módosítás
következ´ó
évre áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendel´ó
jogszabály/
határozat
száma

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

TÁMOGATÁS

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
név
port- el´óir.portszám
név
név
szám szám
név

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/—)

Kiemelt el´óirányzat neve

A módosítás
következ´ó
évre áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendel´ó
jogszabály/
határozat
száma

.

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó (A nem kívánt törlend´ó!)
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó (A nem kívánt törlend´ó!)

Az adatlap 5 példányban töltend´ó ki

Fejezet
Állami Számvev´ószék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az el´óirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

id´óarányos
teljesítményarányos
egyéb

* Az összetartozó el´óirányzat-változásokat (+/—) egymást követ´óen kell szerepeltetni.

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség
közleménye
A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel´ósége mintavétellel egybekötött ellen´órzést
végzett a megye területén. A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség és a Hírközlési F´ófelügyelet laboratóriumaiban végzett vizsgálatok alapján a
TERMINÁTOR VI. Modell BS 500 AS (NN—999)
típusú TV játék
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A Köztársaság Párt
1998. évi pénzügyi beszámolója
Forintban
Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami
támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól
származó bevétel
6. Egyéb bevételek
Összes bevétel a gazdasági évben

használata a környezet számára rádió és televízió vételi
zavarokat okoz, hálózati adapterének kialakítása balesetveszélyes.
A Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és
az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján
megtiltja.
A kereskedelmi egységek a fogyasztók által a vásárlás
helyére visszaszállított termékeket kötelesek visszavásárolni.

—
20 944 500
—
—

—
172 788
21 117 288

Kiadások
1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított
összegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások

—
9 136 246
—
13 446 432
5 034 460

Összes kiadás a gazdasági évben

28 226 147

Dr. Huszay Gábor s. k.,

Rogányi József s. k.,

f´óigazgató

pártigazgató

—
609 009

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1999. évi 51. számában kihirdetett, a technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történ´ó mentesítésér´ól szóló 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet
— 2. §-ának (1) bekezdése helyesen:
,,(1) …, hogy a megállapodásban meghatározott
a) legkisebb összeg´ú licencdíjat fizeti;
b) legkisebb mennyiséget állítja el´ó a licencia tárgyát képez´ó termékb´ól;
c) legkisebb számú m ´úveletet végzi el a licencia tárgyát képez´ó technológia kihasználására.’’
— 4. §-ának f) pontjában ,,a felhasználók’’ szövegrész törlésre kerül.
(Nyomdahiba)

A Magyar Közlöny 1999. évi 61. számában kihirdetett, a diákigazolványról szóló 30/1999. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról rendelkez´ó
106/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával módosított R. d) pontja helyesen:
,,d) a kormányközi és más oktatási együttm´úködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi közoktatási vagy fels´óoktatási
intézményben tanuló, részképzésben részt vev´ó, valamint a Magyar Nyelvi Intézetben tanuló külföldi hallgató.’’
(Kézirathiba)

4390

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/66. szám

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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Ne feled je!
Re n d s z e r ü n k m e g vá s á r l á s á va l é s h a s zn á l a t á v a l
a hivatalos jog szab ályszö veg ek kezelését tanu lja meg .
®

CD-JOGÁSZ
a magyar jogszabályok hivatalos hatályos szövege
A CD-JOGÁSZ szolgáltatásként valósul meg. A CD-lemezek rendszeres küldésén kívül ügyfelünk
részletes kézikönyvet és ,,forródrót’’ szolgáltatást kap. Az újabb programváltozatok legalább egy évig
ingyenesek.
A CD-JOGÁSZ el´ófizet´óje automatikusan lehet´óséget kap arra, hogy a Magyar Hivatalos Közlönykiadó online szolgáltatásait kedvezményesen vegye igénybe.
É v e s e l ´ó f i z e t é s i d í j a k
Egyszeri belépési díj

12 000 Ft + áfa

Önálló változat

36 000 Ft + áfa

5 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft + áfa

10 munkahelyes hálózati változat

60 000 Ft + áfa

25 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + áfa

100 munkahelyes hálózati változat

96 000 Ft + áfa

A hálózati besorolás az egyidej´úleg kiszolgálható felhasználók száma alapján készült.
Az alapszolgáltatás mellett vállaljuk a program installációját, betanítását, illetve a hálózati használattal
kapcsolatos szaktanácsadást egységesen 4000 Ft + áfa díjért, ügyfelünk telephelyén.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel.: 06-80-200-723, 266-5095; fax: 266-8906) kérjük eljuttatni.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
®

Megrendeljük a CD-JOGÁSZ ......................................................változatát......................példányban,
1999. ................................. hónaptól.
A megrendel´ó (cég) neve: .........................................................................................................................
A megrecégn d(el´ó) címe: .........................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
Küldési cím és név: .....................................................................................................................................
A megrendelés ellenértékét a számla kézhezvételét´ól számított 8 napon belül, a számlán
feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámra átutaljuk.
Kelt: .......................................................

..........................................................
cégszer´ú aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük az 1999. 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.)

Az 1999. 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 (a M´úvel´ódési Közlöny jogutódja)
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny (a M´úvel´ódési Közlöny jogutódja)

38 304 Ft/év
8 064 Ft/év
10 080 Ft/év
40 656 Ft/év
9 744 Ft/év
7 056 Ft/év
9 744 Ft/év
6 384 Ft/év
6 384 Ft/év
10 416 Ft/év
6 048 Ft/év
9 408 Ft/év
7 728 Ft/év
8 736 Ft/év
3 696 Ft/év
7 056 Ft/év
9 408 Ft/év

Nemzeti Kulturális Alapprogram H írlevele
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
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
12 432 Ft/év
9 072 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
2 688 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
672 Ft/év
4 368 Ft/év
896 Ft/év
1 848 Ft/év
2 352 Ft/év
2 688 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

CD-JOGÁSZ számítógépes jogszabálygy´újtemény, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó hivatalos kiadványa
1999. évi éves hatályosítási díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

36 000 Ft + 12% áfa
48 000 Ft + 12% áfa
60 000 Ft + 12% áfa

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

72 000 Ft + 12% áfa
84 000 Ft + 12% áfa
96 000 Ft + 12% áfa

Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft + áfa.
A z e l ´ó f i z e t ´ó k a k i a d ó o n l i n e s z o l g á l t a t á s a i t k e d v e z m é n y e s e n v e h e t i k i g é n y b e .
A Házi Jogtanácsadó cím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. El´ófizetésben megrendelhet´ó: a szerkeszt´óségben (1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.),
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén, a hírlapkézbesít´óknél, vidéken a postahivatalokban,
Budapesten a Magyar Posta R t. H I kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a H írlapel´ófizetési Irodában
(1089 Budapest, Orczy tér 1., tel.: 303-3441). A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

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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