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I. rész

MAGYAR KÖZLÖNY

SZEMÉLYI RÉSZ

A miniszterelnök el´óterjesztésére
Magyarország kedvez´ó nemzetközi megítélését eredményez´ó gazdasági fejl´ódés elindításában végzett munkásságuk elismeréseként
dr. Fazakas Szabolcs ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek,
dr. Medgyessy Péter pénzügyminiszternek,
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság együttm´úködésének fejlesztése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
PhD Michael Häupl-nak, Bécs f´ópolgármesterének, tartományf´ónöknek,
a magyar—osztrák gazdasági, kereskedelmi és kamarai
kapcsolatok fejlesztésében való aktív részvételéért
Leopold Maderthaner-nek, az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara elnökének,
a magyar—francia kapcsolatok fejlesztésében, a franciaországi magyar jelenlét er´ósítésében szerzett kimagasló
érdemeiért
Raymond Barre volt miniszterelnöknek, a Francia Nemzetgy´úlés képvisel´ójének, Lyon f´ópolgármesterének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
(polgári tagozat);
életm´úve elismeréseként
Monoszlóy Dezs´ó költ´ónek, írónak, m´úfordítónak,
két évtizedes kimagasló munkássága elismeréseként
dr. Vissi Ferencnek, a Gazdasági Versenyhivatal volt
elnökének,
a magyarországi privatizációs befektetésekben és fejlesztésekben, további beruházások beindításában végzett
tevékenysége elismeréseként
John Francis Welch Jr.-nak, a General Electric Co.
elnök-vezérigazgatójának a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozat);

a Magyar Köztársaság NATO-hoz f´úz´ód´ó kapcsolatai
b´óvítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
John J. Sheehan-nak, a NATO Atlanti-óceáni volt legfels´óbb parancsnokának a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(katonai tagozat),
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a magyar—orosz gazdasági kapcsolatok fejlesztése terén kifejtett tevékenysége elismeréseként
Jurij Vasziljevics Motorin-nak, az Oroszországi Föderáció Budapesti Kereskedelmi Képviselete helyettes vezet´ójének a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozat);

a magyar—amerikai kulturális kapcsolatok elmélyítése
érdekében kifejtett tevékenységéért
Semjén Anitának, a Cultural Exchange Foundation ügyvezet´ó igazgatójának,
életútja elismeréseként
Rónai Zoltán írónak, újságírónak,
a romániai magyar kisebbség érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Csép Sándornak, a Kolozsvári Magyar Televízió f´ószerkeszt´ójének,
a magyar nyelv és kultúra kanadai meg´órzése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Wappel Lászlónénak, a Breckner Margit Jótékonysági
Alapítvány elnökének,
a svéd—magyar tudományos kapcsolatok fejlesztésében
kifejtett tevékenységéért
dr. Olof G. Tandberg ny. külügyi titkárnak, a Svéd Királyi
Tudományos Akadémia tanácsadójának a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(polgári tagozat);

a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter el´óterjesztésére
több évtizedes kiemelked´ó munkájáért
Pintér Tibornak, a Veszprémi Irodalmi Színpad m´úvészeti vezet´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
a népjóléti miniszter el´óterjesztésére
a nyugdíjas korúak érdekeinek képviselete terén több
éven át végzett munkássága elismeréseként
Knoll Istvánnak, a Nyugdíjasok Országos Képviselete
elnökének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
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az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter el´óterjesztésére
az Épít´ók Napja alkalmából, kiemelked´óen eredményes
tevékenységük elismeréseként
dr. Déri Márta nyugdíjasnak,
Száva István nyugdíjasnak, az Épít´óipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma elnökének a

II. rész
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

A belügyminiszter
29/1998. (VI. 24.) BM
rendelete

Bangó Gábornak, az AKVALINE Szigetel´ólemez-ipari
Rt. vezérigazgatójának,
Koji Lászlónak, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökének,
Mentesné Zöldy Saroltának, az Építésügyi Min´óségellen´órzési Innovációs Rt. ny. tudományos tanácsadójának, a ,,Magyar Épít´óipar’’ cím´ú lap f´ószerkeszt´ójének,
dr. Nagyiványi Andrásnak, a CS ´ÓSZER Rt. vezérigazgató-helyettesének,
Vissi Ferencnek, a PRIMAGÁZ Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. személy- és min´óségügyi igazgatójának a

a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek
dolgozóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló
24/1994. (XII. 9.) BM rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 2. §-ának (1) bekezdésében, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.
évi XLIII. törvény 342. §-ának (2) bekezdésében és a köztisztvisel´ók munkavégzésér´ól, munka- és pihen´óidejér´ól, jutalmazásáról, valamint juttatásairól szóló 170/1992. (XII. 22.)
Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek
dolgozóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló belügyminiszteri rendelet módosítására — az érintett érdekképviseleti szervekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

a külügyminiszter el´óterjesztésére
80. születésnapja alkalmából, egész élete odaadó, a magyarság ügyét h´úségesen szolgáló munkájáért
Bereczky Árpád nyugdíjasnak,
munkásságáért, valamint sokrét´ú, a közösség érdekében
önként vállalt tevékenységéért
Kati Evans-nak, az Oxfordi Egyetem Bodleian Könyvtára könyvtárosának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
Zala megye és Bad Berleburg polgárai közötti baráti
kapcsolatok fejlesztéséért, önzetlen és példamutató karitatív tevékenységéért
Barbara Austermann-nak, a Zala megyei Magyar—Német Baráti Társaság németországi titkárának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

1. §
A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek dolgozóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló, módosított
24/1994. (XII. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)
22. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,(3) A munkáltatói támogatás, illet´óleg a lakáscélú keret kezelésére a pénzügyi szervnek bankszámla szerz´ódést
kell kötnie az erre feljogosított hitelintézettel.’’
2. §
Az R. 2. §-a (1) bekezdése e) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,e) hozzájárul ahhoz — függetlenül e kikötés szerz´ódésbe foglalásától —, hogy az ingatlanra a kölcsönt nyújtó
szerv javára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az
ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre;’’
3. §
Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és
2. számú melléklete lép.
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4. §
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9. Kérelmez´óvel együtt lakó személyek:

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

Név

Szül. év

Rokonsági fok

............................................................ ............................
............................................................ ............................

Kuncze Gábor s. k.,

............................................................ ............................

belügyminiszter

............................................................ ............................
............................................................ ............................
1. számú melléklet
a 29/1998. (VI. 24.) BM rendelethez

10. A kérelmez´óvel együtt költöz´ó személyek:

,,1. számú melléklet
a 24/1994. (XII. 9.) BM rendelethez

Név

Bentlakás
jogcíme

Rokonsági
fok

Szül. év,
hó, nap

............................ .............. ...................... ......................
MINTA

............................ .............. ...................... ......................

2 példányban, írógéppel kell kitölteni!

............................ .............. ...................... ......................

...............................................................
(szerv)

............................ .............. ...................... ......................
............................ .............. ...................... ......................

Iktatószám:.......................................................
Munkáltatói kölcsön támogatás iránti kérelem

A lakás így ........................ f´ó elhelyezését fogja szolgálni (vállalt gyermekkel együtt).

1. Kérelmez´ó neve (el´óz´ó neve): ......................................... 11. Kérelmez´ó és házastársa, élettársa (együtt költöz´ó
.............................................................................................
családtagja) állandó bejelentett lakásának címe (iráLeánykori neve: ................................................................
nyítószáma):
Anyjaneve:........................................................................
.............................................................................................
Születésihely:..................................................................,
........... év ......................... hó ............ nap
12. Jelenlegi lakásának címe (melyben lakik):
.............................................................................................
2. Személyi igazolvány száma, adóazonosító jele:
.............................................................................................
13. A lakás, társasház, családi ház, önkormányzati bérlakás, BM szolgálati, BM munkaköri szolgálati, más
3. Beosztása, rendfokozata, állományviszonya:
szerv bér- vagy szolgálati lakása, átmeneti: szükségla.............................................................................................
kás, munkahelyi szálló, egyéb.
Szolgálati lakás esetén, a bérleti jogviszony id´ótarta4. Munkahelye (szolgálati helye):
ma
.......................................................................................
.............................................................................................
(Megfelel´ó rész aláhúzandó.)
Munkahelyi telefon: .........................................................
5. BM munkaviszony (szolgálati) kezdete:
........................ év ......................... hó ............ nap
6. Családi állapota: ...............................................................
7. Házastárs (élettárs) neve (el´óz´ó neve), leánykori név
is:
........................................................................................
8. Házastárs (élettárs) születési adatai:
.................... év .................................... hó ............ nap
Anyjaneve:........................................................................
Munkahely:.......................................................................
telefon:...............................................................................

14. Milyen jogcímen lakik a lakásban: tulajdonos, bérl´ó,
bérl´ótárs, albérl´ó, családtag, eltartó, egyéb:
.............................................................................................
(Megfelel´ó rész aláhúzandó.)
15. Kérelmez´ó házastársának, élettársának, gyermekeinek, együtt költöz´ó családtagjainak jelenlegi lakásának adatai:
komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás.
A lakás szobaszáma: .................., egyéb helyiségei:
konyha, f´óz´ófülke, étkez´ó, kamra, fürd´ószoba, WC,
el´ószoba, hálófülke, hall és egyéb.
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16. Meglév´ó lakását (lakásukat) a BM rendelkezésére bo- A kérelemhez csatolandó:
csátja-e igen — nem, ha nem, miért nem:
............................................................................................. 1. ,,Munkáltatói támogatás iránti kérelem kiegészítése’’
(nyomtatvány).
17. Kérelmez´ó vagy vele együtt költöz´ó családtagja 5 éven
2. Kérelmez´ó, házastársa, valamint vele együtt költöz´ó
belül rendelkezett-e önálló lakással: ha igen, akkor
családtagok nettó fizetésér´ól szóló igazolás.
személyi tulajdonú, szolgálati, önkormányzati bér-,
3. Személyzeti szervt´ól munkaviszony-igazolás.
egyéb ............................................... [eladtam(-tuk),
4. ,,Megállapodás’’ 6 példányban.
benne lakom, más lakik benne, bérbeadó részére térí5. A kölcsön céljának megfelel´ó iratok, okmányok, melytés ellenében visszaadtam].
r´ól a munkahelyén a lakásügyekkel megbízott ad tájékoztatást.
18. A kért munkáltatói kölcsön támogatás célja: lakásvásárlás (magánforgalmi, szervezett) családiház-építés, Közvetlen munkahelyi vezet´ó javaslata a kérelem támogatet´ótér-beépítés, b´óvítés, korszer´úsítés, egyéb
tására (hivatásos jogviszonyban álló dolgozó esetén a
.............................................................................................
külön intézkedésben meghatározott vezet´ó):
19. A kért munkáltatói kölcsön összege: ........................ Ft,
azaz.........................................................................forint.

Budapest, 199........ .........................................................
.....................................................
aláírás

20. Építés, vásárlás, korszer´úsítés helye (irányítószám):
.............................................................................................

21. Kérelem indoklása:
............................................................................................ Bizottság javaslata:
.............................................................................................
Budapest, 199........ .........................................................
22. Lakásügyét, hitelügyét bonyolító ....................... (hitel.....................................................
intézet megnevezése, címe, irányítószáma):
aláírás
23. Kijelentem, hogy a BM vagy más fegyveres testülett´ól
szolgálati id´ó utáni engedményt kaptam ................... Ft
összegben, nem kaptam.
A kérelem elbírálására jogosult döntése:
24. Kijelentem, hogy házastársamnak, élettársamnak,
együtt költöz´ó családtagoknak ingatlanunk, lakásunk:
van — nincs
Ha van: lakóház, öröklakás, bérlakás, szolgálati lakás,
egyéb ingatlan, részingatlan, építési telek, üdül´ótelek,
szántó, zártkert, egyéb.
25. Tudomásul veszem, hogy a megállapodásban foglaltak
megszegése esetén, különös tekintettel arra, ha munkaviszonyom megsz´únik, a fennálló kölcsöntartozást
egy összegben vissza kell fizetnem [kivéve a 24/1994.
(XII. 9.) BM rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében
foglaltak esetén].
26. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelemben és
mellékleteiben közölt adatokért fegyelmi és anyagi
felel´ósséggel tartozom, a kérelem benyújtása után a
körülményeimben bekövetkezett változásokat tartozom bejelenteni.

..................................Ft,.........................................lejárat
Budapest, 199........ .........................................................
.....................................................
aláírás

Munkáltatói kölcsön támogatás iránti kérelem kiegészítése
1. Új családiház-, toldaléképítés
— Becsült építési költség ..................Ft
Emeletráépítés, tet´ótér-beépítés, b´óvítés, korszer´úsítés
— Költségvetés összege .................. Ft
Vásárlás
— Lakás vételára .................. Ft

Budapest, 199........ .........................................................
.....................................................
kérelmez´ó aláírása

Vagyonközösség felszámolása érdekében történ´ó tulajdonszerzés
— Tulajdonrész vételára .................. Ft
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2. Korábban részesült-e lakáscélú munkáltatói támogatásban?
— nem
— igen, .................................... összegben
— visszafizetés módja:
megsz´únt ............................. évben
kedvezménnyel megsz´únt ............................. évben
fennálló tartozás ............................. évig
3. Egyéb hosszú lejáratú tartozása van-e?
— nem
— igen, ....................................... összegben
hitelt nyújtó ......................................................
4. Szociálpolitikai (lakásépítési) kedvezményben részesült?
— nem
— igen, ....................................... évben
................................. Ft összegben
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2. számú melléklet
a 29/1998. (VI. 24.) BM rendelethez
,,2. számú melléklet
a 24/1994. (XII. 9.) BM rendelethez
Megállapodás a munkáltatói támogatásról
és annak feltételeir´ól
mely létrejött egyfel´ól a Belügyminisztérium mint
munkáltató
(a
továbbiakban:
hitelez´ó),
másfel´ól
................................ ................................... mint munkavállaló
(a továbbiakban: adós) között a 24/1994. (XII. 9.) BM
rendelet alapján.
Adósneve:.................................................................................
(leánykori név: ................................................................)
Anyjaneve:................................................................................
Születésihelye:.........................................................................

Születési ideje:
5. Lakáscélú munkáltatói támogatásban részesült-e?
19......... év .......................................... hó ................... nap
— nem
— igen, .................(évben),
Szem.ig.száma:........................................................................
.......................... Ft összegben
Lakóhely:
...................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
(munkáltató megnevezése)
1. Az adós tudomásul veszi, hogy a Belügyminisztérium
6. Jogosult-e lakásépítési (szoc. pol.) kedvezményre?
a ..............................-nál vezetett lakáscélú keret szám— nem
lájáról, a saját er´ó kiegészítésére ............... Ft, azaz
— igen, ........................ gyermek után
.............................. forint kamatmentes munkáltatói
........................ Ft összegben
kölcsönt nyújt a .............................. útján. A fenti
összegb´ól a minisztériumi jogviszonya alapján járó, a
7. Az 1. pont pénzügyi fedezete
24/1994. (XII. 9.) BM rendelet 8. §-ában meghatáro— visszaadott bérlakásért kapott
zott kedvezmény ......... Ft. A további kedvezmény jótérítési összeg
............... Ft
váírására a tartozás fennállása alatt a kölcsönt bizto— lakás eladásából származó összeg
sító szerv hivatalból intézkedik, mely során a havi
(adásvételi szerz´ódéssel igazolt)
............... Ft
törleszt´ó részlet változatlan marad.
— igényelhet´ó lakástámogatási
kedvezmény
............... Ft
2. A kölcsön összege a ........................ számú tulajdoni
— vissza nem térítend´ó önkormányzati
lapon nyilvántartott, ............ hrsz.-ú, természetben
támogatás
............... Ft
.............................. szám alatt lév´ó ...... m2 alapterület´ú,
......... szobás ............... vásárlásához,* építéséhez, b´óví— önkormányzati támogatás
............... Ft
téséhez, korszer´úsítéséhez használható fel.
— házastárs munkáltatói kölcsöne
............... Ft
* A lakás vételára: .............................. Ft.
— ifjúsági betét összege
............... Ft
A kölcsön lejárata: ......... év, az 1. pontban meghatá— ifjúsági külön kölcsön összege
............... Ft
rozott kedvezmény figyelembevételével.
— ............... hitel
............... Ft
A kölcsön fedezete:
— egyéb hitel
............... Ft
— egyetemleges adóstárs:
Igényelt munkáltatói kölcsön
............... Ft
......................................................................................
Saját rész (készpénz a felsoroltakon
— készfizet´ó kezes:
kívül)
............... Ft
......................................................................................
(építkezésnél: meglév´ó anyag és
— készfizet´ó kezes:
elvégzett munka értéke)
............... Ft
......................................................................................
Budapest, 199........ .........................................................
Építkezés, b´óvítés, korszer´úsítés esetében befejezési
határid´ó: ............... (melyet a használatbavételi enge.....................................................
dély megküldésével igazol).
kérelmez´ó aláírása’’
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Az adós tudomásul veszi, hogy az építkezést a kölcsön
felhasználásával oly módon kell folytatnia, hogy az a
megállapított id´ópontra befejezést nyerjen, az építkezés során mindazokat az el´óírásokat, amelyeket az
építési engedély tartalmaz, meg kell tartania.
A lakóingatlan joger´ós használatbavételi engedélyének kiadásától számított 30 napon belül köteles eljárni az illetékes földhivatalnál annak érdekében, hogy a
jelzálogul lekötött ingatlan tulajdoni lapjának I. részén a kölcsön igénybevételével épült lakóház feltüntetésre kerüljön.
A hitel törlesztését a kölcsönszerz´ódés megkötését
követ´ó hó 1-jén meg kell kezdeni, a hitelt folyósító
............... által megállapított részletekben. A .................
által felszámított kezelési költség a dolgozót terheli.
3. A Belügyminisztérium ellen´órzi a hitelcél megvalósulását.
4. Az adós tudomásul veszi, hogy az ingatlan csak a munkáltatói kölcsön kiegyenlítése után idegeníthet´ó (cserélhet´ó) el.
5. Az adós feltétel nélkül beleegyezését adja ahhoz, hogy
a 2. pontban meghatározott ingatlanra, a munkáltatói
hitel visszafizetésének biztosítására a hitel teljes
visszafizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen
be a hitelez´ó.
Adós tudomásul veszi, hogy a jelzálogjogul lekötött
ingatlanra köteles a vagyonbiztosítást megkötni, a hitel erejéig a Belügyminisztérium jogosultságát (kedvezményezetti min´óségét) bejegyeztetni, azt igazolni,
és a kölcsön fennállásának egész tartama alatt fenntartani.
6. Az adós tudomásul veszi, hogy ha a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti, illetve azt
megszegi, a kölcsönösszeget rendeltetését´ól eltér´ó
módon vagy más célra használja fel, az a kölcsön
felmondását vonja maga után. A kölcsönszerz´ódés
felmondása esetén a Belügyminisztérium a tartozás
még ki nem egyenlített részét megterheli a korábban
esetlegesen már jóváírt kedvezmény, valamint a pénzintézet által felszámított és a kölcsön nyújtásakor átvállalt kezelési költség összegével, és az így megállapított tartozás összegének megfizetése egy összegben
esedékessé válik. Amennyiben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Ptk. 301. §-ának (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.
7. Az adós tudomásul veszi, hogy ha a munkáltatói kölcsön teljes visszafizetése el´ótt munkaviszonya a
24/1994. (XII. 9.) BM rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében foglaltaktól eltér´ó módon sz´únik meg, a jelen
megállapodás 6. pontja szerint megterhelt kölcsönhátralék egy összegben esedékessé válik.
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8. Az adós tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmében valótlan adatot közöl, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott, valamint az átutalt kölcsön felhasználását az ......................-hez történ´ó átutalásától
számított két hónapon belül nem kezdte meg, a Belügyminisztérium az általa nyújtott munkáltatói kölcsönt visszahívja.
9. A felek tudomással bírnak arról, hogy a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmében a munkáltatói kölcsönnel a lakáscélú
támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott
méltányolható lakásigény mértékét meghaladó lakásra, vagy a törvényben megjelöltt´ól eltér´ó célra történ´ó
felhasználása adófizetési kötelezettséget von maga
után.
10. Az adós tudomásul veszi, hogy a 24/1994. (XII. 9.) BM
rendelet 8—9. §-aiban meghatározott (minisztériumi
jogviszony ideje alapján, illetve visszafizetési) kedvezmények együttes összege nem haladhatja meg az 1995.
évi CXVII. törvény 1. számú melléklete 2.1. pontjában
megállapított mértéket.
11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott BM rendeletben foglaltak, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
12. Az adós kötelezettséget vállal arra, hogy az 5. pontban
meghatározott
vagyonbiztosítás
igazolását
az
.................-vel kötött kölcsönmegállapodás megkötését követ´ó 8 napon belül a hitelez´ó képvisel´ójének
átadja.
13. Egyéb:
Budapest, 199...... ........................... .........
A jelen megállapodást a felek külön-külön elolvasták,
megértették és mint akaratukkal mindenben egyez´ót tanúk el´ótt aláírták.
Hitelez´ó részér´ól:

Adós részér´ól:

............................................... ...............................................
Tanúk:
Név: ........................................................................................
Lakcím: ..................................................................................
Név: ........................................................................................
Lakcím: ..................................................................................
Melléklet: 2 lap biztosítási nyilatkozat
Készült: 6 példányban
Kapják: 1 pld. Adós
Kapják: 2 pld. Hitelez´ó (rendelkez´ó levél melléklete)
Kapják: 1 pld. Pénzügyi Osztály
Kapják: 1 pld. Személyzeti Osztály
Kapják: 1 pld. Irattár’’
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A belügyminiszter,
a honvédelmi miniszter,
a népjóléti miniszter
és a pénzügyminiszter
30/1998. (VI. 24.) BM—HM—NM—PM
együttes rendelete
a bajba jutott légijárm´úvek megsegítését ellátó
kutató-ment´ó szolgálatokról
A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Lt. végrehajtására kiadott
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
26. §-ának (1) bekezdése alapján a bajba jutott légijárm´úvek megsegítését (felkutatását, mentését) ellátó kutatóment´ó szolgálatok szervezetér´ól, m´úködésér´ól, fenntartásáról, riasztásáról és a mentéssel járó költségek viselésér´ól
— a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben — az alábbiakat rendeljük el:
Általános rendelkezések
1. §
A rendeletet kell alkalmazni:
a) a Magyar Köztársaság területén és légterében a bajba jutott, elt´únt légijárm´úvek, a légijárm´úvek személyzete,
utasai mentésére, felkutatására, illet´óleg az ezzel összefügg´ó tevékenységek megszervezésére és végrehajtására,
b) a szomszédos országok területén és légterében nemzetközi egyezmény vagy felkérés alapján kutatás-mentésre,
c) a Magyar Köztársaság területén és légterében szomszédos országokból, nemzetközi egyezmény vagy felkérés
alapján kutatás-mentésre.

Értelmez´ó rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) kutató-ment´ó körzet: az a meghatározott kiterjedés´ú
terület, amelyen belül a kutató-ment´ó szolgálat a feladatát
végrehajtja;
b) kutató-ment´ó légijárm ´ú: a kutatás-mentés hatékony
végrehajtására alkalmas különleges eszközökkel felszerelt
légijárm´ú;
c) kutató-ment´ó szolgálat: gy´újt´ó fogalom. A konkrét
feladattól függ´óen jelenthet mentést összehangoló központot, mentési alközpontot vagy riasztó állomást;
d) Mentés Összehangoló Központ: a kutatás-mentés irányítására létrehozott legmagasabb szint´ú szervezet;
e) mentési alközpont: a Mentés Összehangoló Központnak alárendelt, meghatározott kutató és ment´ó kör-
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zetben a mentési tevékenység végrehajtására létrehozott
szervezet;
f) mentés: a t´úzoltási és a m´úszaki mentési feladatokkal
egyid´óben a légiközlekedési baleset helyszínén végrehajtott és a balesetet szenvedett személyek életének és testi
épségének megóvása céljából végzett egészségügyi ellátás,
illetve m´úszaki beavatkozás, valamint a veszélyeztetett területr´ól az anyagi értékek kivonása, megóvása;
g) ment´óegység: a repül´ótereken és a mentési alközpontok területén a kijelölt szervezetek állományából a mentési
feladatok ellátására létrehozott, megfelel´ó berendezésekkel ellátott és gyakorlott személyekb´ól álló egység;
h) kárelhárítás: a légiközlekedési baleset helyszínének
és környezetének megóvása a további károsodástól, illetve
a baleset következményeinek felszámolása, beleértve a veszélyes anyagok, sugárzó, mérgez´ó robbanó anyagok, fegyverek, l´ószerek stb. hatástalanítását, ´órzését, kivonását,
semlegesítését;
i) légiforgalmi szolgálat: a repüléstájékoztató szolgálat,
a repül´ótéri repüléstájékoztató szolgálat, a riasztó, szolgálati, légiforgalmi irányító szolgálat, a körzeti irányító szolgálat és a repül´ótéri irányító szolgálat;
j) légiközlekedési meteorológiai szolgálat: a légiközlekedés számára tájékoztató, el´órejelzési és veszélyes id´ójárási
jelenségr´ól figyelmeztetést adó szervezet;
k) összeköttetést biztosító berendezések: a gyors és megbízható összeköttetést létesít´ó és fenntartó analóg, digitális adatcserét lebonyolító eszközök (pl. telefon, telefax,
rádiótelefon).

A kutató-ment´ó szolgálat szervezete
3. §
(1) Kutató-ment´ó szolgálatot hoz létre — szükség szerint — a légiközlekedési baleset során bajba jutott légijárm´úvek légi, illet´óleg földi felkutatására és mentésének
végrehajtására
a) a belügyminiszter a T´úzoltóság, a R end´órség, a Határ´órség (a továbbiakban: H ´ÓR), a Polgári Védelem állományából,
b) a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) állományából,
c) a népjóléti miniszter az Országos Ment´ószolgálat
(a továbbiakban: OMSZ ) állományából.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján létrehozott légi
kutató-ment´ó szolgálat az MH Légier´ó vezérkari f´ónöke
által jóváhagyott, nemzetközi szabályokon alapuló el´óírások szerint lát el szolgálatot.
(3) A légi kutató-ment´ó szolgálat riasztására és alkalmazására, illet´óleg e szerv illetékességére és jogosultságára vonatkozó szabályokat a honvédelmi miniszter határozza meg.
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(4) A kutató-ment´ó szolgálat feladatát az (1) bekezdésben felsorolt szerveknél el´óre kell meghatározni, az 1971.
évi 25. törvényerej´ú rendelettel kihirdetett, a Nemzetközi
Polgári Repülésr´ól szóló, 1944. december 7-én, Chicagóban aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
12. Függelékének (Kutatás-Mentés), valamint az Lt. el´óírásainak megfelel´óen.
(5) A kijelölt kutató-ment´ó szolgálat a tevékenységét a
feladat jellegének megfelel´óen külön kialakított szervezettel hajtja végre.

4. §
(1) A kutatással-mentéssel kapcsolatos feladatok koordinálására és vezetésére Mentés Összehangoló Központot
(a továbbiakban: Központ) kell létrehozni, és szükség szerint m´úködtetni.

4401

(2) Észlelésnek számít különösen, ha
a) a légijárm´ú erre utaló jelzést ad,
b) légijárm´ú baleseti helyzetére lehet következtetni a
légtérellen´órzés és sikertelen összeköttetés alapján,
c) a baleseti vészjeladó jelez vagy COSPAS-SAR SAT
jelzés fut be,
d) a légijárm´ú nem fejezi be feladatát a repülési tervnek
megfelel´óen, nincs vele összeköttetés, illetve nem lehet
vele kapcsolatot teremteni,
e) a másik légijárm´ú vagy légiforgalmi szolgálati egység
észlel közvetlenül rendellenességet vagy balesetet,
f) a lakosságtól vagy szervt´ól származó bejelentés érkezik.

6. §

(2) A Központ feladata a kutató-ment´ó tevékenység
összehangolása, irányítása, más állami szervekkel az
együttm´úködés, a tájékoztatás megszervezése és végzése,
valamint a Kormány folyamatos tájékoztatása.

(1) Az a szerv, amelyhez jelentés érkezett, köteles haladéktalanul értesíteni további intézkedések céljából, a riasztás elrendelése érdekében az Országos R end´ór-f´ókapitányság Központi Ügyeletét (a továbbiakban: ORFK KÜ).

(3) A Központ ideiglenes szervezet, önálló költségvetéssel nem rendelkezik, elhelyezésér´ól a T´úzoltóság országos
parancsnoka gondoskodik.

(2) Az ORFK KÜ a kapott információt haladéktalanul
köteles továbbítani az MH, a Honvédelmi Minisztérium, a
H ´ÓR Országos Parancsnokság, a Polgári Védelmi Országos Parancsnokság, az OMSZ, a Népjóléti Minisztérium
illetékes szervének. Az érintett megyei (f´óvárosi) rend´óri
szervet az ORFK KÜ riasztja.

(4) A Központot a T´úzoltóság országos parancsnoka
vezeti, tagjai a 3. § (1) bekezdésében felsorolt szervek
kijelölt képvisel´ói.
(5) A Központ tagjai a Központ vezet´ójének intézkedésére a saját m´úveleti terveik szerint járnak el. A Központ
m´úveleti terveinek elkészítéséért, naprakészen tartásáért
a Központ vezet´óje a felel´ós.

A riasztás rendje
5. §
(1) Légiközlekedési baleset észlelése vagy légijárm´ú
kényszerhelyzetbe kerülésének feltételezése esetén jelentési kötelezettsége van:
a) az ellen´órzött légtérben az illetékes légiforgalmi irányító egységnek,
b) a légijárm´úvel távközlési kapcsolatot tartó légiforgalmi tájékoztató egységnek,
c) a repül´ótér légterében a repül´ótéri légiforgalmi irányító vagy tájékoztató szolgálatnak,
d) a leveg´óben tartózkodó és a balesetet vagy bajbajutást észlel´ó légijárm´ú személyzetének,
e) az állampolgári vagy egyéb bejelentéseket fogadó
állami (államigazgatási, hatósági) szervnek,
f) az állampolgároknak.

7. §
(1) Az ORFK KÜ a kapott információt haladéktalanul
köteles továbbítani a T´úzoltóság országos parancsnokának, aki a riasztást követ´óen értékeli a beérkezett információkat, és a légiközlekedési baleset nagyságrendjének és a
bekövetkezés körülményeinek függvényében a vonatkozó
jogszabályok és a m´úveleti tervek alapján azonnal megteszi
a szükséges intézkedéseket.
(2) A kutatás, illetve a mentés megkezdésére a (3) bekezdés kivételével a Központ vezet´óje intézkedik.
(3) A helyszínre kiérkezett t´úzoltóegységek, a ment´ószolgálat, illetve a légi kutató-ment´ó szolgálat a saját er´óivel haladéktalanul megkezdi a mentést. A helyszínre vezényelt t´úzoltóegységek vezet´óje (t´úzoltásvezet´ó) a mentés
irányításában és a tevékenységek koordinálásában a t´úz
elleni védekezésr´ól, m´úszaki mentésr´ól és a t´úzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 7. §-a, valamint a 9—10. §
rendelkezései szerint jár el.
(4) A kutatásban, mentésben részt vev´ó egységek kutató-ment´ó alközpontként végzik feladataikat.
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A kutatás-mentés megszervezése és végrehajtása
8. §

(1) A légiközlekedési baleset helyszínének megállapítása, valamint a mentés gyors végrehajtása érdekében légi
vagy földi, illet´óleg egyidej´ú légi és földi kutatást kell
végezni.
(2) A légi kutatás során az MH keretén belül létrehozott
kutató-ment´ó szolgálat az MH Légier´ó Vezérkar illetékes
szervének intézkedésére felkutatja az elt´únt légijárm´úvet,
megjelöli és megközelíti a légiközlekedési baleset helyszínét.
(3) A földi kutatás keretében az elt´únt légijárm´ú felkutatásának, a kijelölt ment´óegységek tevékenységének irányítását a Központ végzi. Ehhez igénybe veheti a rend´óri,
a polgári védelmi er´óket, eszközöket, szükség esetén bevonhatók az MH és a H ´ÓR er´ói és eszközei is.
(4) A T´úzoltóság Országos Parancsnokság Repül´ótéri
T´úzoltóságparancsnokság:
a) Budapest Ferihegy Nemzetközi R epül´ótéren és
meghatározott körzetében a repül´óeseményekkel kapcsolatosan állandó jelleggel kutató-ment´ó alközpontként m´úködik,
b) mint a Központ része információs, szakmai, operatív
segítséget nyújt az ország területén létesítend´ó kutatóment´ó alközpont részére.

Légi kutató-ment´ó szolgálat
9. §
(1) Légi kutató-ment´ó szolgálat akkor m´úködtethet´ó, ha
a) a 4. számú melléklet szerinti id´ójárási határértékek
lehet´óvé teszik az alkalmazást,
b) ismeretlen a várható vagy tényleges földet érési hely,
c) olyan a helyszín távolsága és megközelítési lehet´ósége a földi és légi kutató-ment´ó szolgálatok (egységek)
kiindulási körzetét´ól számítva, hogy a légi kutató-ment´ó
szolgálat feltételezhet´óen azonos vagy korábbi id´ópontban érheti el azt,
d) a légi kutató-ment´ó szolgálat riasztására jogosult
ügyeleti szerv az alkalmazást indokoltnak tartja.
(2) Légi kutató-ment´ó szolgálatot teljesítenek
a) az MH er´ói az 1. számú melléklet szerinti ment´ókörzetekben állandó jelleggel,
b) az állampolgárok (légijárm´ú tulajdonosok, üzembentartók) társadalmi szervezetei,
c) a leveg´óben tartózkodó vagy erre a célra felszállásra
kész légijárm´úvek, öntevékenyen vagy a légiforgalmi irányítószolgálat utasítására vagy engedélyével.
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(3) A légi kutató-ment´ó szolgálat:
a) riasztási vagy veszély állapotban azonnal megkezdi a
kutatást,
b) a lehet´ó legrövidebb id´ón belül meghatározza a bajba jutott légijárm´ú helyzetét, illet´óleg a fedélzetén tartózkodó személyzet, az utasok pontos helyét, ezt jelenti a
Központnak, és javaslatot tesz a szükségesnek tartott intézkedésekre,
c) segíti a t´úzoltóságot a t´úz eloltásában.

Földi kutató-ment´ó szolgálat
10. §
(1) Földi kutató-ment´ó szolgálatot látnak el öntevékenyen vagy riasztás alapján:
a) a készenléti szolgálatot teljesít´ó szervezetek,
b) az intézked´ó hatósági személy(ek).
(2) Földi kutató-ment´ó szolgálat:
a) riasztás vagy veszély állapotban azonnal megkezdi a
kutatást,
b) felkutatja a bajba jutott légijárm´ú, illet´óleg fedélzetén tartózkodó személyzet, utasok helyét, és jelenti a Központnak a pontos helyzetet, a szükségesnek tartott intézkedéseket,
c) t´úz esetén megkezdi a t´úzoltást,
d) a bajba jutott légijárm´úvet, a fedélzeten tartózkodó
személyeket megközelíti, a helyszínt illetéktelen el´ól lezárja,
e) menti a bajba jutott légijárm´ú fedélzetén tartózkodó
személyeket (els´ósegélynyújtás, roncsból, t´úzb´ól vagy
egyéb okból veszélyes körzetb´ól való mentés).

A kutatás-mentés tervezésének rendje
11. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében felsorolt szervek együttm´úködésének összehangolására az érintett szervek bevonásával a Központ vezet´óje m´úveleti tervet készít.
(2) A Központ vezet´óje az (1) bekezdésben meghatározott feladat végrehajtása érdekében
a) naprakészen vezeti, tárolja a kutató-ment´ó feladatok ellátásához szükséges adatokat, információkat, eljárási
szabályokat, és biztosítja az azokhoz való közvetlen és
gyors hozzáférést;
b) gy´újti, feldolgozza, értékeli a bajba jutott légijárm´úvek megsegítése során keletkezett információkat, iratokat,
jelentéseket.
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(3) A m´úveleti terv tartalmazza a kutatásban és a mentésben résztvev´ók, e rendeletben nem szabályozott, részletes feladatait, így különösen:
a) a kutató-ment´ó körzeten belüli kutató és ment´ó
munkák irányításának módját,
b) a rendelkezésre álló hírközlési rendszerek és eszközök használatát,
c) az úton lév´ó kutató-ment´ó feladatra bevonható légijárm´úvek riasztásának módját,
d) a kutatásra és mentésre kijelölt személyzet kötelességeit és jogosultságait,
e) a berendezések lehetséges átcsoportosítását, amelyet meteorológiai vagy más feltételek tehetnek szükségessé,
f) a kutató és ment´ó m´úveletekkel kapcsolatos lényeges információkhoz való hozzájutás módszerét,
g) a segítség — beleértve a légijárm´úvek, személyzet
vagy felszerelés — kérésének formáját,
h) a vészhelyzetben lév´ó légijárm´únek nyújtandó segítség módját, vízre történ´ó kényszerleszállás esetén,
i) a kutatást és mentést végz´ó vagy más légijárm´ú által
a vészhelyzetben lév´ó légijárm´úveknek történ´ó segítségnyújtás módját,
j) a segítségnyújtással kapcsolatos teend´óket olyan légijárm´ú esetén, amely ellen jogellenes cselekményt hajtottak végre.
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(4) A szükséges vízi mentési tevékenységet folyók, tavak
vízfelületén, a vízfelületr´ól megközelíthet´ó területeken a
Rend´órség illetékes szerve végzi, és biztosítja az erre felhasználható vízijárm´úvek igénybevételét.

A lakosság mentése
14. §
(1) A lakosság mentését, szükség szerinti menekítését a
Központ vezet´ójének kezdeményezésére a Polgári Védelmi Országos Parancsnokság végzi.
(2) A Polgári Védelmi Országos Parancsnokság az
(1) bekezdésben meghatározott feladat ellátása során
a) elvégzi a kárterületen a lakossági veszélyeztetés területi határainak kijelölését,
b) biztosítja a sérültek, túlél´ók, valamint a ment´óer´ók
számára a helyszíni ellátást, illetve a szükségelhelyezést,
c) gondoskodik az áldozatokkal kapcsolatos el´óírások
végrehajtásáról.

A légijárm´ú-vezet´ó feladatai
15. §

(2) A szükséges t´úzoltási, m´úszaki mentési, egyéb kárelhárítási feladatokat a T´úzoltóság végzi.

(1) Ha a légijárm´ú vezet´óje azt észleli, hogy egy másik
légijárm´ú veszélyben van,
a) megfigyelés alatt tartja a veszélyben lév´ó járm´úvet
mindaddig, amíg jelenlétére nincs tovább szükség;
b) megtesz minden szükséges intézkedést, ami a bajba
jutott légijárm´ú helyzetének meghatározását könnyíti;
c) jelenti a légiforgalmi szolgálati egységnek
— a veszélyben lév´ó járm´ú típusát, azonosságát és állapotát,
— a veszélyben lév´ó légijárm´ú helyzetét földrajzi koordinátákkal, illet´óleg egy jellegzetes tereptárgytól vagy egy
rádiónavigációs berendezést´ól mért távolságával és tényleges irányszögével kifejezve,
— az észlelés id´ópontját helyi id´óben kifejezett órák és
percek szerint,
— az észlelt személyek számát,
— azt, hogy a személyek elhagyták-e a veszélyben lév´ó
járm´úvet,
— az észlelt vízen úszó személyek számát,
— a túlél´ók látható fizikai állapotát;
d) a légiforgalmi irányító szolgálati egység utasítása
szerint cselekszik a kutató-ment´ó légijárm´ú megérkezéséig.

(3) A helyszínen tartózkodó t´úzoltásvezet´ó a mentéssel
kapcsolatos információk alapján kezdeményezze, illet´óleg
tegyen javaslatot a Központ vezet´óje felé a Központ m´úködésének megkezdésére.

(2) Ha a baleset helyszínére els´ónek érkez´ó légijárm´ú
nem kutatási és mentési légijárm´ú, akkor köteles jelenteni
az általa észlelt eseményt a légiforgalmi irányító szolgálatnak.

Helyszínbiztosítás
12. §
A helyszínbiztosítási feladatokat a Rend´órség látja el.

A sérültek mentése, a t´úzoltás, a m´úszaki mentés
és a vízi mentés
13. §
(1) A sérültek mentését, gyors orvosi ellátását
a) az OMSZ er´ói, eszközei a helyszínen és az egészségügyi intézménybe szállítás során,
b) az igénybe vehet´ó egészségügyi intézmények a beszállítás után
látják el.
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(3) A vészadást felfogó légijárm´ú vezet´óje, ha a hírközl´ó
csatornákon vészjeleket, vészközleményt vagy ezzel egyenérték´ú közleményt vesz
a) rögzíti a veszélyben lév´ó járm´ú helyzetét, ha ezt
közlik,
b) beméri az adás irányát,
c) tájékoztatja az illetékes légiforgalmi irányító szolgálati egységet a vészközleményr´ól, megadva valamennyi
rendelkezésre álló adatot,
d) az adott helyzet értékelésének függvényében meghozott döntésével belátása szerint továbbhalad a vészadásban
megadott hely felé.
A kutató-ment´ó szolgálat szervezetének
információs rendszere
16. §
A Központ és a kutató-ment´ó alközpontok információs
kapcsolatainak rendszere kiterjed:
a) a más jogszabályban meghatározott repül´óbaleseti
szolgálatra,
b) a katonai légügyi hatóság repül´óbaleseti készenléti
szolgálatra,
c) a rádióiránymér´ó (helymeghatározó) szolgálatra,
d) a Kormányzati Távközlési R endszerre, illet´óleg annak útján elérhet´ó — kutatási-mentési feladatokhoz kapcsolódó — adatbázis elérési lehet´óségére,
e) a meteorológiai szolgálatra,
f) az 1. számú mellékletben meghatározott légi kutatóment´ó körzetek m´úködési rádiófrekvenciáin, továbbá a
légiközlekedés vészfrekvenciáin történ´ó forgalmazásra.
A kutató-ment´ó szolgálat felszerelése
17. §
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(2) A kutató-ment´ó szolgálatba tartozó egységek m´úködési szabályzatát a kutatás-mentésre vonatkozó és az eljárást meghatározó nemzetközi dokumentumok figyelembevételével kell elkészíteni, és azt a részt vev´ó egységek
rendelkezésére bocsátani.
(3) A kutató-ment´ó szolgálat a Központ tervezésével, a
jogszabályokkal és az Egyezményben megállapított gyakorisággal és módszerrel megfelel´ó szint´ú gyakorlatokat köteles tartani.
(4) A légi kutató-ment´ó szolgálati helyen a szolgálat
eszközeit, felszerelését és személyi állományát folyamatos
szolgálatban (készültségben) kell biztosítani.

A kutató-ment´ó szervezet fenntartási
és eljárás költségei
19. §
A kutató-ment´ó szolgálat létrehozási, fenntartási és eljárási költségeit — beleértve a gyakorlatok költségeit — a
feladat végrehajtására e rendelet szerint kijelölt költségvetési szervek els´ó ízben 1999. évi költségvetési törvényben
tervezik.

20. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó második hónap els´ó
napján lép hatályba.
Kuncze Gábor s. k.,

Dr. Fodor István s. k.,

belügyminiszter

honvédelmi minisztériumi
politikai államtitkár

Dr. Kökény Mihály s. k.,

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

népjóléti miniszter

pénzügyminiszter

(1) A légi kutató-ment´ó szolgálat készenlétben tartott
eszközeit és felszerelését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A földi kutató-ment´ó szolgálat felszerelése, eszközei
a kiindulási helyen vagy gépjárm´úben lév´ó els´ósegélynyújtó és t´úzoltó-m´úszaki ment´ó eszközökb´ól áll.
(3) Az (1)—(2) bekezdésben meghatározottakon kívüli
egyéb, szükséges min´óség´ú és mennyiség´ú eszközök helyszínre küldésér´ól az eljárás folyamán az intézked´ó Központ gondoskodik.
A kutató-ment´ó szolgálat felkészítése
18. §
(1) A kutató-ment´ó szolgálatban részt vev´ó szervek vezet´ói felel´ósek a kijelölt állomány készenlétéért, felkészítéséért és ismeretfelújításáért.

1. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) BM—HM—NM—PM
együttes rendelethez
Légi kutató-ment´ó körzetek
1. Nyugati (1. számú) kutató-ment´ó körzet (Budapest/nyugat információs központ).
1.1. Kapcsolat: 125.5 MHz — hívójel: Budapest Info
1.2. Illetékességi területe: Magyarország területe a Duna középvonalától Ny-ra.
1.3. Folyamatos szolgálatot teljesít
1.4. Állandó légi kutató-ment´ó szolgálat helye: Szentkirályszabadja katonai repül´ótér.
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2. Keleti (2. számú) kutató-ment´ó körzet (Budapest/kelet információs központ).
2.1. Kapcsolat: 133.0 MHz — hívójel: Budapest Info
2.2. Illetékességi területe: Magyarország területe a Duna középvonalától K-re.
2.3. Folyamatos szolgálatot teljesít
2.4. Állandó légi kutató-ment´ó szolgálat helye: Szolnok
katonai repül´ótér.

2. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) BM—HM—NM—PM
együttes rendelethez
Az állandó és ideiglenes légi kutató-ment´ó szolgálat
személyi állománya, eszközei és felszerelése
1. Személyi állomány
1.1. Személyi állomány létszáma:
a) folyamatos szolgálatban:
— légijárm´ú teljes hajózószemélyzettel,
— egy kutató-ment´ó csoport (3—5 f´ó kutató-ment´ó
katona, ebb´ól 1 f´ó felcser/orvos),
b) tartalék (harckészültségi id´ónorma szerint) riasztható:
— légijárm´ú teljes hajózószemélyzet,
— kett´ó kutató-ment´ó csoport.
1.2. Kutató-ment´ó katonák szakirányú képzettsége:
a) ejt´óerny´ós ugrás, amely kiterjed siklóejt´óerny´óvel
való éjszakai pontos célmegközelítésre (vizuálisan, rádióiránymér´ó és m´úholdas helyzetmeghatározás segítségével), páros ejt´óerny´ós ugrásra (ejt´óerny´ós ugrásra kiképzetlen utas légi szállítására), pontos teherledobásra,
b) helikopteres mentési feladatok végrehajtása, amely
kiterjed a kötéllel való leereszkedésre, személyek csörl´óvel
való fedélzetre emelésére,
c) önálló kutatási, m´úszaki mentési és els´ósegélynyújtó
feladatok végrehajtása, beleértve a veszélyes eszközök kezelését (hadianyagok, ment´órendszerek pirotechnikai eszközei, sugárzó anyagok, toxikus anyagok),
d) vízi ment´ó- és úszóeszközök alkalmazása, beleértve
a légz´ókészülékes merülések végrehajtását.
2.
a)
b)
c)
d)
nak,
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kutató-ment´ó katonák személyi felszerelése:
sikló f´ó- és tartalékejt´óerny´ó,
ejt´óerny´ós magasságmér´ó,
GPS,
fedélzeti ment´ókészlet (túlél´ócsomag, ment´ócsóvészjeladó)
kézi fényszóró,
elemlámpa,
speciális t´ór,
leereszt´ó készülék hegymászó kötéllel,
jelz´ótöltény és füstjelz´ó készlet,
rádió iránykeres´ó,
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k) rádiótelefon,
l) egészségügyi egységcsomag,
m) deszantzsák,
n) ejt´óerny´ós ugróruha, lábbeli,
o) látcs´ó,
p) ejt´óerny´ós fejvéd´ó beépített éjjellátóval, rádióval.
3. Kutató-ment´ó csoport (3—5 f´ó) felszerelése:
a) teherzsák, teherejt´óerny´óvel, rádióirányadóval és
fényjelzéssel, 2 db,
b) kézif´úrész (fa), 2 db,
c) kézif´úrész (fém), 2 db,
d) rövidnyel´ú lapát, 2 db,
e) balta, 2 db,
f) csákány, 2 db,
g) feszít´óvas, 2 db,
h) nagyméret´ú lemezvágó olló, 2 db,
i) csapvágó, 2 db,
j) t´úzoltóbalta, 2 db,
k) fényszóró, 4 db,
l) 5 kg-os halonos oltókészülék, 4 db,
m) villogó lámpa, 2 db,
n) azbeszt véd´óruha, 2 db,
o) ment´ótutaj, 4 db,
p) hálózsák, 4 db,
q) turista sátor (4 személyes), 4 db,
r) meleg ruházat, 2 klt,
s) turistaf´óz´ó, 2 db,
t) hordágy, 4 db,
u) vákuum matrac, 2 db,
v) egészségügyi oxigéntartály tartozékkal, 4 db,
w) orvosi táska (komplett), 2 db,
x) infúzió, 6 klt,
y) rögzít´ósín, kötszer, gyógyszer, 2 klt. (égett és politraumát szenvedettek részére),
z) h´óvéd´ó leped´ó, 8 db,
aa) vászon leped´ó, 6 db,
bb) takaró, 6 db,
cc) hullazsák, 10 db,
dd) ivóvíz, 10 liter
ee) párosugró ejt´óerny´ó-rendszer, 1 db,
ff) kijelölt adatbázissal kétirányú digitális kapcsolatrendszer (Lap-top, modem, rádiótelefon), 2 db,
gg) sisakra épített videokamera és képrögzít´ó, 2 db.
4. A légi kutató-ment´ó szolgálat készültségi légijárm´úvei:
a) helikopter (legalább 1,5 t teherbírású, minimálisan
15 f´ó szállítására alkalmas) — 150 km sugarú körön belül,
egy légi kutató-ment´ó csoport szállítására —, 1 db,
b) repül´ógép (legalább 3 t teherbírású, 350 km/h-nál
nagyobb utazó sebesség´ú és ejt´óerny´ós ugratásra, teherledobásra alkalmas) — két légi kutató-ment´ó csoport szállítására alkalmas, 150 km sugarú körön belül 15-nél több
személyes légijárm´ú felkutatására, és 150 km sugarú körön
kívüli körön túl —, 1 db.
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3. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) BM—HM—NM—PM együttes rendelethez
Földi látjelek és jelzések
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4. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) BM—HM—NM—PM együttes rendelethez
Helikopterleszállás és ejt´óerny´ós ugratás id´ójárási határértékei
1. Helikopterleszállás repül´ótéren kívül.
Felh´óalap (terep felett)
(m)

Vízszintes látás
(km)

Legnagyobb szélsebesség
(m/s)

Nappal

Éjjel

Nappal

Éjjel

Nappal

Éjjel

200

300

2 km

3 km

20

15

2. Ejt´óerny´ós ugratás feltételei (legkisebb gépelhagyási magasság: 400 m terep felett).

Feltétel

Éjjel/nappal
Éjjel/nappal m´úszeres segítséggel

Felh´óalap (terep felett)
(m)

Legnagyobb szélsebesség
(m/s)

100

10

50

8
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A földm´úvelésügyi miniszter,
az ipari, kereskedelmi és
idegenforgalmi miniszter,
a népjóléti miniszter
és a pénzügyminiszter
48/1998. (VI. 24.)
FM—IKIM—NM—PM
együttes rendelete
az egyes élelmiszer-ellen´órzési igazgatási
szolgáltatásokért fizetend´ó díjakról, valamint a díjak
és a min´óségvédelmi bírság megfizetésének
és felhasználásának módjáról szóló
55/1997. (VIII. 14.) FM—IKIM—NM—PM
együttes rendelet módosításáról
Az élelmiszerekr´ól szóló 1995. évi XC. törvény
27. §-ának (9) bekezdésében, a sz´ól´ótermesztésr´ól és
borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény
76. §-ának (2) bekezdésében, valamint az illetékekr´ól
szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a
következ´óket rendeljük el:
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,,(6) A másodfokú eljárás során a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok díját az els´ó fokon eljáró hatóság
megel´ólegezi. Ha
a) a másodfokon eljáró hatóság az els´ó fokon eljárt
hatóság részben vagy egészben jogszabálysért´ó határozatát
a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok
eredménye alapján megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az els´ó fokon eljárt hatóság köteles a másodfokon
felmerült vizsgálati díjat a másodfokú határozattól függ´óen részben vagy egészben viselni;
b) a másodfokon eljáró hatóság az els´ó fokú határozatot helyben hagyja, a tényállás kiegészítéséhez szükséges
vizsgálatok díját a másodfokon eljárt hatóság téríti meg az
els´ó fokon eljárt hatóságnak, kivéve, ha a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatra a fellebbez´ó ügyfél kérelmére, önálló eljárásként került sor. Az ügyfél kérelmére
elrendelt vizsgálat díját a fellebbez´ó ügyfél téríti meg az
els´ó fokon eljárt hatóságnak.’’

3. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

4. §
1. §
Az egyes élelmiszer-ellen´órzési igazgatási szolgáltatásokért fizetend´ó díjakról, valamint a díjak és a min´óségvédelmi bírság megfizetésének és felhasználásának módjáról
szóló 55/1997. (VIII. 14.) FM—IKIM—NM—PM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) preambuluma helyébe a
következ´ó szöveg lép:
,,Az élelmiszerekr´ól szóló 1995. évi XC. törvény
27. §-ának (9) bekezdésében, illetve a sz´ól´ótermesztésr´ól és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény
76. §-ának (2) bekezdésében, valamint az illetékekr´ól
szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a
következ´óket rendeljük el:’’

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

5. §
Az R. e rendelet 3. számú mellékletével egészül ki.

6. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel — a kihirdetése utáni 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1. számú melléklete 1998. szeptember 15.
napján lép hatályba.
Dr. Nagy Frigyes s. k.,

Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,

2. §

földm´úvelésügyi miniszter

ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter

Az R. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

Dr. Kökény Mihály s. k.,

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

népjóléti miniszter

pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 48/1998. (VI. 24.) FM—IKIM—NM—PM együttes rendelethez
,,1. számú melléklet az 55/1997. (VIII. 14.) FM—IKIM—NM—PM együttes rendelethez
Az élelmiszer-ellen´órzési igazgatási szolgáltatás díjai
Az engedély díja
(forintban), amennyiben
a szükséges vizsgálatok
helyszíne megegyezik a
hatóság telephelyével

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.13.1.
1.13.2.
1.14.

1.15.
2.

Engedélykérelmek
Élelmiszer-el´óállító hely létesítési engedélye
8 800
Élelmiszer-el´óállító hely m´úködési engedélye
11 000
Különleges táplálkozási igény kielégítését szolgáló élelmiszer el´óállítási engedélye
11 000
Új termék el´óállításának engedélyezése, gyártmánylap jóváhagyása
6 600
Lejárt min´óségmeg´órzési id´ótartamú termékek forgalmazásának engedélye
6 600
Élelmiszer el´óállítása során felhasználható fert´ótlenít´ó- és tisztító-(mosó-)szer felhasználásának engedélye
11 000
Mikrobiológiai szennyezettség miatt forgalomba hozataltól eltiltott, de emberi fogyasztásra alkalmassá tett élelmiszer felhasználásának engedélye
4 400
A rovar- vagy rágcsálóirtás miatt gázhatásnak kitett élelmiszer további felhasználásának engedélye
7 700
Új élelmiszer-adalékanyag el´óállításának, felhasználásának engedélye
11 000
Élelmiszer csomagolására belföldön még nem használt alapanyag vagy csomagolóanyag felhasználásának engedélye
11 000
Új technológiai segédanyag felhasználásának engedélye
11 000
Friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség vizsgálati bizonyítványa
1 100
Új terméknek min´ósül´ó import élelmiszer el´óminta közegészségügyi megfelel´óségének igazolása
11 000
Új terméknek min´ósül´ó import élelmiszer els´ó beérkez´ó tételének azonosítása
10 000
Új terméknek min´ósül´ó import élelmiszer ismételt engedélyezése
10 000
Új terméknek min´ósül´ó import élelmiszer nyers- és adalékanyag (beleértve az aromákat is) közegészségügyi megfelel´óségének igazolása
5 500
Amennyiben a szükséges vizsgálatok helyszíne nem egyezik meg a hatóság telephelyével, az engedély díja a fenti
díjak
1,1-szerese, ha a helyszín 10 km-en belül
1,2-szerese, ha a helyszín 10—50 km-re,
1,3-szorosa, ha a helyszín 50—100 km-re,
1,4-szerese, ha a helyszín 100—200 km-re,
1,5-szerese, ha a helyszín 200 vagy ennél több km-re van.
Korábban kiadott engedélyek kiegészítése, módosítása
az eredeti díj 50%-a
Az engedélykérelemhez, valamint az élelmiszer-ellen´órzéshez kapcsolódó laboratóriumi
vizsgálatok
A vizsgálatok díja
(forintban)

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.3.

Általános vizsgálatok
Alkoholtartalom, illetve s´úr´úség meghatározása piknométerrel
— desztillációt követ´óen
— közvetlenül
Alkoholtartalom, illetve s´úr´úség meghatározása fokolóval
— desztillációt követ´óen
— közvetlenül
Antioxidáns meghatározása HPLC-vel

2 200
1 700
1 300
800
8 400
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2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.14.1.
2.1.14.2.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.18.1.
2.1.18.2.
2.1.19.
2.1.20.
2.1.21.
2.1.22.
2.1.23.
2.1.24.
2.1.25.
2.1.26.
2.1.27.
2.1.28.
2.1.29.
2.1.30.
2.1.31.
2.1.32.
2.1.33.
2.1.34.
2.1.35.
2.1.36.
2.1.37.
2.1.38.
2.1.39.
2.1.40.
2.1.41.
2.1.42.
2.1.43.
2.1.44.
2.1.45.
2.1.46.
2.1.47.
2.1.48.
2.1.49.
2.1.50.
2.1.51.
2.1.52.
2.1.53.
2.1.54.
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Béta karotin meghatározása HPLC-vel
Aszkorbinsav meghatározása (oszazon-kromatográfia)
C-vitamin meghatározása fotometriásan
C-vitamin meghatározása titrálással
C-vitamin meghatározása VRK-val
Csomagolás, jelölés vizsgálata elemenként
Cukortartalom meghatározása enzimesen
Cukortartalom meghatározása HPLC-vel, komponensenként
Cukrok meghatározása (VRK)
Dextrintartalom meghatározása
Érzékszervi vizsgálat:
— részleges
— teljes
Étkezési só ásványolaj-tartalom meghatározása dönt´ó módszerrel
Étkezési só ásványolaj-tartalom meghatározása gyors módszerrel
Étkezési só kálciumtartalom meghatározása
Étkezési só KJ-tartalom meghatározása
— dönt´ó módszerrel
— gyors módszerrel
Étkezési só magnéziumtartalom meghatározása
Étkezési só NaCl-tartalom meghatározása
Étkezési só szulfáttartalom meghatározása
Étkezési só vízben oldhatatlan rész meghatározása
Fehérjetartalom meghatározása Kjeldahl-módszerrel
Fehérjetartalom meghatározása Tecator-módszerrel
Fémtartalom meghatározás AAS-sel (fémenként: pl. Pb, Hg)
Fémtartalom meghatározás AAS-sel (nedves, illetve grafit kályhás roncsolással fémenként: pl. Se, Sn, Al, Mo)
Foszfátészter-tartalom meghatározás GC-vel
Foszfáttartalom meghatározás
Formaldehid meghatározása HPLC-vel
Formaldehid meghatározása (fotometriás módszerrel)
Gliadin (gluten) meghatározása ELISA-val
Hamulúgosság meghatározása
Hamutartalom meghatározása
Karotin meghatározása (fotometriás módszerrel)
Kazein meghatározása ELISA-val
Keményít´ótartalom meghatározása polarimetriásan
Keményít´ótartalom meghatározása titrálással
Keményít´ótartalom meghatározása enzimesen
Kénessav meghatározása HPLC-vel
Kinin meghatározása HPLC-vel
Koffein meghatározása HPLC-vel
Konyhasótartalom meghatározása Mohr-módszerrel
Konyhasótartalom meghatározása potenciometriás végpontjelzéssel
Konyhasótartalom meghatározása Volhard-módszerrel
Metanoltartalom meghatározása GC-vel
Mesterséges édesít´ószer együttes meghatározása HPLC-vel
Nyersrosttartalom meghatározása
Összes cukortartalom meghatározása HPLC-vel, komponensenként
Összes cukortartalom meghatározása polarimetriásan
Összes cukortartalom meghatározása titrálással
Összes szénhidrát meghatározás, Schoorl szerint
Összes sav meghatározása
pH-meghatározás m´úszeresen
Redukáló cukortartalom meghatározása polarimetriásan
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13 000
16 600
3 400
1 700
6 800
200
4 800
11 900
10 200
2 600
900
2 000
5 500
4 000
1 700
1 700
1 300
1 700
1 100
2 200
1 300
2 600
9 900
7 700
8 900
15 800
3 700
11 900
7 400
9 500
2 600
2 000
10 700
9 500
2 200
2 600
4 800
11 300
11 900
11 300
1 300
1 500
1 500
12 100
15 800
3 100
11 900
2 100
3 400
9 900
1 100
800
2 100
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2.1.55.
2.1.56.
2.1.57.
2.1.58.
2.1.59.
2.1.60.
2.1.61.
2.1.62.
2.1.63.
2.1.64.
2.1.65.
2.1.66.
2.1.67.
2.1.68.
2.1.69.
2.1.70.
2.1.71.
2.1.72.
2.1.73.
2.1.74.
2.1.75.
2.1.76.
2.1.77.
2.1.78.
2.1.79.
2.1.80.
2.1.81.
2.1.82.

Redukáló cukortartalom meghatározása titrálással
Savfok meghatározása
Savófehérje meghatározása ELISA-val
Sósavban oldhatatlan hamu meghatározása
Szárazanyag-, víztartalom meghatározása atmoszférás szárítással
Szárazanyag-, víztartalom meghatározása oldószeres desztillálással
Szárazanyag-, víztartalom meghatározása piknométerrel
Szárazanyag-, víztartalom meghatározása refraktometriásan
Szárazanyag-, víztartalom meghatározása vákuumszárítással
Szerves sav meghatározása HPLC-vel
Szerves savak meghatározása VRK-val
Szója protein meghatározása ELISA-val
Szorbinsav-tartalom meghatározása
Sztirol meghatározása HPLC-vel
Tartósítószer meghatározása HPLC-vel
Tartóssági próba
Tömeg, térfogat ellen´órzése elemenként
Tripszin inhibitor meghatározás, Kakade szerint
Tripszininhibitor-aktivitás meghatározása
Vitaminok (B csoport, A, D, E, C stb.) meghatározása HPLC-vel
Zsiradék meghatározása Weibul szerint
Zsírtartalom meghatározása Gerber-módszerrel
Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval
Zsírtartalom meghatározása Röse—Gottlieb-módszerrel
Zsírtartalom meghatározása savas feltárás után meleg vagy hideg extrakcióval
Zsírtartalom meghatározása Soxhlet-extrakcióval
Zsírtartalom meghatározása Tecator-módszerrel
Zsírtartalom meghatározása Van Gulik-módszerrel

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.

Adalékanyag vizsgálata
Adalékanyag szorbittartalom meghatározása
— dönt´ó módszerrel
— papírkromatográfiával
Arzéntartalom kimutatás Gutzeit-próbával
Ciklamáttartalom meghatározása
Éteres maradék meghatározása
Foszfatidtartalom meghatározása
Hatóanyag-tartalom meghatározása (Na-benzoát)
Hatóanyag-tartalom meghatározása (szabad benzoesav)
Kumarintartalom meghatározása GC-vel
Mesterséges édesít´ószer kimutatása
Na-benzoát benzoesav összetev´ójének olvadáspontja
Na-benzoát nehézfémtartalom kimutatása
Növényi foszfatidok olajtartalmának meghatározása
Növényi foszfatidok szerves szennyez´ódés meghatározása
Színezék azonosítása gyapjúfestéssel
Színezék azonosítása VRK-val
Színez´óanyag-tartalom meghatározása, komponensenként
Szorbittartalom meghatározása VRK-val

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Baromfi, tojás vizsgálata
Baromfi idegenvíz-tartalom meghatározása
Csonttartalom meghatározása
Fagyasztott tojáslékészítmény habtartó képességének meghatározása
Fagyasztott tojáslékészítmény habfelver´ó képességének meghatározása
Fagyasztott tojáslékészítmény magh´ómérséklet mérése
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2 300
1 100
9 500
2 600
1 300
2 600
1 900
800
1 700
12 300
17 400
9 500
4 300
12 500
14 200
600
200
13 200
8 600
14 500
7 600
1 300
1 700
2 200
3 400
4 300
3 400
1 300

7 300
5 500
4 400
6 700
2 200
3 500
2 300
1 300
9 500
5 500
1 100
500
1 700
1 000
1 300
5 500
7 200
9 800

500
800
900
800
500
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2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.
2.3.18.
2.3.19.
2.3.20.
2.3.21.
2.3.22.

Hidroxi-prolin tartalom meghatározása
Kálium-tartalom meghatározása
Tisztítottság meghatározása
Tojás lámpázása 75 darabonként
Tojás légkamra-állapot meghatározása
Tojás légkamra-magasság mérése
Tojásfehérje állapotának meghatározása
Tojáspor formaldehid-tartalom meghatározása
Tojáspor lipidek savfok meghatározása
Tojáspor összes savfok meghatározása titrálással
Tojáspor pH-meghatározása
Tojáspor vizes savfok meghatározása
Tojáspor-oldhatóság meghatározása centrifugálással
Tojáspor-oldhatóság meghatározása refraktométerrel
Tojáspor-szemcsézettség meghatározása ülepítéssel
Tojássárgája állapotának meghatározása
Vágott és darabolt baromfi magh´ómérséklet mérése

4 800
2 300
700
1 000
300
300
300
4 300
1 700
1 500
800
1 300
1 300
800
800
300
500

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.
2.4.13.
2.4.14.
2.4.15.
2.4.16.
2.4.17.
2.4.18.
2.4.19.
2.4.20.
2.4.21.
2.4.22.
2.4.23.
2.4.24.
2.4.25.
2.4.26.
2.4.27.
2.4.28.
2.4.29.
2.4.30.
2.4.31.
2.4.32.
2.4.33.
2.4.34.
2.4.35.
2.4.36.
2.4.37.

Bor vizsgálata
Aldehidtartalom meghatározása
Antocianintartalom meghatározása
Aszkorbinsav-tartalom meghatározása
Atomabszorpciós vizsgálatok
Benzoesav-tartalom kimutatása VRK-val
Borkezel´ó, derít´óanyagok igényének megállapítása
Ciánhidrogén-tartalom kimutatása
Ciánhidrogén-tartalom meghatározása
Csersav-polifenol-tartalom meghatározása
Dietilén-glikol-tartalom meghatározása
Diglükozid kimutatása
Enzimatikus meghatározások
Észtertartalom meghatározása
Extrakttartalom meghatározása
Folyadékkromatográfiás vizsgálatok
Foszfáttartalom meghatározása
Furfuroltartalom meghatározása
Gázkromatográfiás vizsgálatok
Glicerintartalom meghatározása
Glükózó-fruktóz arány polarimetriás meghatározása
Hamulúgosság meghatározása
Hamutartalom meghatározása
Hidegpróba
Idegen színez´óanyag-tartalom azonosítása
Idegen színez´óanyag-tartalom kimutatása
Illósavtartalom meghatározása
Invertcukor-tartalom meghatározása titrálással
Invertcukor-tartalom meghatározása automata analizátorral
Lángfotometriás fém vizsgálatok
Karamell kimutatása
Kékderítés
Kloridtartalom meghatározása
Kozmaolaj-tartalom meghatározása
Leuko-antocianidin-tartalom
meghatározása
Leveg´ópróba
Malligand-készülék hitelesítése
Melegpróba

1 500
2 800
1 300
5 400
2 200
2 200
1 100
4 400
2 800
4 400
500
3 700
1 300
1 400
6 100
2 800
1 500
6 100
4 400
1 500
2 100
1 100
500
4 300
1 100
1 000
2 100
700
1 300
4 400
4 400
900
2 800
2 800
500
5 500
500
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2.4.38.
2.4.39.
2.4.40.
2.4.41.
2.4.42.
2.4.43.
2.4.44.
2.4.45.
2.4.46.
2.4.47.
2.4.48.
2.4.49.
2.4.50.
2.4.51.
2.4.52.
2.4.53.
2.4.54.
2.4.55.
2.4.56.
2.4.57.
2.4.58.
2.4.59.
2.4.60.
2.4.61.
2.4.62.
2.4.63.
2.4.64.
2.4.65.
2.4.66.

Metilalkohol-tartalom meghatározása
Mikroszkópos vizsgálat
Mustfokolás
Nitráttartalom meghatározása
Oximetil-furfurol kimutatása
Oximetil-furfurol meghatározása
Összes kénessavtartalom meghatározása
Összes titrálhatósav-tartalom meghatározása
Palackállósági vizsgálat
pH meghatározása
Rázópróba
Refrakció mérése
S´úr´úség meghatározása areométerrel
S´úr´úség meghatározása piknométerrel
Szabad kénessavtartalom meghatározása
Szaharóztartalom meghatározása
Szalicilsav-tartalom kimutatása VRK-val
Szénsavtartalom meghatározása
Szénsavtartalom meghatározása afrométerrel
Szerves savak egyenkénti meghatározása
Szesztartalom meghatározása aerométerrel
Szesztartalom meghatározása s´úr´úségmérés
Szín meghatározása sósav próbával
Színintenzitás meghatározása
Szorbinsav-tartalom meghatározása
Szulfáttartalom meghatározása
Tömegspektrometriás vizsgálatok
Üledék kémiai vizsgálata
Üledék, sepr´ó meghatározása

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.
2.5.10.

Cukoripari termék vizsgálata
Cukorliszt keményít´ó-tartalom meghatározása
Hamutartalom meghatározása konduktometriásan
Ken´óanyag-tartalom meghatározása
Kockacukor mállási id´ó meghatározása
Kristály- és porcukor szemcsenagyság meghatározása
Színmeghatározás etalonhoz viszonyítva
Színmeghatározás oldatban
Talkumtartalom meghatározása
Vaníliatartalom meghatározása
Vízben oldhatatlan anyagtartalom meghatározása

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

Dohányipari termék vizsgálata
Cigaretta, szivarka és szivar méretének meghatározása
Fogyasztói csomagolásban lev´ó darabszám meghatározása
Fogyasztási dohányok vágatszélesség meghatározása
F´ófüst kátrány- és nikotintartalom együttes meghatározása GC-vel
F´ófüst kátrány- és nikotintartalom meghatározás spektrofotometriásan

2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

Édesipari termék vizsgálata
Avasodás kimutatása (Kreis-reakció)
Bevonatarány meghatározása mechanikai szétválasztással
Bevonatarány meghatározása nedvességtartalom alapján
Bevonatarány meghatározása összes cukortartalom alapján
Bevonatarány meghatározása petroléteres gyors módszerrel
Bevonatarány meghatározása zsírtartalom alapján

1998/54. szám
4 400
2 000
700
3 700
600
2 800
900
700
1 800
700
500
700
700
1 400
700
2 100
2 200
1 300
400
3 900
600
1 400
400
1 100
2 800
1 300
11 200
2 200
700

2 100
1 500
2 600
700
800
800
2 900
1 500
2 300
1 300

1 100
600
1 100
20 900
19 800

700
800
2 600
5 100
1 700
7 500
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2.7.7.
2.7.8.
2.7.9.
2.7.10.
2.7.11.
2.7.12.
2.7.13.
2.7.14.
2.7.15.
2.7.16.
2.7.17.
2.7.18.
2.7.19.
2.7.20.
2.7.21.
2.7.22.
2.7.23.
2.7.24.
2.7.25.
2.7.26.
2.7.27.
2.7.28.
2.7.29.
2.7.30.
2.7.31.
2.7.32.
2.7.33.
2.7.34.
2.7.35.
2.7.36.
2.7.37.
2.7.38.
2.7.39.
2.7.40.
2.7.41.
2.7.42.
2.7.43.
2.7.44.

Casson-viszkozitás meghatározása
Ciánhidrogén-tartalom meghatározás
D-szám meghatározása
Dilatáció vizsgálat
Dúsítóanyag-tartalom meghatározása
Gumibázis mennyiségének meghatározása
Kakaóbab-s´úr´úség meghatározása
Kakaóital szuszpenziótartalom meghatározása centrifugálással
Kakaóital szuszpenziótartalom meghatározása ülepítéssel
Kávéital szolgáltatási érték meghatározása
Klorid kimutatása
Kocsonyásító képesség meghatározása Bloom-módszerrel
Kocsonyásító képesség meghatározása gyors módszerrel
Kocsonyásító képesség meghatározása Serger-módszerrel
Laktóz- és szaharóztartalom meghatározása tej szárazanyagtartalomra
Mesterséges színezék kimutatása
Monoglicerid-tartalom meghatározása
Nátrium-hidrogénkarbonát-tartalom
meghatározása
Olajmagarány meghatározása
Oldékonyság meghatározása
´Órlési fok mikroszkópos vizsgálata
Összesszám (félmikro) meghatározása
Paszt´órözöttség kimutatása
Préselhet´óségi vizsgálat
Propilgallát kimutatása
Savt´úrés meghatározása
Szaloncukor állagának meghatározása Höppler-konzisztométerrel
Szaloncukor szemszám meghatározása
Színez´óképesség meghatározása
Tejszínhab-tartalom meghatározása
Tisztaság, hibás szem, törmelék mennyiségi meghatározása
Topanol kimutatása
Töltelékhányad meghatározása
Tömegmérés laborban szemszám-meghatározással
Vaj savszám (félmikro) meghatározása
Választék meghatározása
Zselatintartalom kimutatása
Zsírtartalom meghatározása refraktometriás módszerrel

2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.
2.8.9.
2.8.10.
2.8.11.
2.8.12.
2.8.13.
2.8.14.
2.8.15.
2.8.16.

F´úszer vizsgálata
Allil-izotiocianát-tartalom meghatározása
Ciánhidrogén-tartalom meghatározása
Éteres kivonat meghatározása
Etil-alkoholos kivonat meghatározása
Etilén-klórhidrin meghatározása GC-vel
F-hidroxibenzil-izotiocianát-tartalom
meghatározása
F´úszerpaprika állati szennyez´ódés meghatározása
F´úszerpaprika kapszaicintartalom meghatározása VRK-val
F´úszerpaprika összes színezéktartalom meghatározása
F´úszerpaprika vasszennyez´ódés meghatározása
F´úszerpaprika-kivonat kapszaicintartalom meghatározása
F´úszerpaprika-kivonat oldószermaradvány meghatározása GC-vel
F´úszerpaprika-kivonat színérték meghatározása
Idegenanyag-tartalom meghatározása
Illóolaj eredetazonosítás GC-vel
Illóolaj-tartalom meghatározása

4415
1 500
6 000
2 200
1 300
1 500
1 800
500
1 300
1 300
5 100
500
800
500
2 100
5 100
2 200
2 100
1 300
1 500
400
2 200
5 900
800
700
700
1 300
900
300
700
2 900
800
700
800
400
3 500
600
900
1 700

3 500
4 400
1 700
1 700
10 700
4 400
5 100
7 300
4 400
800
4 600
6 700
4 400
1 100
10 700
2 200
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2.8.17.
2.8.18.
2.8.19.
2.8.20.
2.8.21.
2.8.22.
2.8.23.

Kurkuma színérték meghatározása
Mikroszkópos vizsgálat
´Órlési finomság meghatározása
Piperintartalom meghatározása
Sáfrány színez´óképesség meghatározása
Vanília vanillintartalom meghatározása
Vizes kivonat meghatározása

4 400
2 200
900
4 400
3 500
4 400
1 500

2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.9.7.
2.9.8.
2.9.9.
2.9.10.
2.9.11.
2.9.12.
2.9.13.
2.9.14.
2.9.15.
2.9.16.
2.9.17.
2.9.18.
2.9.19.
2.9.20.
2.9.21.
2.9.22.
2.9.23.
2.9.24.
2.9.25.
2.9.26.
2.9.27.
2.9.28.
2.9.29.
2.9.30.
2.9.31.
2.9.32.
2.9.33.
2.9.34.
2.9.35.
2.9.36.
2.9.37.
2.9.38.

Gabona-, süt´óipari termék vizsgálata
Alaki hányados meghatározása
Bélzetporozitás meghatározása
Fajlagos térfogat meghatározása
F´ózési tulajdonság meghatározása
Idegen mag´órlemény állati kártev´ók kimutatása
Kenyérbélzet rugalmasság meghatározása elasztigráffal
Kenyérbélzet rugalmasság meghatározása elasztiméterrel
Kétszersült duzzadási szám meghatározása
Kétszersült szeletvastagság meghatározása
Konyhasómentes homoktartalom meghatározása
Liszt amilolites állapot meghatározása amilográffal
Liszt amilolites állapot meghatározása esésszámmér´óvel
Liszt avasság meghatározása
Liszt gáztermel´ó-képesség meghatározása
Liszt gázvisszatartó-képesség meghatározása
Liszt laboratóriumi el´óállítása
Liszt ´órlési finomság meghatározása
Liszt sikértartalom/sikérterülékenység meghatározása
Liszt sütési próba
Liszt színmeghatározása leukométerrel
Liszt színmeghatározása Pekár-próbával
Liszt vízfelvev´ó-képesség süt´óipari érték meghatározása
Mesterséges színezék kimutatása
Morzsa szemcseméret meghatározása
Proteolites aktivitás meghatározása
Réteslap fajlagos felületének meghatározása
Réteslap lapméretének meghatározása
Rizs tisztaság és kevertség meghatározása
Sajtolt süt´óéleszt´ó keleszt´óképesség meghatározása termosztátban
Sárga pigmenttartalom meghatározása
Sóspálcika törési szilárdság meghatározása
Süt´óéleszt´ó keleszt´óképesség meghatározása erjedésíróval
Színindex meghatározása
Tojástartalom meghatározása szterintartalom alapján (fotometria)
Tojástartalom meghatározása zsírtartalom alapján
Törmeléktartalom meghatározása
Töltelékhányad meghatározása
Víztartalom meghatározása el´ószárítással

300
1 100
800
1 300
800
1 000
800
400
200
2 600
2 900
2 100
1 300
2 100
3 700
1 700
900
1 700
1 700
1 300
800
2 900
1 700
900
4 000
400
400
1 300
1 100
3 500
400
3 600
1 300
4 000
2 200
900
700
1 300

2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.
2.10.7.

Hús, húsipari termék vizsgálata
Ammónia meghatározása enzimesen
Átf´ózöttség meghatározása foszfatáz aktivitással
Átf´ózöttségi próba
Átsózottsági próba
Éber-próba
Elektroforézises vizsgálat (fajfehérje)
Fajfehérje azonosítása ELISA-val

4 800
2 900
800
900
800
5 600
9 500
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2.10.8.
2.10.9.
2.10.10.
2.10.11.
2.10.12.
2.10.13.
2.10.14.
2.10.15.
2.10.16.
2.10.17.
2.10.18.
2.10.19.
2.10.20.
2.10.21.
2.10.22.

Fajfehérje kimutatása
Foszfáttartalom meghatározás dönt´ó módszerrel
F´óz´ópróba
Haemoglobin meghatározása
Hidroxiprolin-tartalom meghatározása (köt´ószövet)
Kötési próba
Kreiss-próba
Magh´ómérséklet mérése, meghatározása
Nitráttartalom meghatározása
Nitrittartalom meghatározása
Polifoszfát-tartalom kimutatása VRK-val
Redoxpotenciál meghatározása
Süt´ópróba
Szilárd és folyékony alkotórészek, a kiolvasztott zsírmennyiség meghatározása
Vízaktivitás m´úszeres mérése

2 900
3 700
900
2 900
4 700
800
800
800
3 700
3 500
5 500
800
900
900
900

2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.
2.11.5.
2.11.6.
2.11.7.
2.11.8.
2.11.9.
2.11.10.
2.11.11.

Kávé, tea vizsgálata
Bevonatanyag, fénymáz vizsgálata
Bevonatanyag, sellak vizsgálata
Kiolajosodás mértékének meghatározása dönt´ó módszerrel
Klorogénsav meghatározása
Koffein meghatározása dönt´ó módszerrel
Koffein meghatározása gyors módszerrel
Szerves és szervetlen idegen anyagok meghatározása
Tea csersavtartalom meghatározása
Törmeléktartalom meghatározása
Vízben oldódó anyagtartalom meghatározása
Vizes kivonat meghatározása

2 300
1 300
1 300
5 100
4 600
2 300
700
3 000
700
1 300
1 500

2.12.
2.12.1.
2.12.2.
2.12.3.
2.12.4.
2.12.5.
2.12.6.
2.12.7.
2.12.8.
2.12.9.
2.12.10.
2.12.11.
2.12.12.
2.12.13.

Méz, méztermék vizsgálata
Atkaöl´ó szerek maradékának meghatározása GC-vel
Diasztáz aktivitás meghatározása Gothe-féle módszerrel
Fluoresszencia-vizsgálat
HMF-tartalom meghatározása
Invertáz aktivitás meghatározása Duisberg szerint
Méhszurok viasztartalom meghatározása
Méhviasz cerezin/paraffintartalom meghatározása
Méhviasz olvadáspont meghatározása
Méhviasz szappan és észterszám meghatározása
Méhviasz törésmutató meghatározása
Mézfajta meghatározása pollenanalízissel
Propoliszgyanta-tartalom meghatározása
Szennyez´ódés, idegen anyag tartalom meghatározása

2.13.
2.13.1.
2.13.2.
2.13.3.
2.13.3.1.
2.13.3.2.
2.13.3.3.
2.13.3.4.
2.13.3.5.
2.13.3.6.
2.13.3.7.
2.13.3.8.

Mikrobiológiai és entomológiai vizsgálat
Agarlenyomatos vizsgálat, lenyomati helyenként (3 táptalajra)
Antibakteriális gátló hatás mikrobiológiai és géldiffúziós módszerrel, esetenként
Él´ó mikroba telepképz´ó egységek számának meghatározása
— Bacillus cereus
— Campylobacter jejuni és C. coli
— Clostridium perfringens
— Clostridium (szulfitredukáló)
— Enterobaktérium
— Enterococcus és Streptococcus-D csoportú
— Escherichia coli
— Lactobacillus

18 000
4 300
500
3 400
2 900
3 000
2 600
2 100
2 200
800
4 300
2 200
3 000

400
2 900
1 000
1 500
2 600
2 600
900
1 500
1 500
1 500

4418
2.13.3.9.
2.13.3.10.
2.13.3.11.
2.13.3.12.
2.13.3.13.
2.13.3.14.
2.13.3.15.
2.13.3.16.
2.13.3.17.
2.13.4.
2.13.5.
2.13.6.
2.13.7.
2.13.8.
2.13.9.
2.13.10.
2.13.11.
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2.13.13.
2.13.14.
2.13.14.1.
2.13.14.2.
2.13.14.3.
2.13.15.
2.13.16.
2.13.17.
2.13.17.1.
2.13.17.2.
2.13.17.3.
2.13.18.
2.13.19.
2.13.20.
2.13.21.
2.13.22.
2.13.23.
2.13.24.
2.13.25.
2.13.26.
2.13.27.
2.13.28.

— Laktóz-fermentáló enterobaktérium (coliform)
— Listeria monocytogenes
— Mezofil aerob és fakultatív anaerob
— Ozmofil éleszt´ó
— Penész és éleszt´ó
— Pseudomonas aeruginosa
— Staphylococcus aureus
— Vibrio parahaemolyticus
— Yersinia enterocolitica
Egyéb kórokozó és feltételesen kórokozó baktérium azonosítása
Egyéb mikroba azonosítása
Entomológiai vizsgálat fert´ózöttség vagy szennyezettség gyanúja esetén
Festett készítmények mikroszkópos vizsgálata
Kísérleti állat oltása
Mezofil aerob és fakultatív anaerob spórák számának meghatározása
Natív készítmények mikroszkópos vizsgálata
Nyers, füstölt kolbász, ,,lángolt’’ kolbász, szalámifélék, starterkultúrás termékek kötelez´ó Salmonella- és Staphylococcus-vizsgálata
— tételmin´ósítésnél
— egyéb esetben, mintánként
Starterkultúra tisztasági vizsgálata (Salmonella, S. aureus, E. coli, szulfitred.-Clostri dium, penészgomba vizsgálat, dúsítás, izolálás, identifikálás, csíraszám meghatározása)
Starterkultúra azonossági vizsgálata (hígítás, dúsítás, 10 telep izolálás és azonosítás)
Starterkultúra törzsek meghatározása, csíraszám ellen´órzése
— egy starterkultúra esetében
— két starterkultúra esetében
— három starterkultúra esetében
Salmonella kimutatása
Salmonella szerotípus meghatározása
Antibakteriális anyag kimutatása tejben
— agardiffúziós eljárással
— antibiokontrollal
— Delvotesttel
Shigella sonnei, S. flexneri kimutatása
Baktériumok izolálása és azonosítása
Értékelés mikrobacsoportonként
Baktériumok identifikálása
Baktériumok kimutatása dúsítási eljárással
Baktériumok tipizálása
Ivóvíz egyszer´ú bakteriológiai vizsgálata (rutin)
Ivóvíz részletes bakteriológiai vizsgálata
Ivóvíz részletes bakt. vizsgálata és P. aeruginosa meghatározása
Trichinella-vizsgálat, emésztéssel (maximum 50 sertésenként)
Trichinella-vizsgálat, mikroszkóppal (mintánként)

2 200
1 400
900
6 800
6 600
1 100
6 100
5 700
6 700
6 600
10 600
13 200
2 000
600

2.14.
2.14.1.
2.14.2.
2.14.3.
2.14.4.
2.14.5.
2.14.6.
2.14.7.
2.14.8.
2.14.9.

Radiológiai vizsgálat
Alfa-sugárzás mérése
Cs 137 aktivitás koncentráció meghatározása
Energiaszelektív gamma-sugárzás mérése
Fémionfrakció aktivitás koncentráció meghatározása
Gamma-spektrometria
Gamma-spektrometria (3 óránál rövidebb id´ó)
Kálciumtartalom meghatározása
Kálium aktivitás koncentráció meghatározása
Összes béta-aktivitás koncentráció meghatározása

8 900
10 300
5 700
5 500
18 300
13 900
7 500
7 500
4 000

2.13.11.1.
2.13.11.2.
2.13.12.

1 000
2 600
1 100
900
1 100
1 500
1 500
3 300
2 000
2 600
2 000
2 900
1 700
2 000
1 100
1 000

5 900
1 300

11 200
11 200
13 200
19 800
26 400
2 000
2 300
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2.14.10.
2.14.11.
2.14.12.
2.14.13.
2.14.14.

RIA meghatározása gamma-sugárzás alapján
RIA meghatározása lágy-béta méréssel
Röntgen emissziós analízis (REA)
Sr 90+Y 90 aktivitás koncentráció meghatározása
Tricium aktivitás koncentráció meghatározása

7 000
9 900
13 900
11 700
16 200

2.15.
2.15.1.
2.15.2.
2.15.3.
2.15.4.
2.15.5.
2.15.6.
2.15.7.
2.15.8.
2.15.9.
2.15.10.
2.15.11.
2.15.12.

Söripari termék vizsgálata
Alfasavtartalom meghatározása
Eredeti extrakttartalom meghatározása
Értéktelen hányad és pelyvásság mértékének meghatározása
Habtartósság meghatározása
Látszólagos extrakttartalom meghatározása
Látszólagos végerjedésfok meghatározása
Összes szénhidráttartalom meghatározása
Paszt´órözöttség meghatározása
Sör szín meghatározása
S´úr´úség meghatározás
Szén-dioxid meghatározása nyomásméréssel (gyors módszer)
Szén-dioxid meghatározása titrálással (dönt´ó módszer)

7 300
2 300
1 100
800
1 800
2 900
2 300
800
3 500
1 800
500
1 700

2.16.
2.16.1.
2.16.2.
2.16.3.
2.16.4.
2.16.5.
2.16.6.
2.16.7.
2.16.8.
2.16.9.
2.16.10.
2.16.11.
2.16.12.
2.16.13.
2.16.14.
2.16.15.
2.16.16.
2.16.17.
2.16.18.
2.16.19.
2.16.20.
2.16.21.
2.16.22.
2.16.23.
2.16.24.
2.16.25.
2.16.26.
2.16.27.
2.16.28.
2.16.29.
2.16.30.
2.16.31.
2.16.32.
2.16.33.
2.16.34.
2.16.35.

Szesz-, lik´óripari termék vizsgálata
Acetontartalom meghatározása
Aceton meghatározása GC-vel
Akroleintartalom kimutatása
Aldehidtartalom meghatározása
Denaturált szesz fenolftalein próba
Denaturált szesz lepárlási próba
Denaturált szesz s´úr´úség meghatározása
Észtertartalom meghatározása
Étkezési ecet acetaldehid-tartalom meghatározása
Étkezési ecet acetontartalom kimutatása
Étkezési ecet bepárlási maradék meghatározása
Étkezési ecet ecetsavtartalom meghatározása
Étkezési ecet fluoreszcencia próba
Étkezési ecet formaldehid-tartalom meghatározása
Étkezési ecet hangyasavtartalom kimutatása
Étkezési ecet metil-alkohol tartalom meghatározása
Étkezési ecet oxidációs próba
Étkezési ecet szulfát-ion kimutatása
Finomszesz aldehidtartalom meghatározása
Finomszesz bepárlási maradék meghatározása
Finomszesz észtertartalom meghatározása
Finomszesz fluoreszcencia meghatározása
Finomszesz furfuroltartalom meghatározása
Finomszesz kozmaolaj-tartalom meghatározása
Finomszesz nehézfém-tartalom kimutatása
Finomszesz oxidációs próba
Finomszesz savtartalom meghatározása
Furfuroltartalom meghatározása
Hangyasavtartalom meghatározása direkt módszerrel
Hangyasav meghatározása GC-vel
Kénessav kimutatása
Kénessavtartalom meghatározása
Kozmaolaj-tartalom meghatározása
Metanoltartalom meghatározása
Ólomtartalom meghatározása

1 300
7 900
2 100
1 700
600
1 300
1 800
1 700
1 700
1 100
1 300
1 100
1 100
3 000
1 100
3 500
1 300
800
3 500
1 300
1 700
1 100
3 500
3 500
600
1 300
1 300
2 100
1 300
7 900
500
1 300
3 500
3 500
1 300
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2.16.36.
2.16.37.
2.16.38.
2.16.39.
2.16.40.
2.16.41.
2.16.42.
2.16.43.
2.16.44.
2.16.45.
2.16.46.

Összes ciántartalom meghatározása
Réztartalom meghatározása határérték módszerrel
Réztartalom meghatározása spektrofotometriás módszerrel
Sósborszesz észtertartalom meghatározása
Sósborszesz mentoltartalom meghatározása
Szintetikus színez´ó anyag kimutatása
Szintetikus színez´ó anyag meghatározása
Tartóssági próba
Tojáslik´ór tojástartalom meghatározása zsír alapján
Vastartalom kimutatása
Vastartalom meghatározása

2.17.
2.17.1.
2.17.2.
2.17.3.
2.17.4.
2.17.5.
2.17.6.
2.17.7.
2.17.8.
2.17.9.
2.17.10.
2.17.11.
2.17.12.
2.17.13.
2.17.14.
2.17.15.
2.17.16.
2.17.17.
2.17.18.
2.17.19.
2.17.20.
2.17.21.
2.17.22.
2.17.23.
2.17.24.
2.17.25.
2.17.26.
2.17.27.
2.17.28.
2.17.29.
2.17.30.
2.17.31.
2.17.32.
2.17.33.
2.17.34.
2.17.35.
2.17.36.
2.17.37.
2.17.38.
2.17.39.
2.17.40.
2.17.41.
2.17.42.

Tartósított élelmiszer vizsgálata
Alkotórészek arányának meghatározása
Benzoesav-tartalom meghatározása spektrofotometriával
Bulk-index szárítmányoknál
Ecetsavtartalom meghatározása kén-dioxid mellett
Ecetsavtartalom meghatározása
Ecetsavtartalom meghatározása kén-dioxid, hangyasav mellett
F´ózési id´ó meghatározása
Gesztenyekészítmény héjtartalom meghatározása
Gesztenyekészítmény vízoldható szárazanyag-tartalom meghatározása
Glutaminsav meghatározása enzimesen
Gyorsfagyasztott termékek el´óf´ózöttségének meghatározása
Gyorsfagyasztott termékek f´ózési próbája
Gyorsfagyasztott termékek h´ómérséklet mérése
Gyorsfagyasztott zöldborsó szemkeveredés meghatározása
Gyorsfagyasztott zöldség alkoholban oldhatatlan rész meghatározása
Hangyasavtartalom meghatározása direkt módszerrel
Hangyasavtartalom meghatározása ecetsav mellett
Kénessavtartalom meghatározása desztillálással
Kénsavtartalom meghatározása jodometriásan
Méret meghatározása
Mustár konzisztencia meghatározása
Mustárolaj-tartalom meghatározása
Nátriumglutamát-tartalom meghatározása VRK-val
Nitráttartalom meghatározása enzimesen
Nitráttartalom meghatározása fotometriás módszerrel
Nitráttartalom meghatározása ionszelektív elektróddal
Nitrittartalom meghatározása fotometriás módszerrel
Nitrittartalom meghatározása ionszelektív elektróddal
Növényi élelmiszerek mikroszkópos vizsgálata
Összes karotintartalom meghatározása spektrofotometriával
Paradicsompor vízoldható színezéktartalom meghatározása spektrofotometriával
Paradicsompor zsíroldható színezéktartalom meghatározása spektrofotometriával
Paradicsoms´úrítmény feketepont vizsgálata
Paradicsoms´úrítmény Howard-szám vizsgálat
Pektintartalom meghatározása
Pektintartalom meghatározása (AOAC)
Szalicilsav-tartalom meghatározása
Szulfittartalom meghatározása enzimesen
Tömített zárás vizsgálata
Vízaktivitás (aw) meghatározása tenziometriásan
Vízfelvev´ó-képesség meghatározása
Zöldborsó zsengeség meghatározása finométerrel
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1 700
1 300
3 500
1 700
3 500
1 300
7 300
700
3 700
1 100
3 500

400
3 500
3 400
2 600
1 300
4 000
800
800
1 300
4 800
800
800
500
600
2 200
2 600
3 700
4 300
3 500
800
500
1 300
7 300
4 800
3 700
1 300
3 500
1 300
2 900
3 500
3 500
3 500
1 300
2 200
2 900
16 100
3 500
4 800
400
2 900
800
800
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2.18.
2.18.1.
2.18.2.
2.18.3.
2.18.4.
2.18.5.
2.18.6.
2.18.7.
2.18.8.
2.18.9.
2.18.10.
2.18.11.
2.18.12.
2.18.13.
2.18.14.
2.18.15.
2.18.16.
2.18.17.
2.18.18.
2.18.19.
2.18.20.
2.18.21.
2.18.22.
2.18.23.
2.18.24.
2.18.25.
2.18.26.
2.18.27.
2.18.28.
2.18.29.
2.18.30.
2.18.31.
2.18.31.1.
2.18.31.2.
2.18.32.

Tej, tejipari termékek vizsgálata
Állományvizsgálat penetrométerrel
Foszfatáz enzim kimutatása
Foszfatáz enzim meghatározása dönt´ó módszerrel
Habtejszín keménység meghatározása
Habtejszín térfogatnövekedés meghatározása
Ízesített tejesitalok üledéktartalom meghatározása
Laktáttartalom meghatározása
Mastitest-próba
Metilénkék próba
Presszó tejpor oldódási id´ó meghatározása
Rezazurin próba
Savanyú tejkészítmények s´úr´úség meghatározása piknométerrel
Savópor s´úr´úség meghatározása
Stroch-próba
Tartóssági próba
Tej fagyáspontcsökkenés meghatározása
Tej káliumtartalmának meghatározása komplexometriával
Tej kalciumtartalmának meghatározása permanganometriával
Tej refrakciószám meghatározása
Tej tisztasági próba
Tej tompítottság vizsgálata titrálással
Tej Whiteside-próba
Tejipari alapanyag termék homogénezett vizsgálata
Tejpor/savkazein oldhatósági index meghatározása
Tejs´úr´úség meghatározása Mohr-Westphal mérleggel
Tejs´úr´úség meghatározása piknométerrel
Tejs´úr´úség meghatározása tejfokmér´óvel
Tejszínhab keménység meghatározása
Tejszínhab léeresztés vizsgálat
Vaj vízeloszlás vizsgálat
Vaj vízmentes szárazanyag-tartalmának meghatározása
— tájékoztató módszerrel
— dönt´ó módszerrel
Vajszérum pH-meghatározása

2.19.
2.19.1.
2.19.2.
2.19.3.
2.19.4.
2.19.5.
2.19.6.
2.19.7.
2.19.8.
2.19.9.
2.19.10.
2.19.11.
2.19.12.
2.19.13.
2.19.14.
2.19.15.
2.19.16.
2.19.17.
2.19.18.
2.19.19.

Toxikológiai és szermaradvány-vizsgálat
Anabolikus hormon(ok) meghatározása GC-vel, hormononként
Anabolikus hormonok meghatározása ELISA-val, hormononként
Arzéntartalom meghatározása fotometriával
Carbadox és egyéb szerek m´úszeres vizsgálata
Diquat- és paraquat-tartalom meghatározása spektrofotometriával
Ditiokarbamát meghatározása
Ditiokarbamátok meghatározása GC-vel
Egyéb peszticid maradékok meghatározása egyéb analitikai eljárással
Egyéb peszticid maradékok meghatározása HPLC eljárással
Egyéb peszticid maradékok meghatározása VRK eljárással
Egyéb peszticidek m´úszeres vizsgálata
Egyéb peszticidmaradék meghatározása GC-vel
El´óvizsgálat növényvéd´ószer-maradék megállapítására
Fenoxiecetsav-származékok meghatározása GC-vel
Formaldehid meghatározása fotometriával
Formaldehid meghatározása GC-vel
Foszforhidrogén-tartalom meghatározása GC-vel
Foszforhidrogén-tartalom meghatározása spektrofotometriával
Foszforhidrogén-tartalom meghatározása színreakcióval
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800
800
3 700
500
500
500
3 700
400
400
500
400
1 800
500
800
400
3 000
2 200
2 600
1 300
500
1 300
200
1 100
800
900
1 800
800
400
400
300
2 200
3 000
1 300

11 200
9 500
4 400
12 100
7 300
6 200
9 500
10 100
19 800
7 700
9 900
18 800
10 100
9 900
3 400
7 700
9 500
3 500
3 500
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2.19.20.
2.19.21.
2.19.22.
2.19.23.
2.19.24.
2.19.25.
2.19.26.
2.19.27.
2.19.28.
2.19.29.
2.19.30.
2.19.31.
2.19.32.
2.19.33.
2.19.33.1.
2.19.33.2.
2.19.34.
2.19.35.
2.19.36.
2.19.37.
2.19.38.
2.19.39.
2.19.40.

Gyógyszer hatóanyagtartalom vizsgálata HPLC-vel és GC-vel
Hormonhatású gyomirtószer-maradék meghatározása GC-vel
Hormonvizsgálat DES—RIA-val
Kloramfenikol és gátlóanyagok m´úszeres vizsgálata
Klórozott szénhidrogének savra érzékeny (kapillár GC)
Klórozott szénhidrogének savra érzékeny (töltetes GC)
Klórozott szénhidrogének savra nem érzékeny (kapillár GC)
Klórozott szénhidrogének savra nem érzékeny (töltetes GC)
Kozmaolaj-tartalom meghatározása GC-vel
Metilbromid-tartalom meghatározása
Mikotoxinok meghatározása ELISA-val, toxinonként
Mikotoxinok meghatározása GC-vel, toxinonként
Mikotoxinok meghatározása HPLC-vel
Mikotoxinok meghatározása VRK-val:
— Aflatoxin (B1, B2, G1, G2)
— egyéb mikotoxinok
Organofoszfát meghatározása GC-vel
Organofoszfát meghatározása VRK-val
Organoklór meghatározása GC-vel
Piretroidok meghatározása GC-vel
Poliklórozott bifenilek meghatározása GC-vel
Sulfonamidok meghatározása VRK-val
Triazin-származékok meghatározása GC-vel

11 600
14 700
8 000
9 400
16 500
11 000
13 200
10 100
9 500
5 500
9 500
13 200
19 800

2.20.
2.20.1.
2.20.2.
2.20.3.
2.20.4.
2.20.5.
2.20.6.
2.20.7.
2.20.8.
2.20.9.

Üdít´óital vizsgálata
Aflatoxin-B1 meghatározása RIA-val
Átlátszósági meghatározása
Bepárlási maradék meghatározása
Kinintartalom meghatározása
Koffeintartalom meghatározása
Összes keménység meghatározása
Szabad klórtartalom meghatározása
Szén-dioxid-tartalom meghatározása
Szikvíz fröccsentési próba

6 800
800
1 300
7 200
7 200
1 300
1 700
500
200

2.21.
2.21.1.
2.21.2.
2.21.3.
2.21.4.

Vendéglátóipari termék vizsgálata
Fagylalt, parfé s´úr´úségének meghatározása
Gesztenyekészítmények héjtartalmának meghatározása
Kávéital vízoldható szárazanyag-tartalom meghatározása
Tejpor oldhatóság meghatározása fagylaltporban

1 900
700
1 300
1 300

2.22.
2.22.1.
2.22.2.
2.22.3.
2.22.4.
2.22.5.
2.22.6.
2.22.7.
2.22.8.
2.22.9.
2.22.10.
2.22.11.
2.22.12.
2.22.13.
2.22.14.

Víz kémiai vizsgálata
Alumíniumtartalom meghatározása
Ammónium-ion meghatározása
Bepárlási maradék meghatározása
Ivóvízvizsgálat egyszer´ú kémiai (rutin)
Ivóvízvizsgálat, részletes (kém.+bakt.+biol.), Európai Unió el´óírás szerint
Fluoridtartalom meghatározása
Foszfáttartalom meghatározása
Jodidtartalom meghatározása
Klorid-ion meghatározása
Mangán-ion meghatározása
Nitráttartalom meghatározása
Nitrittartalom meghatározása
Ólomtartalom meghatározása spektrofotométerrel
Összes keménység meghatározása

5 500
4 200
14 500
8 000
14 500
12 700
17 300
7 300
14 500

1 700
1 700
1 300
9 200
132 000
3 500
3 500
2 300
1 100
3 500
3 700
3 500
3 500
1 100
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2.22.15.
2.22.16.
2.22.17.
2.22.18.
2.22.19.
2.22.20.
2.22.20.1.
2.22.20.2.

Réztartalom meghatározása
Szabad klórtartalom meghatározása
Vas-ion meghatározása
Víz mikroszkópos biológiai vizsgálata, egyszer´ú
Víz mikroszkópos biológiai vizsgálata, részletes
Víztoxikológiai vizsgálat (4 akut teszt)
— szennyvízb´ól
— egyéb vízb´ól

2.23.
2.23.1.
2.23.2.
2.23.3.
2.23.3.1.
2.23.3.2.

2.23.3.5.
2.23.4.
2.23.5.
2.23.6.
2.23.7.

Zöldség, gyümölcs vizsgálata
Egészségi állapot vizsgálata
Érettségi fok vizsgálata
Friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség vizsgálata
— a tétel azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként
— a tétel munkaszüneti napon elvégzett azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként
— az áru alkalmassá tételét követ´ó ismételt vizsgálat megkezdett 10 tonnánként
— ha az ellen´órnek 1 óránál többet kell várakoznia a vizsgálat elvégzésére, a megkezdett óránkénti díj
— a meghiúsult szállítás esetén, a rakományok számától függetlenül, esetenként
Kénessavtartalom meghatározása desztillációs módszerrel
Mikroszkópos vizsgálat
Osztályozottság vizsgálata
Zsengeség vizsgálata

2.24.
2.24.1.
2.24.2.
2.24.3.
2.24.4.
2.24.5.
2.24.6.
2.24.7.
2.24.8.
2.24.9.
2.24.10.
2.24.11.
2.24.12.
2.24.13.
2.24.14.
2.24.15.
2.24.16.
2.24.17.
2.24.18.
2.24.19.
2.24.20.
2.24.21.
2.24.22.
2.24.23.
2.24.24.
2.24.25.
2.24.26.
2.24.27.
2.24.28.
2.24.29.
2.24.30.

Zsír, olajipari termék vizsgálata
A-vitamin-tartalom meghatározása
Anizidin szám meghatározása
Antioxidáns-tartalom kimutatása GC-vel
Antioxidáns-tartalom kimutatása VRK-val
Antioxidáns-tartalom meghatározása VRK-val
Benzoesav-tartalom meghatározása margarinban, vizes-fázisból
Cisz, cisz 1—4 pentadién szerkezet´ú zsírsav meghatározása
Csúszáspont meghatározása
Dermedéspont meghatározása Zsukov-módszerrel
El nem szappanosított rész meghatározása hexános módszerrel
Elszappanosítási szám meghatározása
Erukasav-tartalom meghatározása
Étolaj átlátszóság meghatározása
Hidroxil szám, acetil szám meghatározása
Izolált transz telítetlen komponens meghatározása
Jódszám meghatározása Wijs-módszerrel
Jódszínszám meghatározása
Napraforgóolaj viasztartalom meghatározása
Nikkeltartalom meghatározása margarinból, fotometriásan
Oldószertartalom meghatározása GC-vel
Oldószertartalom meghatározása szárításos módszerrel
Oxidált zsírsavtartalom meghatározása
Peroxidszám meghatározása
Savszám meghatározása
S´úr´úség meghatározása areométerrel
S´úr´úség meghatározása Mohr-Westphal mérleggel
S´úr´úség meghatározása piknométerrel
Szerves szennyez´ódés meghatározása
Tokoferoltartalom meghatározása
Tokoferoltartalom meghatározása (AOAC)

2.23.3.3.
2.23.3.4.
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1 700
1 700
3 500
5 300
9 200
46 200
25 100

900
400
2 200
4 400
2 200
1 000
2 600
3 400
2 900
900
800

8 600
3 500
9 600
5 500
7 200
12 300
5 100
2 100
1 300
2 200
1 700
10 700
800
2 600
9 600
2 200
1 300
2 600
3 500
9 700
1 300
2 600
7 400
8 700
800
900
1 800
2 600
6 700
11 700
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2.24.31.
2.24.32.
2.24.33.
2.24.34.
2.24.35.
2.24.36.
2.24.37.
2.24.38.
2.24.39.

Törésmutató meghatározása
Zsiradékok A- és B-szám meghatározása
Zsiradékok dermedéspont meghatározása
Zsiradékok füstpontjának meghatározása
Zsiradékok poláros komponensének meghatározása
Zsiradékok szappantartalom meghatározása
Zsiradékok UV-fényelnyelésének meghatározása
Zsíroldószerben oldhatatlan rész meghatározása
Zsírsavösszetétel meghatározása GC-vel

2.25.
2.25.1.
2.25.2.
2.25.3.
2.25.4.
2.25.5.
2.25.6.
2.25.7.
2.25.8.
2.25.9.
2.25.10.

Egyéb vizsgálatok
Alfa-galaktozid oligoszaharidok meghatározás (VRK)
Alkaloidok (morfin) meghatározás mákban (VRK)
Aminoplasztok (extr.)
Aminosav összetétel meghatározás, analizátorral
Aromaanyagok GC-s vizsgálata
Az élelmiszer adalékanyagok tisztasági specifikációinak való megfelel´óség vizsgálata.
Azonosítás
Benzo/a/piren és egyéb detektálható PAH-ok meghatározása (VRK) élelmiszerekben
Benzo/a/piren és egyéb detektálható PAH-ok meghatározása (VRK) fehérolajban
Benzo/a/piren és egyéb detektálható PAH-ok meghatározása (VRK) gyurmában,
csomagolóanyagban
Benzo/a/piren és egyéb detektálható PAH-ok meghatározása (VRK) makroparaffinban
Benzo/a/piren és egyéb detektálható PAH-ok meghatározása (VRK) mikroparaffinban
BGA (EU) szerint (extr.)
Biotin, meghatározás mikrobiológiai módszerrel
Cellofán (extr.)
EDTA meghatározása, spektrofotometriásan
Élelmi rost frakciók (vízben oldhatatlan) meghatározása (AOAC)
Élelmi rost frakciók (vízben oldható) meghatározása (AOAC)
Élelmi rost meghatározása (AOAC)
Emészthet´ó fehérje, meghatározás Ackerman szerint
Etilbromid meghatározás (TITR)
Etilénoxid meghatározás (GC)
FDA szerint (extr.)
Fehérje frakciók meghatározás (PAGE)
Festék leoldódás
Festék, ragasztó, egyéb készítmény
Fitinsav meghatározás (fotometria)
Fluor meghatározás élelmiszerben (POT)
Fluor meghatározás ömlesztett sóban, konyhasóban (SPF)
Folsav meghatározás, mikrobiológiai módszerek
Ftálimidek meghatározás (UV spektrofotometria)
Gumi, szilikongumi meghatározás (EXT)
Hisztamin meghatározás (SPF)
Jód meghatározás élelmiszerben (GC)
Jód meghatározás jódozott sóban (titrimetria)
Kerámiaedényekb´ól kioldódó fémek meghatározása AAS-sel (pl. Pb, Cd, Cu, Zn)
Kobalamin mikrobiológiai meghatározása
Koleszterin meghatározás (GLC)
Kombinált fólia vizsgálata (EXT)
Konjugált dién vizsgálata (UV spektrofotometria)
Lágyító meghatározás élelmiszerb´ól (GC)
Lágyító meghatározás m´úanyagból (GC)

2.25.11.
2.25.12.
2.25.13.
2.25.14.
2.25.15.
2.25.16.
2.25.17.
2.25.18.
2.25.19.
2.25.20.
2.25.21.
2.25.22.
2.25.23.
2.25.24.
2.25.25.
2.25.26.
2.25.27.
2.25.28.
2.25.29.
2.25.30.
2.25.31.
2.25.32.
2.25.33.
2.25.34.
2.25.35.
2.25.36.
2.25.37.
2.25.38.
2.25.39.
2.25.40.
2.25.41.
2.25.42.
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800
2 600
2 600
3 500
4 100
2 600
4 100
2 300
10 700

23 700
8 300
11 000
25 900
11 000
11 000
1 100
15 600
24 800
12 200
29 700
10 600
13 200
18 400
11 000
15 700
16 500
16 500
21 100
14 500
5 600
12 300
8 800
17 300
3 300
11 000
15 200
8 900
4 400
19 400
7 700
13 600
10 100
19 800
5 600
7 700
21 200
32 500
15 300
10 300
22 100
16 300
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2.25.43.
2.25.44.
2.25.45.
2.25.46.
2.25.47.
2.25.48.
2.25.49
2.25.50.
2.25.51.
2.25.52.
2.25.53.
2.25.54.
2.25.55.
2.25.56.
2.25.57.
2.25.58.
2.25.59.
2.25.60.
2.25.61.
2.25.62.
2.25.63.
2.25.63.1.
2.25.63.2.
2.25.64.
2.25.65.
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Malondialdehid meghatározás (TBA spektrofotometria)
Metilhigany meghatározás (GC)
Monomer meghatározás (VC, sztirol) (GC)
M´úanyag adalékanyag
M´úbél vizsgálata (EXT)
Niacin meghatározása, mikrobiológiai módszerrel
O-fenil-fenol, bifenil-tartalom meghatározása
Pantotensav meghatározása, mikrobiológiai módszerrel
PET vizsgálata (EXT)
Piridoxin meghatározása (HPLC)
Poliamid (extr.)
Polietilén, polipropilén PVC vizsgálata (EXT)
Polietilén, polipropilén tartály
Polisztirol vizsgálata [illóanyag, alkoholos (EXT)]
Riboflavin meghatározása (HPLC)
Színkioldás meghatározása (EXT)
Tapadólakk vizsgálata (EXT)
Tartósítószerek VRK meghatározása
Teflon (EXT)
Tiamin meghatározása (HPLC)
Tisztító-, fert´ótlenít´ószerek vizsgálata
Tisztító-, fert´ótlenít´ószerek vizsgálata — a szer teljes kör´ú vizsgálata a használati
utasításában megadott körülmények között in vitro
Tisztító-, fert´ótlenít´ószerek vizsgálata — min´ósít´ó vizsgálat paraméterenként (mikroba, h´ómérséklet, koncentráció, id´ótartam, szervesanyag-tartalom)
Tubus bels´ólakk vizsgálata (EXT)
Vanillin meghatározása (VRK)

2. számú melléklet
a 48/1998. (VI. 24.) FM—IKIM—NM—PM
együttes rendelethez
,,2. számú melléklet
az 55/1997. (VIII. 14.) FM—IKIM—NM—PM
együttes rendelethez
A min´óségvédelmi bírság kiszámításának módja
Bírság = Egységár× Mennyiség × Faktor
ahol
a Bírság
az Egységár
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— a min´óségvédelmi bírság végs´ó összege
— az élelmiszertétel fogyasztói csomagolási egységeinek az ára — az élelmiszerel´óállító helyen a termel´ói ár, a nagykereskedelmi raktárban a nagykereskedelmi ár, a kiskereskedelmi egységekben a kiskereskedelmi ár,
a Mennyiség — az élelmiszertétel mennyisége (db, doboz, l, kg),
a Faktor
— az alábbi táblázatban megadott tényálláshoz tartozó szorzószám. Több tényállás együttes fennállása esetén a legnagyobb faktort kell alkalmazni.

9 500
12 300
15 300
8 800
10 000
17 900
9 000
18 800
11 000
21 200
11 000
11 000
39 600
8 900
17 800
800
11 000
7 200
12 700
18 600

46 200
2 600
32 700
7 200’’

H a a szorzat értéke kisebb mint 20 000 Ft, akkor
20 000 Ft-ot kell kiróni.
Ha a szorzat értéke meghaladja az 1 000 000 Ft-ot, akkor a bírság összegét 1 000 000 Ft-ban kell megállapítani.
Min´óségvédelmi bírság kiszabásának tényállásai
és az azokhoz tartozó szorzófaktorok
Tényállás (hibaok)

A gyártmánylaptól eltér´ó összetétel
Érzékszervi hiba
Határértéknél nagyobb mennyiség´ú toxikus
anyag jelenléte
Határértéknél nagyobb mennyiség´ú kórokozó
mikroorganizmusok jelenléte
Külön jogszabályokban megadott mikrobiológiai, kémiai, fizikai, radiológiai szennyez´ók
határérték feletti jelenléte
Az élelmiszer min´óségmeg´órzési idejének önkényes meghosszabbítása
Lejárt fogyaszthatósági, min´óségmeg´órzési idej´ú termék forgalmazása
Hibás jelölés
Tömeg-, illetve térfogati hiány

Faktor

0,8
0,8
1,0
1,0

0,7
0,8
1,0
0,6
0,8
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Tényállás (hibaok)

Faktor

Élelmiszer-hamisítás a fogyasztók egészségének
veszélyeztetése nélkül
Élelmiszer-hamisítás a fogyasztók egészségének
veszélyeztetésével

0,9
1,0’’

3. számú melléklet
a 48/1998. (VI. 24.) FM—IKIM—NM—PM
együttes rendelethez
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Tényállás

Jogosulatlan védjegy, megnevezés használata
Romlott bor forgalmazása
Hibás bor forgalmazása
Borkönyvt´ól, szabványtól eltér´ó összetétel
Jogosulatlan forgalomba hozatal
Forgalomba hozatali engedélyt´ól eltér´ó összetétel
Érzékszervi hiba
Nem engedélyezett csomagolóanyag
Jogszabálynak nem megfelel´ó zárás, jelölés

Faktor

5
1
0,7
0,6
1
0,5
0,5
0,5
0,5’’

,,3. számú melléklet
az 55/1997. (VIII. 14.) FM—IKIM—NM—PM
együttes rendelethez
A borászati min´óségvédelmi bírság kiszámításának
módja
Bírság = Egységár× Mennyiség × Faktor
ahol a
a Bírság
az Egységár

— a min´óségvédelmi bírság végs´ó összege,
— a borászati termék egységnyi mennyisége belföldi forgalmi értékének megfelel´ó ára,
a Mennyiség — a borászati termék mennyisége (liter,
palack, hif),
a Faktor
— az alábbi táblázatban megadott tényálláshoz tartozó maximális szorzószám,
több tényállás együttes fennállása esetén a legnagyobb faktort kell alkalmazni.
H a a szorzat értéke kisebb mint 20 000 Ft, akkor
20 000 Ft-ot kell kiróni.
Ha az egységár közvetlenül nem állapítható meg, akkor
a forgalomban lév´ó azonos kategóriájú jó min´óség´ú borászati termék egységárát kell alkalmazni
Tényállás

Hamisított bor
— a fogyasztók egészségének veszélyeztetésével
— nem engedélyezett anyag felhasználásával
készült
— engedélyezett anyag nem engedélyezett
mennyiség´ú felhasználásával készült
— nem engedélyezett eljárás alkalmazásával
készült
Határértéknél nagyobb mennyiség´ú toxikus
anyag jelenléte
Lejárt forgalmazhatóságú bor forgalmazása
Valótlan megnevezés (term´óhely, min´óségi kategória, fajta, évjárat)

Faktor

10
5
3
2
5
1
2

A földm´úvelésügyi miniszter
49/1998. (VI. 24.) FM
rendelete
a mikroorganizmus-törzsek szabadalmi eljárás céljából
való letétbe helyezésér´ól és kezelésér´ól szóló
15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelet módosításáról
A mikroorganizmus-törzsek szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésér ´ól és kezelésér´ól szóló
15/1986. (IX. 17.) MÉ M rendeletet — az érdekelt miniszterekkel és a Magyar Szabadalmi H ivatal elnökével
egyetértésben — a következ´ók szerint módosítom:
1. §
A mikroorganizmus-törzsek szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésér ´ól és kezelésér´ól szóló
15/1986. (IX. 17.) MÉ M rendelet (a továbbiakban: R .) a
következ´ó 4—6. §-okkal egészül ki, egyidej´úleg az R .
4—8. §-ainak számozása 7—11. §-ra változik:
,,4. § (1) A díjról a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem számlát állít ki, amelyet a díjfizetés esedékességekor a
letev´ónek átad. A díjat terhel´ó általános forgalmi adót a
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem a számlázás során,
a tevékenység Központi Statisztikai Hivatal általi besorolása alapján állapítja meg.
(2) A díjat a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem által
kiállított számla alapján, a Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetem költségvetési elszámolási számlájára (bankszámlaszám: MNB 10032000/01473241-00000000) kell befizetni, az azonosítási adatok feltüntetésével.
(3) A befizetett díj a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem bevétele, és azt a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem az e rendeletben és a külön jogszabályban meghatározott feladataival kapcsolatban felmerül´ó költségeinek fedezésére használhatja fel.
(4) A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem a díjakból
származó bevételt a Magyar Államkincstár értesítése alap-
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ján, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló jogszabály el´óírásainak megfelel´óen, szakfeladatonként tartja nyilván, és
számolja el.
(5) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
5. § (1) Ha a díjat nem fizették meg — a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel — a letev´ót hiánypótlásra kell felhívni,
illetve figyelmeztetni kell. A felhívás, illetve figyelmeztetés
eredménytelensége esetén a tenyészetet meg kell semmisíteni. A megsemmisítés lehet´óségér´ól a letev´ót a felhívásban, illetve a figyelmeztetésben értesíteni kell.
(2) A díj szabályszer´ú megfizetésének elmaradása a tárolás megsz´únését eredményezi.
6. § (1) A belföldi bankszámlával rendelkez´ó letev´ó a
díjról kiállított számla ellenértékét a számla átvételét ´ól
számított nyolc napon belül átutalja a Kertészeti és
É lelmiszeripari E gyetemnek a 4. §-ban meghatározott
számlára.
(2) A belföldi bankszámlával nem rendelkez´ó letev´ó a
letétbe helyezésért, kezelésért fizetend´ó díjat a Kertészeti
és Élelmiszeripari Egyetem részére a letétbe helyezéskor,
a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem által kiállított
számla alapján, a helyszínen köteles azonnal, készpénzben
megfizetni.’’

2. §
Az R. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
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c) életképességi vizsgálat és az erre vonatkozó bizonylat kiadásának igénylésekor

15 000 Ft

d) minták kiadásának a szabadalmi bejelentés közzététele után való kérése
esetén

25 000 Ft

összeg´ú díjat fizet.’’

A földm´úvelésügyi miniszter
50/1998. (VI. 24.) FM
rendelete
a kutatási-szaktanácsadási tevékenység
és a szántóversenyek szervezésének
1998. évi támogatásáról
Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
I. Fejezet
Az agrár-fels´óoktatási intézményekben folytatott
kutatási-szaktanácsadási tevékenység támogatása

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Nagy Frigyes s. k.,

1. §

Melléklet
a 49/1998. (VI. 24.) FM rendelethez

Az e fejezetben meghatározott támogatás forrása a
Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló 1997.
évi CXLVI. törvény XII. Földm´úvelésügyi Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) fejezet kiadások, 11. cím
Vállalkozások folyó támogatása, 3. alcím Agrártermelés
költségeit csökkent´ó támogatás.

,,Melléklet
a 15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelethez

2. §

földm´úvelésügyi miniszter

A letev´ó a letétbe helyezett mikroorganizmus-törzsenként a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem részére
a) a tárolásért
b) a letétbe helyezésre vonatkozó elismervény kiadása (kivéve az eredeti,
vagy az új letétkor díjtalanul kiadott
elismervényt), tájékoztatás kérése
esetén

108 000 Ft

6 000 Ft

(1) Támogatást azok az agrár-fels´óoktatási intézmények
(egyetemi, f´óiskolai karok, egyetemekhez, f´óiskolákhoz
tartozó kutatóintézetek, tangazdaságok), illetve azok az
általuk létrehozott szervezetek vehetnek igénybe (a továbbiakban: igényl´ó), amelyek gazdálkodást el´ósegít´ó agrárkutatási és szaktanácsadási tevékenységet, növényi és állati
járványos megbetegedéseket megel´óz´ó tevékenységet vagy
az ezekhez kapcsolódó fejlesztéseket, szervezéseket és
koordinációt végeznek.
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(2) A támogatás a rendelet 1. számú melléklete szerinti
pályázat útján vehet´ó igénybe, melyet 1998. augusztus 10-ig
folyamatosan lehet a minisztériumhoz benyújtani.
(3) A pályázatot — szakért´ói bizottság bevonásával —
a miniszter bírálja el. A pályázat elfogadása esetén a miniszter döntése alapján a minisztérium az R. 1. számú
melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatást az
igényl´ó az igazolás, az R. 3. és 4. számú melléklete, valamint az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 5. számú
melléklete szerinti nyilatkozatok alapján a területileg illetékes állami adóhatóságtól (a továbbiakban: adóhatóság)
igényelheti.
(4) A támogatás mértéke legfeljebb a pályázati kérelemben meghatározott — a minisztérium által elfogadott —
költségvetés összege lehet.

1998/54. szám
5. §

(1) A támogatás a rendelet 2. számú melléklete szerinti
pályázat útján vehet´ó igénybe, melyet 1998. augusztus 10-ig
folyamatosan lehet a minisztériumhoz benyújtani.
(2) A pályázatok elbírálásáról — a Mez´ógazdasági M´úszaki Szakért´ói Munkacsoport bevonásával — a miniszter
a beérkezésüket követ´ó 60 napon belül dönt.

6. §
(1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a pályázóval támogatási szerz´ódést köt.
(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a
minisztérium szerz´ódéskötésr´ól szóló kiértesítésének kézhezvételét követ´ó harminc napon belül a támogatási szerz´ódést nem köti meg.

3. §
(1) Az e fejezet szerinti támogatást a 1003200001905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.
(2) A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi
ellen´órzését a minisztérium végzi. Amennyiben az ellen´órzés során bebizonyosodik, hogy a támogatás a vonatkozó
rendelkezések megszegésével került kifizetésre, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min´ósül. A
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.
(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

7. §
(1) A pályázó a támogatási szerz´ódésben foglalt határid´ó lejártáig köteles megküldeni a minisztériumnak a szántóversenyr´ól készült beszámolójelentést és a költségeket
igazoló számlák másolatát.
(2) A jelentés elfogadásáról a miniszter dönt. A támogatás kifizetésére a jelentés elfogadása után a költségeket
igazoló számlák alapján kerül sor.
(3) A döntés meghozatala érdekében a miniszter a pályázótól a jelentés, illet´óleg a költségelszámolás kiegészítését kérheti.
8. §

II. Fejezet
A szántóversenyek szervezésének támogatása
4. §
(1) Az e fejezetben meghatározott támogatás forrása a
Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló 1997.
évi CXLVI. törvény XII. Földm´úvelésügyi Minisztérium
fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 3. el´óirányzat-csoport.
(2) A támogatás 1998. évben a Magyar Szántóverseny
Szövetség egyetértésével a Szövetség tagjai által megrendezésre kerül´ó hazai vagy a külföldi szántóversenyeken
való részvétel költségei után vehet´ó igénybe.
(3) Az e fejezet szerinti támogatásban részesül´ó pályázatot a Magyar Szántóverseny Szövetség tagjai nyújthatnak be.
(4) A támogatás mértéke a minisztérium által elfogadott
költségek legfeljebb 50%-a.

(1) Az e fejezetben foglaltak alapján járó támogatás a
10032000-01220191-53000004 számú Term´óföld védelme,
hasznosítása folyósítási számláról kell teljesíteni, és amelynek felhasználását a minisztérium közvetlenül ellen´órzi.
(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min´ósül
a kifizetett támogatás, ha a miniszter a beszámolójelentést
nem fogadja el, vagy a pályázó a költségeket nem igazolja.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a
minisztérium rendeli el.
(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és
1998. december 31-én hatályát veszti.
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(2) Az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: FM r.) 291. §-ának (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
[Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás igénybe vehet´ó]
,,j) egyéb különleges szárazföldi járm´ú (BTO 341054
9900)’’
(3) Az FM r. 291. §-a a következ´ó (13) bekezdéssel egészül ki:
,,(13) A (3) bekezdés j) pontjában meghatározott járm´ú
utáni támogatást a növénytermelést és kertészetet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.1—01.3) és
erd´ógazdálkodást (TEÁOR A 02.01) végz´ó igényl´ó akkor
veheti igénybe, ha igazolja, hogy a tárgyévet megel´óz´ó évi
nettó árbevételében mez´ógazdasági vagy erd´ógazdálkodási tevékenység legalább a hatvanöt százalékot meghaladja
és ezen tevékenység keretében kerül hasznosításra, vagy a
járm´ú megfelel az állategészségügyi szabályzat kiadásáról
szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 6. számú függelékében
el´óírt feltételeknek, és a gépjárm´úhasználathoz a területileg illetékes állategészségügyi állomástól engedélyt kapott.
A támogatás igénybevételének (9)—(12) bekezdésben
meghatározott feltételein túlmen´óen az igényl´ónek be kell
mutatnia a mez´ógazdasági árbevétel részarányáról szóló
igazolást — amelyet a benyújtott adatok alapján a megyei
(f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal állít ki —, vagy az állategészségügyi állomás által kiadott engedélyt.’’

10. §
(1) Az FM r. 470. §-a (1) bekezdésének bevezet´ó szövegrésze helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Támogatásra jogosultak azon jogi személyiséggel
rendelkez´ó agrárkutatóhelyek (kincstári körbe tartozó agrárkutató intézetek, agrár-fels´óoktatási intézmények, agrárkutatási, -kísérleti, valamint fejlesztési tevékenységet
ellátó közhasznú és más gazdasági társaságok, valamint a
Mez´ógazdasági Múzeum, agrártörténeti kutatóhely és az
Országos Mez´ógazdasági Könyvtár és Dokumentációs
Központ), melyek alaptevékenységének meghatározó része az alábbi prioritásokra irányul:’’
(2) Az FM r. 27. számú mellékletének 2. bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Az állategészségügyi költségtérítés mértéke vadfajonként a következ´ó:
Szárnyas apróvadak (fácán, vadliba és vadkacsa) esetében 60 Ft/kg,
Nagyvadak (szarvas, ´óz, muflon) esetében: 60 Ft/kg,
Vaddisznó esetében: 120 Ft/kg.’’
Dr. Nagy Frigyes s. k.,
földm´úvelésügyi miniszter
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1. számú melléklet
az 50/1998. (VI. 24.) FM rendelethez
A Földm´úvelésügyi Minisztérium
pályázati felhívása
az agrár-fels´óoktatási intézményekben folytatott
kutatási-szaktanácsadási tevékenység céljára
igényelhet´ó támogatásokra
A Földm´úvelésügyi Minisztérium a kutatási-szaktanácsadási tevékenység és a szántóversenyek szervezésének
1998. évi támogatásáról szóló 50/1998. (VI. 24.) FM rendelet 1—3. §-ában megfogalmazott támogatásokhoz kapcsolódóan az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázat útján igényelhet´ó támogatás célja
A támogatás célja, hogy a m´úködési költségek részbeni
átvállalásával támogassa az agrár-fels´óoktatási intézményekben olyan szaktanácsadó központok kialakulását és
fenntartását, amelyek — gyakorlati ismeretek továbbadásának szervezésével — el´ósegítik az agrárgazdaság hatékonyabb m´úködését.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására a rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében felsoroltak jogosultak.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó nem
áll cs´ód-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, és
köztartozással (adó, vám, egészség- és nyugdíjbiztosítási
járulék) nem terhelt, valamint a pályázati felhívás egyéb
feltételeinek is eleget tesz.
3. A pályázat benyújtásának és érvényességének ideje
Pályázatok a pályázati felhívás megjelenését követ´óen
folyamatosan nyújthatók be 1998. augusztus 10-ig.
Az el´óirányzat forráshiánya esetén a pályázat befogadása, illetve a már befogadott pályázat elbírálása szüneteltethet´ó, felfüggeszthet´ó, visszautasítható.
4. A pályázat benyújtásának helye
A pályázatokat közvetlenül a Földm´úvelésügyi Minisztérium M´úszaki Fejlesztési, Kutatási és Oktatási F´óosztályához kell 6 példányban benyújtani.
5. A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakra vonatkozó nyilatkozatokat:
— a pályázó nem áll cs´ód-, felszámolási eljárás vagy
végelszámolás alatt, és köztartozással (adó, egészség- és
nyugdíjbiztosítási járulék) nem terhelt, ugyanakkor kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve
a támogatási szerz´ódés lejártáig bejelenti, ha ellene felszámolási eljárás indul,
— annak tudomásul vételét, hogy a pályázó megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
— a pályázat szabályszer´úségének és a támogatás rendeltetésszer´ú felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történ´ó ellen´órzéséhez hozzájárul.
A pályázathoz csatolni kell az R. 3. és 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat is.
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6. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája vissza nem térítend´ó támogatás.
A támogatás mértéke: a rendelet 2. §-ának (4) bekezdése szerint, a támogatás a pályázat szerinti költségvetés,
valamint a pályázatban megjelölt költségvetésb´ól a miniszter által elfogadott mértékéig terjedhet.
7. A pályázat elbírálásának rendje
A benyújtott pályázatokat — szakmai és költség-el´óirányzati szempontból — a földm´úvelésügyi miniszter által
létrehozott szakért´ói bizottság megvizsgálja, a hiányos pályázatok kiegészítésére, módosítására — pótlási határid´ó
megjelöléssel — felszólítja a pályázót. A bizottság javaslata alapján a miniszter meghozza döntését. A minden szempontból megfelel´ó pályázatok 60 napon belül kerülnek
elbírálásra.
A minisztérium a pályázat elfogadását követ´óen — a
határozat alapján — szerz´ódést köt a pályázóval, amely
tartalmazza a támogatás lényeges feltételeit.
8. A pályázatok elbírálásának közlése
A miniszter döntésér´ól — az R. 10. §-ának (4) bekezdésében meghatározott módon — a minisztérium értesíti a
pályázót, a pályázat elfogadása esetén a támogatási összeg
megjelölésével. A támogatást nyert pályázatok listája a
Mez´ógazdasági és Élelmezésügyi Értesít´óben kerül közzétételre.
9. A támogatások folyósítása
A kifizetések engedélyezése esetén a kifizethet´ó összegre vonatkozóan a minisztérium az R. 1. számú melléklete
szerinti igazolást állít ki. Ezen igazolásnak a pályázó által
— annak székhelye szerint illetékes APEH Igazgatósághoz, az APEH által rendszeresített formanyomtatvány
mellékleteként — történt benyújtását követ´óen, a támogatást az APEH fizeti ki.
10. A támogatás felhasználásának ellen´órzése
A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellen´órzését a minisztérium szervezi, a feladat ellátásához
szükséges szervezetek bevonásával.
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13. A pályázatok ügyében részletes felvilágosítás
A Földm´úvelésügyi Minisztérium M´úszaki Fejlesztési,
Kutatási és Oktatási F´óosztályának M´úszaki Fejlesztési és
Szaktanácsadási Osztálya [dr. Fehérné dr. Várady Katalin
osztályvezet´ó (telefon: 301-4380)]
14. A pályázat tartalmi követelményei
a) A pályázó
— neve és pontos címe:
— telefon (telex, telefax) száma:
— cégbejegyzés vagy alapító okirat száma:
— adószáma vagy adóazonosító jele:
— társadalombiztosítási folyószámlaszáma vagy társadalombiztosítási azonosító jele:
— elszámolási betétszámla vagy számlaszáma:
— számlavezet´ó megnevezése és címe:
b) A program részletes leírása:
c) A program költségvetése:
d) Esetleges más támogatók (megnevezése és a támogatás összege):
e) Más jogcímen igénybe vett (vagy tervezett) állami
támogatás összege:
f) Az igényelt támogatás összege (a támogatás a más
támogatásokkal csökkentett áfa nélküli m´úködési költségekig terjedhet):
g) A pályázat szükséges mellékletei:
— a pályázó nyilatkozata arról, hogy megfelel a pályázati felhívás 2. pontjában meghatározott feltételeknek,
— a pályázó nyilatkozata arról, hogy elismeri és elfogadja a pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott el´óírásokat,
— az R . 3., 4. és az FM r. 5. számú melléklete szerinti
— kitöltött — nyilatkozatokat.

2. számú melléklet
az 50/1998. (VI. 24.) FM rendelethez
A Földm´úvelésügyi Minisztérium
pályázati felhívása
a szántóversenyek szervezésének támogatására

11. A támogatás rendeltetést´ól eltér´ó felhasználásának
következményei
A szerz´ódésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése,
vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltér´ó felhasználása a támogatás teljes összegének, vagy id´óarányos részének, késedelmi kamattal növelt összegben való visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. A rendeltetést´ól
eltér´ó felhasználást a minisztérium az ellen´órzésre kijelölt
szervezet bevonásával állapítja meg, és a támogatási összeg
visszafizetését a miniszter rendeli el.

A Földm´úvelésügyi Minisztérium a kutatási-szaktanácsadási tevékenység és a szántóversenyek szervezésének
1998. évi támogatásáról szóló 50/1998. (VI. 24.) FM rendelet 4—8. §-ában megfogalmazott támogatásokhoz kapcsolódóan az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

12. A pályázatoknál alkalmazandó jogszabályok
A pályázati felhívásban nem említett kérdésekben az R.
és a kutatási-szaktanácsadási tevékenység és a szántóversenyek szervezésének 1998. évi támogatásáról szóló
50/1998. (VI. 24.) FM rendeletben foglaltak az irányadók.

2. A pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására a rendelet 4. §-ának (2)—(3) bekezdésében megjelöltek jogosultak.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó nem
áll cs´ód-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, és

1. A pályázat útján igényelhet´ó támogatás célja
A min´óségi szántás széles kör´ú elterjesztésének, a term´ótalajok védelmének és a talajok vízgazdálkodásának
javítására irányuló agrotechnikai eljárások fejlesztésének
el´ósegítése.
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köztartozással (adó, vám, egészség- és nyugdíjbiztosítási
járulék) nem terhelt, valamint a pályázati felhívás egyéb
feltételeinek is eleget tesz.
3. A pályázat benyújtásának és érvényességének ideje
Pályázatok a pályázati felhívás megjelenését követ´óen
folyamatosan nyújthatók be 1998. augusztus 10-ig.
Az el´óirányzat forráshiánya esetén a pályázat befogadása, illetve a már befogadott pályázat elbírálása szüneteltethet´ó, felfüggeszthet´ó, visszautasítható.
4. A pályázat benyújtásának helye
A pályázatokat közvetlenül a Földm´úvelésügyi Minisztérium M´úszaki Fejlesztési, Kutatási és Oktatási F´óosztályához kell 6 példányban benyújtani.
5. A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakra vonatkozó nyilatkozatokat:
— a pályázó nem áll cs´ód-, felszámolási eljárás vagy
végelszámolás alatt, és köztartozással (adó, egészség- és
nyugdíjbiztosítási járulék) nem terhelt, ugyanakkor kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve
a támogatási szerz´ódés lejártáig bejelenti, ha ellene felszámolási eljárás indul,
— annak tudomásul vételét, hogy a pályázó megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
— a pályázat szabályszer´úségének és a támogatás rendeltetésszer´ú felhasználásának meghatározott szervek által történ´ó ellen´órzéséhez hozzájárul.
A pályázathoz csatolni kell az R. 3. és 4. számú mellékletek szerinti nyilatkozatokat is.
6. A támogatás mértéke
A minisztérium által elfogadott költségek legfeljebb
50%-a.
7. A pályázat elbírálásának rendje
A benyújtott pályázatokat — szakmai és költség-el´óirányzati szempontból — a földm´úvelésügyi miniszter által
létrehozott Mez´ógazdasági M´úszaki Szakért´ói Munkacsoport megvizsgálja, a hiányos pályázatok kiegészítésére,
módosítására — pótlási határid´ó megjelöléssel — felszólítja a pályázót. A munkacsoport javaslata alapján a miniszter dönt. A minden szempontból megfelel´ó pályázatok
60 napon belül kerülnek elbírálásra.
A minisztérium a pályázat elfogadását követ´óen szerz´ódést köt a pályázóval.
8. A pályázatok elbírálásának közlése
A miniszter döntésér´ól — az R. 10. §-ának (4) bekezdésében meghatározott módon — a minisztérium értesíti a pályázót, a pályázat elfogadása esetén a támogatási összeg megjelölésével. A támogatást nyert pályázatok listája a Mez´ógazdasági és Élelmezésügyi Értesít´óben kerül közzétételre.
9. A támogatások folyósítása
A támogatást a 10032000-01220191-530000004 számú
Term´óföld védelme, hasznosítása folyósítási számláról
kell teljesíteni.
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10. A támogatás felhasználásának ellen´órzése
A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellen´órzését a minisztérium szervezi, a feladat ellátásához
szükséges szervezetek bevonásával.
11. A támogatás rendeltetést´ól eltér´ó felhasználásának
következményei
A szerz´ódésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése,
vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltér´ó felhasználása a támogatás teljes összegének, vagy id´óarányos részének, késedelmi kamattal növelt összegben való visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. A rendeltetést´ól
eltér´ó felhasználást a minisztérium az ellen´órzésre kijelölt
szervezet bevonásával állapítja meg, és a támogatási összeg
visszafizetését a miniszter rendeli el.
12. A pályázatoknál alkalmazandó jogszabályok
A pályázati felhívásban nem említett kérdésekben az R.
és a kutatási-szaktanácsadási tevékenység és a szántóversenyek szervezésének 1998. évi támogatásáról szóló
50/1998. (VI. 24.) FM rendeletben foglaltak az irányadók.
13. A pályázatok ügyében részletes felvilágosítás
A Földm´úvelésügyi Minisztérium M´úszaki Fejlesztési,
Kutatási és Oktatási F´óosztályának M´úszaki Fejlesztési és
Szaktanácsadási Osztálya [dr. Fehérné dr. Várady Katalin
osztályvezet´ó (telefon: 301-4380)]
14. A pályázat tartalmi követelményei
a) A pályázó
— neve és pontos címe:
— telefon (telex, telefax) száma:
— cégbejegyzés vagy alapító okirat száma:
— adószáma vagy adóazonosító jele:
— társadalombiztosítási folyószámlaszáma vagy társadalombiztosítási azonosító jele:
— elszámolási betétszámla, vagy számlaszáma:
— számlavezet´ó megnevezése és címe:
b) A program részletes leírása:
c) A program költségvetése:
d) Esetleges más támogatók (megnevezése és a támogatás összege):
e) Más jogcímen igénybe vett (vagy tervezett) állami
támogatás összege:
f) Az igényelt támogatás összege:
g) A pályázat szükséges mellékletei:
— a pályázó nyilatkozata arról, hogy megfelel a pályázati felhívás 2. pontjában meghatározott feltételeknek,
— a pályázó nyilatkozata arról, hogy elismeri és elfogadja a pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott el´óírásokat,
— az R . 3., 4. és az FM r. 5. számú melléklete szerinti
— kitöltött — nyilatkozatokat,
— a Magyar Szántóverseny Szövetség igazolása a pályázó tagságáról és az egyetért´ó nyilatkozata a szántórverseny
rendezésére vonatkozóan.
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Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
38/1998. (VI. 24.) IKIM
rendelete

gítséget nyújt azok kialakítására és bevezetésére. Ehhez az
OAH megfelel´ó szakért´ói intézményt, els´ósorban az MTA
Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézetét
veszi igénybe.’’

a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszerér´ól,
nemzetközi ellen´órzésér´ól és a velük kapcsolatos
egyes hatósági jogkörökr´ól szóló
39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet, továbbá a radioaktív
anyagok és készítmények nyilvántartásáról szóló
25/1997. (VI. 18.) IKIM rendelet módosításáról

4. §

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerz´ódés szerinti
biztosítékok alkalmazásáról a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökséggel Bécsben, 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetésér´ól szóló 1972. évi 9. törvényerej´ú rendelet végrehajtására, az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az Országos Atomenergia Hivatalt
felügyel´ó miniszternek adott felhatalmazás alapján a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszerér´ól, nemzetközi ellen´órzésér´ól és a velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökr´ól szóló 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendeletet (a továbbiakban: Nr.), továbbá az At. 68. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában írt felhatalmazás alapján a radioaktív anyagok és készítmények nyilvántartásáról szóló 25/1997.
(VI. 18.) IKIM rendeletet (a továbbiakban: R r.) — az
érdekelt miniszterekkel egyetértésben — az alábbiak szerint módosítom:

Az Nr. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(2) Az OAH az (1) bekezdés szerinti központi nyilvántartást az általa alkalmazott, más jogszabályokban meghatározott nyilvántartásoktól elkülönítetten vezeti.’’

5. §
Az Nr. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(1) Amennyiben az anyag az Egyezmény 35. és 36. Cikke alapján a nemzetközi ellen´órzés alól mentesítve volt, és
a mentesítést a nukleáris anyaggal rendelkez´ó szervezet
meg kívánja szüntetni, kérelmére az OAH — a mentesítés
megszüntetésére szolgáló ´úrlap megküldésével — megindítja a mentesítés megszüntetésére irányuló eljárást.
Export esetén a mentesítés megszüntetésének kérése kötelez´ó.’’
6. §
Az Nr. 44. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,44. § Az OAH a 43. § szerinti ellen´órzés elvégzésébe
küls´ó szakért´óket is bevonhat.’’

1. §
7. §
Az Nr. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,2. § A nukleáris anyagok központi nyilvántartását az
OAH vezeti.’’
2. §
Az Nr. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(2) Az anyagmérlegkörzeteket és jelölésüket, valamint
a nukleáris anyag anyagmérlegkörzet szerinti nyilvántartásának rendszerét az OAH állapítja meg, az Egyezményben
és a Kiegészít´ó Megállapodásban (53. §) foglaltak figyelembevételével.’’
3. §
Az Nr. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(2) Amennyiben az üzemeltetési feljegyzés vezetésére
kötelezett szervezet nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti eljárások és mérések lefolytatásához szükséges technikai és tudományos feltételekkel, kérelmére az OAH se-

Az Nr. 57. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(2) A NAÜ-nek továbbítandó jelentésekhez szükséges
adatokat — az Egyezményben foglalt határid´óket figyelembe véve — az OAH állítja össze a központi nyilvántartás alapján.’’
8. §
Az Nr. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(1) Az OAH a NAÜ részére küldend´ó jelentéseket a
Kiegészít´ó Megállapodásban (53. §) el´óírt kódolt formában készíti el.’’
9. §
Az Nr. 60. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(2) A NAÜ-t´ól érkezett kimutatásokat az OAH öszszeveti a központi nyilvántartás adataival. Az eltérést
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elemzi és megteszi a szükséges intézkedéseket. Adott jelentés helyesbítését értelemszer´úen ugyanúgy kell kezelni,
mint más, azonos típusú jelentést.’’
10. §
Az Nr. melléklete II/4. pontjának bevezet´ó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. Az ellen´órzések céljainak megvalósítása érdekében
az OAH felügyel´ói, illetve az OAH által megbízott intézet
e tevékenységgel megbízott alkalmazottai vagy eseti szakért´ók’’
[a) ellen´órzik, hogy reprezentatív…]
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55. § (4) bekezdésében az ,,MTA IKI’’ szövegrész helyébe az
,,OAH’’ szövegrész lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az Rr. 3. §
(1) bekezdésében ,,a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézete (a továbbiakban: MTA IKI)’’ szövegrész helyébe ,,a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai
Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézete (a továbbiakban: MTA KK IKI)’’ szövegrész, a rendelet egyéb
rendelkezéseiben az ,,MTA IKI’’ szövegrész helyébe az
,,MTA KK IKI’’ szövegrész lép.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

11. §
Az Nr. mellékletének II/4/c) pontjának (ii) alpontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(ii) ellen´órzik a nukleáris anyaggal rendelkez´ó szervezetnek az OAH el´óírása alapján végzett mérését az OAH
által megjelölt intézet normálmintái alapján;’’

12. §
(1) E rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
— az Nr. 7. § (2) és (3) bekezdése, a 8. §-a és a 23. §
(3) bekezdése;
— a 13. § (1) bekezdésében, a 42. § (2) bekezdésében
és az 54. § (2) bekezdésében ,,az MTA IKI javaslatára’’
szövegrész;
— a 36. § (3) bekezdésében ,,az MTA IKI-nek’’ szövegrész; a 36. § (4) bekezdésében az ,,és az MTA IKI’’ szövegrész; a 36. § (5) bekezdésében ,,az MTA IKI-nek és’’ szövegrész; a 43. § (1) bekezdésében ,,az MTA IKI’’, valamint
a ,,megbízása alapján’’ szövegrész; a 45. §-ban az ,,és az
MTA IKI’’ szövegrész; az 55. § (1) bekezdésében ,,az MTA
IKI útján’’ szövegrész; az 57. § (3) bekezdésében az ,,MTA
IKI és az’’ szövegrész; a 60. § (1) bekezdésében ,,az MTA
IKI-nek, valamint’’ szövegrész; a 62. § (1) bekezdésében az
,,és/vagy az MTA IKI’’ szövegrész; a 66. § (1) bekezdésében
az ,,MTA IKI vagy az’’ szövegrész, valamint a bekezdés
utolsó mondata; a melléklet I/1. pontjában az ,,MTA IKI
és az’’, valamint ,,az MTA IKI-hez, illet´óleg’’ szövegrész;
végül a melléklet III/7. pont d) alpontjában ,,az MTA IKI
és’’ szövegrész
hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az Nr. 23. §
(1) és (4) bekezdésében, a 24. § (1) bekezdésében, a 27. §-ban,
a 29—33. §-okban, a 34. § (4) bekezdésében, a 35. §-ban, a
36. § (2) bekezdésében, a 37—38. §-okban, a 43. § (3) bekezdésében, az 51. § (3) bekezdésében, az 52. §-ban, valamint az

Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
39/1998. (VI. 24.) IKIM
rendelete
az egyes el´órecsomagolt termékek névleges
tölt´ótömegének és névleges térfogatának
megengedett kiszerelési értéksorairól szóló
16/1997. (IV. 4.) IKIM rendelet módosításáról
A belkereskedelemr´ól szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
Az egyes el´órecsomagolt termékek névleges tölt´ótömegének és névleges térfogatának megengedett kiszerelési
értéksorairól szóló 16/1997. (IV. 4.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,b) az 1. számú mellékletben részletezett, 15 (szilárd
vagy por alakú termék esetén g, folyékony vagy pasztaszer´ú
termék esetén ml) alatti, illetve 10 000 (szilárd vagy por
alakú termék esetén g, folyékony vagy pasztaszer´ú termék
esetén ml) feletti kiszerelés´ú termékekre.’’

2. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
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Melléklet a 39/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez
,,1. számú melléklet a 16/1997. (IV. 4.) IKIM rendelethez
Térfogat és tömeg szerint forgalmazott termékek

Termék megnevezése

Névleges mennyiség I.

Mennyiségek, g-ban
200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500,
2000, 3000, 5000, 7500, 10 000
Festékek és lakkok
Mennyiségek, ml-ben
(hígító hozzáadásával vagy anélkül, beleértve diszpergált 25, 50, 125, 250, 375, 500, 750, 1000, 2000,
festékpigmentet és oldatokat)
2500, 4000, 5000, 10 000
Ragasztók
Mennyiségek, g-ban
(beleértve az enyveket is) szilárd vagy por alakú
25, 50, 125, 250, 500, 1000, 2500, 5000,
8000, 10 000

Névleges mennyiség II.*
(határid´óig alkalmazható
nemzeti értékek)

Szárazeledel kutyák és macskák részére

Háztartás-vegyipari tisztító- és ápolószerek
(Egyebek között: ápolószerek b´ór és cip´ók, fa- és padlóburkolatok, t´úzhelyek és fémek számára, ideértve az autókat,
ablakokat és tükörüvegeket, háztartási folttisztító, appretáló és színez´ó szereket, háztartási rovarirtó- és riasztószereket, a vízk´óoldó szereket, a háztartási szagmentesít´ó szereket és a nem gyógyszerészeti fert´ótlenít´ószereket)
Kozmetikumok

8000
g-ban: 20, 35, 40, 60, 200,
280, 400, 7000
ml-ben: 40, 50, 120, 200,
250, 800, 1000, 5000

Szilárd vagy por alakú, g-ban, folyékony vagy
pasztaszer´ú, ml-ben
25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 375, 500, 750, 43, 60, 125, 320, 420, 450
1000, 1500, 2000, 5000, 10 000

Szilárd vagy por alakú, g-ban, folyékony vagy
krémszer´ú, ml-ben
B´ór- és higiénés szájápolószer
15, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 20, 22, 35, 45, 55, 60, 70,
Borotvakrémek, univerzális krémek és folyékony ápolósze- 300, 400, 500, 1000
80, 85, 110, 120, 275, 380
rek, krémszer´ú és folyékony test- és kézápolószerek, napvéd´ószerek (kivéve fogkrémek)
Fogkrémek
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
30, 33, 60, 65, 70, 73
Nem színez´ó hajápolószerek és fürd´óadalékok:
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 30, 125, 220, 230, 275,
hajlakkok, samponok, hajöblít´ószerek, hajer´ósít´ószerek, 500, 750, 1000, 2000
400
brillantinok, hajkrémek (kivéve: alkoholalapú termékek),
hab és más habzó termékek fürdéshez és zuhanyozáshoz
Alkoholalapú termékek 3 térfogatszázalék alatti természe- 15, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 20, 60, 80, 83, 90
tes vagy szintetikus illatosítóolaj-tartalommal és 70 térfogat- 300, 400, 500, 750, 1000
százalék alatti tiszta etilalkohol-tartalommal: kölnivizek,
hajszeszek, borotválkozás el´ótti és utáni arcszeszek
Dezodoráló és intim ápolószerek
20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
48, 65, 110, 125, 145
Hint´ópor
50, 75, 100, 150, 200, 250, 500, 1000
125
Mosó- és tisztítószerek
Szilárd mosdó- és mosószappanok
g-ban: 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 20, 90, 125
400, 500, 1000
Lágy szappanok
g-ban: 125, 250, 500, 750, 1000, 5000,
10 000
Reszelék-, pehely- vagy hasonló állagú szappan
g-ban: 250, 500, 750, 1000, 3000, 5000,
10 000
Folyékony mosó-, mosogató-, tisztító-, súroló- és segédsze- ml-ben: 125, 250, 500, 750, 1000, 1250**, 150, 450, 650, 1800
rek, valamint hipoklorit-készítmények (kivéve az ápolósze- 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, (csak hipoklorit-készítreket)
10 000
ményekre, g és ml is)
Súrolópor
g-ban: 250, 500, 750, 1000, 10 000
450, 700
El´ómosó- és áztatószerek por alakban
g-ban: 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 300, 350, 400, 450, 600
Oldószerek tisztítás céljára
ml-ben: 25, 50, 75, 125, 250, 500, 1000,
1500, 2500, 5000, 10 000
Ken´óolaj
ml-ben: 125, 250, 500, 1000, 2000, 2500,
3000, 4000, 5000, 10 000
Köt´ófonal természetes rostokból (állati, növényi és ásványi g-ban: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
eredet´ú), vegyi rostokból vagy e rostok kombinációjából
350, 400, 450, 500, 1000
* A névleges mennyiség II. oszlop értékei a hatálybalépést követ´ó 3 évig alkalmazhatók.
** Csak hipoklorit-készítményekre.’’
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2. számú melléklet
a 40/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez

Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
40/1998. (VI. 24.) IKIM
rendelete

[2. számú melléklet
a 43/1994. (XII. 27.) IKM rendelethez]

a földgáz díjának megállapításáról szóló
43/1994. (XII. 27.) IKM rendelet módosításáról

Ipari és kommunális árszabás

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a gázszolgáltatásról szóló, az
1997. évi XX. törvénnyel módosított 1994. évi XLI. törvény
31. §-ában foglaltakra is — a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következ´óket rendelem el:
1. §

Legmagasabb
Megnevezés

teljesítménydíj
Ft/MJ/h

gázdíj
Ft/MJ

Teljesítménydíjas

386

0,569

Általános célú

—

0,715

BTO 111020
Földgáz
Ipari és kommunális díjak

A földgáz díjának megállapításáról szóló, többször módosított 43/1994. (XII. 27.) IKM rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

2. §
(1) Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet 1. számú mellékletében szerepl´ó díjat
az 1998. július 10-ét, a 2. számú mellékletben szerepl´ó
díjakat a rendelet hatálybalépését követ´ó els´ó mér´óleolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell hatósági legmagasabb árként alkalmazni.
(3) Az e rendeletben közzétett árak (díjak) a hatálybalépés el´ótt kötött szerz´ódések részévé válnak, kivéve, ha a
felek az eredeti szerz´ódés változatlan fenntartásában, vagy
az e rendeletben foglaltaknál alacsonyabb árak (díjak)
alkalmazásában állapodnak meg.
(4) A hatálybalépést követ´óen a gázszolgáltató (vagy
megbízottja) a szerz´ódésben foglaltaktól eltér´ó id´ópontban is jogosult egyszeri külön mér´óleolvasást végezni.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,

Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
41/1998. (VI. 24.) IKIM
rendelete
a földgáz árának szabályozásáról szóló
59/1995. (XI. 14.) IKM rendelet módosításáról
A gázszolgáltatásról szóló — az 1997. évi XX. törvénnyel módosított — 1994. évi XLI. törvény 31. §-ában,
valamint az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a földgáz árának szabályozásáról szóló — a
33/1997. (VI. 25.) IKIM rendelettel módosított — 59/1995.
(XI. 14.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseit a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következ´ók szerint módosítom:

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

1. §
1. számú melléklet
a 40/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez
[1. számú melléklet
a 43/1994. (XII. 27.) IKM rendelethez]
Viszonteladói árszabás
Megnevezés

Legmagasabb díj
Ft/MJ

BTO 111020
Földgáz
Viszonteladói díj

0,562

Az R. 1. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § (1) A földgáz árát a 2001. december 31-ig terjed´ó
id´óben az ezen rendeletben foglaltak szerint kell
megállapítani.
(2) Az ezen rendeletben leírt ármechanizmus kiindulópontját — a gázszolgáltatók esetében — az 1997. januári
ármegállapítást megel´óz´ó költség-felülvizsgálatnak az
1. számú mellékletben ismertetett szempontjai, az ezek
alapján meghatározott — az 53/1996. (XII. 20.) IKIM
rendelet 2. és 3. számú mellékleteiben közzétett — árak,
valamint az 1997. januári árbázis korrekciójáról hozott
árhatósági döntések képezik.’’
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2. §

Jelölések:

Az R. 2. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. § A földgáz eladási árai (a tarifarendszer díjtételei) — a 2. számú melléklet 5. pontjának figyelembevételével — országosan egységesek.’’
3. §

a:

a gázértékesít´ó értékesítési átlagára az új árszabályozási év elején, Ft/m3

b:

a gázszolgáltatók átlagos árrése az új árszabályozási év elején, Ft/m3

b0:

a gázszolgáltatók 1997. január 1-jei szint´ú elismert
átlagos árrése, Ft/m3

BE:

a gázértékesít´ó összes befektetett eszközének —
értékhelyesbítés nélküli — könyv szerinti nettó
értéke az új árszabályozási évet megel´óz´ó naptári
évet lezáró auditált mérlegben, M Ft

c:

a gázszolgáltatók által értékesített földgáz átlagára
(végfelhasználói átlagár) az új árszabályozási év
elején, Ft/m3

d:

a földgázbányászatnak az új árszabályozási év kezdetét tartalmazó naptári évre el´óre jelzett indokolt
költsége (beleértve a szükséges környezetvédelmi
kiadásokat), Ft/m3

e:

a földgázbányászat elismert kalkulált nyeresége az
új árszabályozási év elején, Ft/m3

f:

földgáz-forgalmazási díj az új árszabályozási év
elején, Ft/m3

g0:

a gázszolgáltatók 1997. január 1-jei szint´ú (földgáz
nélküli) indokolt költsége, Ft/m3

h:

az új árszabályozási év kezdetén figyelembe veend´ó
import korrekciós tag, Ft/m3

INF:

az ipar (élelmiszeripar és energiaszektor nélküli)
belföldi értékesítési árindexe az új árszabályozási
év kezdetét megel´óz´ó január és az új árszabályozási
év júliusa közötti id´ószakra (január = 100). Az új
árszabályozási év júliusára és az azt közvetlenül
megel´óz´ó hónapokra — tényadatok hiányában —
az el´óz´ó naptári év azonos id´ószakára számított
tény indexeket kell figyelembe venni

j:

a bányajáradék el´óre jelzett átlagos mértéke az új
árszabályozási év kezdetét tartalmazó naptári évre,
Ft/m 3

k:

hatékonyságjavítási tényez´ó (0,85<k<0,95), értékére minden árszabályozási év elején a MEH tesz
javaslatot

M:

a gázértékesít´ó által belföldön értékesített földgáz
el´óre jelzett mennyisége az új árszabályozási év
kezdetét tartalmazó naptári évre, Mm3

M h:

a gázértékesít´ó által belföldön kitermelt földgáz
el´óre jelzett értékesített mennyisége az új árszabályozási év kezdetét tartalmazó naptári évre, Mm3

M i:

az importált földgáz el´óre jelzett értékesített
mennyisége az új árszabályozási év kezdetét tartalmazó naptári évre, Mm3

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
4. §
Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

Melléklet
a 41/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez
[2. számú melléklet
az 59/1995. (XI. 14.) IKM rendelethez]
A földgáz hatósági árát az új árszabályozási év elején a
következ´ó képletek alapján kell megállapítani:
a = x+f+h
x = (M i× si+ M h × sh )/M
sh = d+ j+ e
e = NYB/M h
M = M i+ M h
TEB
NYB = ST× INF×

× 0,08

BE
f = u 0× z+ pp 0× zz+ t+ q
z = ze× [1+ Y/Y e—1)× k]
zz = zze× [1+ (YY/YY e—1)× k]
q = NYF/M
h = (ssi—si)× MM/M
TEF
NYF = ST× INF×
BE
c = v+b
v = (M× a—M n × n)/M v
b = b0× z
b0 = g0+ r 0

1998/54. szám

× 0,08

MM i: az importált földgáz tényleges értékesített menynyisége az új árszabályozási évet megel´óz´ó naptári
évben, Mm3
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M n:

a szállítóvezetékr´ól ellátott nagyfogyasztók (a gázértékesít´ó viszonteladókon kívüli fogyasztói) részére történ´ó értékesítés el´óre jelzett mennyisége
az új árszabályozási év kezdetét tartalmazó naptári
évre, Mm3

M v:

a gázértékesít´ó viszonteladók részére történ´ó értékesítésének el´óre jelzett mennyisége az új árszabályozási év kezdetét tartalmazó naptári évre, Mm3

n:

a gázértékesít´ó által a szállítóvezetékr´ól ellátott
nagyfogyasztók (a gázértékesít´ó viszonteladókon
kívüli fogyasztói) részére értékesített földgáz
átlagára az új árszabályozási év elején, Ft/m3

NYB: a gázértékesít´ó földgázbányászati tevékenységére
kalkulált ,,8% t´ókearányos nyereség’’, M Ft
NYF: a gázértékesít´ó földgáz-forgalmazási tevékenységére (tárolás, szállítás) kalkulált ,,8% t´ókearányos
nyereség’’, M Ft
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eszközök — értékhelyesbítés nélküli — könyv szerinti nettó értéke az új árszabályozási évet megel´óz´ó naptári évre vonatkozó auditált mérlegnek
megfelel´óen [meghatározásánál a társaság általános m´úködését lehet´óvé tev´ó indokolt eszközök
(pl. irodaház) értékének arányos részét is figyelembe kell venni], M Ft
u 0:

a gázértékesít´ó földgázszektorra osztott, 1997. január 1-jei szint´ú indokolt központi irányítási költségei, Ft/m3

v:

a gázértékesít´ó által értékesített földgáz viszonteladói átlagára az új árszabályozási év elején, Ft/m3

x:

a belföldön kitermelt és az importált földgáz árszabályozás szempontjából elismert együttes átlagos
értéke az új árszabályozási év elején, Ft/m3

Y:

az ipar (élelmiszeripar és energiaszektor nélküli)
belföldi értékesítési árindexe 1997 januárja és az új
árszabályozási év júliusa közötti id´ószakra (1997.
január = 100). Az új árszabályozási év júliusára és
az azt közvetlenül megel´óz´ó hónapokra — tényadatok hiányában — az el´óz´ó naptári év azonos
hónapjaira vonatkozó tény láncindexeket kell figyelembe venni

YY:

az ipar (élelmiszeripar és energiaszektor nélküli)
belföldi értékesítési árindexe 1998 júliusa és az új
árszabályozási év júliusa közötti id´ószakra (1998.
július = 100). Az új árszabályozási év júliusára és
az azt közvetlenül megel´óz´ó hónapokra — tényadatok hiányában — az el´óz´ó naptári év azonos
hónapjaira vonatkozó tény láncindexeket kell figyelembe venni

pp 0:

a gázértékesít´ó 1998. naptári évre el´óre jelzett,
indokolt belföldi célú szállítási és készletlekötési
költsége, Ft/m3

q:

a földgázforgalmazás elismert kalkulált nyeresége
az új árszabályozási év elején, Ft/m3

r 0:

a gázszolgáltatók 1997. január 1-jei szint´ú átlagos
elismert nyeresége, Ft/m3

sh :

a gázértékesít´ó által belföldön kitermelt földgáz
árszabályozás szempontjából elismert értéke az új
árszabályozási év elején, Ft/m3

si:

az importált földgáznak az új árszabályozási év
kezdetét tartalmazó naptári évre el´óre jelzett határparitásos ára (határon való beléptetés után),
Ft/m 3

Y e:

az importált földgáz tényleges határparitásos átlagára (határon való beléptetés után) az új árszabályozási év kezdetét megel´óz´ó naptári évben,
Ft/m 3

az új árszabályozási évet megel´óz´ó árszabályozási
év kezdetén figyelembe vett Y értékkel megegyez´ó
érték. Az 1997. január 1-jét követ´ó els´ó teljes árszabályozási év kezdetén Ye = 100

YY e:

az új árszabályozási évet megel´óz´ó árszabályozási
év kezdetén figyelembe vett YY értékkel megegyez´ó érték. Az 1998. július 1-jével kezd´ód´ó árszabályozási év kezdetén YYe = 100

z:

az új árszabályozási év kezdetén — 1997. januárhoz képest — figyelembe veend´ó inflációkövetési
tényez´ó

zz:

az új árszabályozási év kezdetén — 1998. júliushoz
képest — figyelembe veend´ó inflációkövetési tényez´ó

ze:

az új árszabályozási évet megel´óz´ó árszabályozási
év kezdetén figyelembe vett inflációkövetési tényez´ó. Az 1997. január 1-jét követ´ó els´ó teljes árszabályozási év kezdetén ze = 1

zze:

az új árszabályozási évet megel´óz´ó árszabályozási
év kezdetén figyelembe vett inflációkövetési tényez´ó. Az 1998. július 1-jét követ´ó els´ó teljes árszabályozási év kezdetén zze = 1

ssi:

ST:

a gázértékesít´ónek az új árszabályozási évet megel´óz´ó naptári évre vonatkozó auditált mérlegében
szerepl´ó saját t´óke értékelési tartalék nélkül, M Ft

t:

a gázértékesít´ónek az új árszabályozási év kezdetét
tartalmazó naptári évre el´óre jelzett belföldi célú
indokolt tárolási költsége, Ft/m3

TEB:

a gázértékesít´ó földgázbányászati tevékenységéhez tartozó tárgyi eszközök — értékhelyesbítés
nélküli — könyv szerinti nettó értékeinek összege
az új árszabályozási évet megel´óz´ó naptári évre
vonatkozó auditált mérlegnek megfelel´óen [meghatározásánál a társaság általános m´úködését lehet´óvé tev´ó indokolt eszközök (pl. irodaház) értékének arányos részét is figyelembe kell venni],
M Ft

TEF:

a gázértékesít´ó belföldi célú földgáz-forgalmazási
tevékenységéhez (tárolás, szállítás) tartozó tárgyi
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1. Fogalmak
Árszabályozási év: az adott naptári év július 1-je és a
következ´ó naptári év június 30-a közötti id´ószak.
Indokolt költség: az 1994. évi XLI. törvényben megfogalmazott legkisebb költség elvén alapuló költségek (beleértve a szükséges környezetvédelmi kiadásokat is).

1998/54. szám

adózás el´ótti eredménye meghaladja a figyelembe vett korrigált saját t´óke 12%-át.
A visszajuttatandó többletnyereség kiszámítása:
(NYT – EA+ ES)×
NYV=

TEGX
TEGX
– 0,12× STX×
BEX
BEX
2

Elismert nyereség: a belföldi gázellátás célját szolgáló
tárgyi eszközök nettó értéke alapján számszer´úsített 8%
adózás el´ótti nyereséget jelent´ó árképz´ó elem.

ahol

Az árképletek az iparág struktúrájának megfelel´óen viszonteladói árat és — erre épül´ó — végfelhasználói átlagárat szabályoznak. A képletek a gázértékesít´ó földgáz-forgalmazási tevékenységének egyes elemeire és a gázszolgáltatók árrésére — külön költségelemzés nélkül — lehet´óvé
teszik az infláció követését egy hatékonyságjavítási tényez´óvel (,,k’’) szigorítva.

NYT: az adott gázszolgáltató el´óz´ó évi auditált mérlegében szerepl´ó adózás el´ótti eredmény, M Ft

Amennyiben a tényleges naptári éves mennyiségek alapján
számított átlagárak 3%-nál nagyobb mértékben térnek el
— a gázértékesít´ó esetében az ugyanezen id´ószakra figyelembe vett el´óre jelzett mennyiségekkel,
— a gázszolgáltatók esetében az árszabályozási mechanizmus kezdetén figyelembe vett mennyiségek alapján
számított átlagárakról (,,a’’, ,,c’’), a különbséget a szabályozó hatóság az árszabályozási év kezdetén figyelembe veszi.
Ilyen különbség akkor következhet be, ha az értékesített
mennyiségek és/vagy az értékesítés struktúrája jelent´ósen
eltér az egyes tarifák meghatározásánál feltételezett´ól.
2. Hatékonyságjavító tényez´ó
A ,,k’’ értékére az új árszabályozási év alkalmával — az
árjavaslatoknak az ár megállapítója (ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter) számára történ´ó benyújtása
kapcsán — a MEH tesz javaslatot. Javaslata megtételekor
a MEH elemzi a társaságok m´úködését és a várható folyamatokat. (Adott árszabályozási évre a ,,k’’ értéke a gázszolgáltatók társaságcsoportja és a gázértékesít´ó esetében azonos nagyságú, de különösen indokolt esetben a MEH egymástól eltér´ó mérték´ú hatékonyságjavítási tényez´óre is
tehet javaslatot.)
3. Az átlagárak és a tarifák
Az új árszabályozási év kezdete után érvényesíthet´ó
értékesítési átlagár és a végfelhasználói átlagár meghatározását követ´óen kell az átlagárat lebontani tarifákra. A
MEH által elfogadott mennyiségi el´órejelzések alapján az
egyes tarifákra a MEH tesz javaslatot az ár megállapítójának, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek.
4. Nyereség-visszajuttatás
A gázszolgáltatónak a fogyasztók részére árengedmény
formájában nyereséget kell visszajuttatni, ha az el´óz´ó évi

NYV: az árengedmény formájában az adott gázszolgáltató fogyasztói részére visszajuttatandó többletnyereség; M Ft

EA:

az adott gázszolgáltató belföldi gázszolgáltatás céljára szolgáló tárgyi eszközeinek a társasági adóról
szóló törvényben szerepl´ó kulcsokkal az el´óz´ó évre
számított értékcsökkenési leírása, M Ft

ES:

az adott gázszolgáltató belföldi gázszolgáltatás céljára szolgáló tárgyi eszközeinek elszámolt értékcsökkenési leírása az el´óz´ó évi auditált mérlegnek
megfelel´óen, M Ft

STX:

az adott gázszolgáltató
— el´óz´ó évi auditált mérlegében szerepl´ó, értékelési tartalék nélküli saját t´óke (M Ft), és
— az (ST× INF) szorzat közül a nagyobbik érték,
ahol
ST: az adott gázszolgáltató 1995. évi auditált
mérlegében szerepl´ó, értékelési tartalék nélküli
saját t´óke, M Ft
INF: az ipar (élelmiszeripar és energiaszektor
nélküli) belföldi értékesítési árindexe 1995 decembere és az el´óz´ó év decembere közötti id´ószakra (KSH tény árindex)

TEGX: az adott gázszolgáltató belföldi gázszolgáltatás céljára szolgáló tárgyi eszközeinek — értékhelyesbítés nélküli — könyv szerinti nettó értéke az el´óz´ó
évi auditált mérlegnek megfelel´óen. Ennek meghatározásánál a társaságok általános m´úködését
lehet´óvé tev´ó eszközök (pl. irodaház) értékének
arányos részét is figyelembe kell venni, M Ft
BEX: az adott gázszolgáltató összes befektetett eszközének — értékhelyesbítés nélküli — könyv szerinti
nettó értéke az el´óz´ó évi auditált mérlegnek megfelel´óen, M Ft
Árengedményt a gázszolgáltató akkor köteles adni, ha
NYV pozitív érték. Negatív érték´ú NYV esetén a gázszolgáltató felárat nem alkalmazhat. A kötelez´ó árengedmény
csak az adott gázszolgáltató fogyasztóit érintheti. A gázszolgáltató az árengedmény megosztását a fogyasztók között a MEH-hel egyeztetett formában köteles alkalmazni.
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Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
42/1998. (VI. 24.) IKIM
rendelete
a gázüzem´ú járm´úvek üzemanyagaként felhasznált
földgáz díjának megállapításáról szóló
13/1993. (VII. 6.) IKM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló, többször módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a gázszolgáltatásról szóló, az
1997. évi XX. törvénnyel módosított 1994. évi XLI. törvény
31. §-ában foglaltakra is — a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következ´óket rendelem el:
1. §
A gázüzem´ú járm´úvek üzemanyagaként felhasznált
földgáz díjának megállapításáról szóló, többször módosított 13/1993. (VII. 6.) IKM rendelet melléklete helyébe e
rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.
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1. §

(1) A vendéglátó üzlet üzemeltet´óje (a továbbiakban:
üzemeltet´ó) az, akinek a részére az üzlet m´úködési engedélyét kiállították. Az üzemeltet´ó köteles a vendéglátó
üzletet — a (4) bekezdésben foglaltak kivételével — a
rendelet mellékletében foglaltak szerint kategóriába sorolni.
(2) Az önkiszolgáló rendszerben m´úköd´ó, továbbá a
közlekedési eszközön m´úköd´ó vendéglátó üzlet — kivéve
a hajón lév´ó üzletet —, valamint a bels´ó fogyasztótérrel
nem rendelkez´ó vendéglátó üzlet legfeljebb II. kategóriába
sorolható.
(3) A bels´ó fogyasztótérrel nem rendelkez´ó üzleteknél
a követelményeket a melléklet III. kategória 2., 3., 4. és a
II. kategória 1., 2., 8. pontjában foglaltak kivételével kell
teljesíteni. A közlekedési eszközön m´úköd´ó üzleteknél
a követelményeket a melléklet III. kategória 1., 3. és a
II. kategória 1., 8. pontjában foglaltak kivételével kell teljesíteni.
(4) Az üzlet kategóriába sorolásáról a vendégeket az
üzletben tájékoztató táblán jól látható módon tájékoztatni
kell.
2. §

Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
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Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
43/1998. (VI. 24.) IKIM
rendelete
a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint
ártájékoztatásáról
A belkereskedelemr´ól szóló 1978. évi I. törvény 24. §-ának
(3) és 28. §-ának (1) bekezdése, valamint a 40. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról a következ´óket rendelem el:

(1) Az üzemeltet´ó köteles az üzlet m´úködésének megkezdése el´ótt az üzlet helye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarának írásban bejelenteni az üzlet
kategóriába sorolását. Ha az üzemeltet´ó a vendéglátó üzletet átsorolja más kategóriába, ezt 15 napon belül köteles
az üzlet helye szerint illetékes területi kereskedelmi és
iparkamarának írásban bejelenteni. Ellen´órzéskor megfelel´óen igazolni kell, hogy a bejelentés megtörtént.
(2) Az üzlet helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyz´óje (a továbbiakban: jegyz´ó), a kereskedelmi és iparkamara, valamint a
Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óség és a fogyasztóvédelmi
felügyel´óség jogosult ellen´órizni, hogy a kategóriába sorolás e rendelet rendelkezéseinek megfelel-e.
(3) Ha az ellen´órzésre jogosult szervezet megállapítja,
hogy a vendéglátó üzlet nem felel meg a rendelet mellékletében meghatározott feltételeknek, vagy az üzemeltet´ó
nem sorolta kategóriába az üzletet, az üzemeltet´ót a hiányosság megszüntetésére hívja fel. Az üzemeltet´ó köteles
legkés´óbb a felhívás id´ópontjától számított 15 napon belül
a hiányosságot megszüntetni, vagy ha a hiányosság megszüntetése nem lehetséges, a vendéglátó üzletet alacsonyabb kategóriába sorolni, és err´ól az üzlet helye szerint
illetékes területi kereskedelmi és iparkamarát, valamint az
ellen´órzést végz´ó szervezetet értesíteni.
(4) Ha az üzemeltet´ó az ellen´órzésre jogosult szervezet
felhívásától számított 15 nap alatt a hiányosságokat nem
szüntette meg, illetve a vendéglátó üzlet alacsonyabb kate-
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góriába sorolását nem hajtotta végre, az üzlet helye szerint
illetékes területi kereskedelmi és iparkamara — hivatalból, illetve az ellen´órzést végz´ó szervezet megkeresése
alapján — a vendéglátó üzletet a megfelel´ó kategóriába
átsorolja.
(5) Ha a vendéglátó üzlet egyik kategória követelményeinek sem felel meg, s emiatt alacsonyabb kategóriába nem
sorolható, a jegyz´ó saját hatáskörben vagy az ellen´órzésre
jogosult szervezet kezdeményezésére az üzlet m´úködési engedélyét visszavonja.

3. §
(1) Az üzemeltet´ó a vendégek tájékoztatására köteles az
üzletek m´úködésér´ól és a belkereskedelmi tevékenység
folytatásának feltételeir´ól szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. számú mellékletében meghatározott 211. melegkonyhás vendéglátó üzlet — a közlekedési eszközön m´úköd´ó melegkonyhás vendéglátó üzletek kivételével —, továbbá a 212. cukrászda, 213. bár, borozó, italbolt, kocsma,
214. egyéb vendéglátó üzlet és 215. zenés szórakozóhely
bejáratán kívül az üzlet teljes étel- és italválasztékát bemutató ét- és itallapot, illetve árlapot elhelyezni;
b) 1. számú mellékletében meghatározott 211. melegkonyhás vendéglátó üzletben ét- és itallapot, a többi vendéglátó üzletben felszolgálással történ´ó fogyasztás esetén
árlapot, minden más esetben ártáblát rendszeresíteni. A
gyógyüdül´óhelyeken és üdül´óhelyeken m´úköd´ó üzletekben az ét- és itallap, illetve az árlap magyar nyelven kívül
két idegen nyelven — amelyek közül az egyik angol vagy
német — is álljon a vendégek rendelkezésére;
c) a munkahelyi vendéglátó üzletnél az étteremben ártáblát vagy árlapot, a büfében ártáblát rendszeresíteni.
(2) A termékek kínálatának bemutatásánál egyedi árkiírást is alkalmazni kell.
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édesipari termék választékát szakmai csoportosítás (levesek, f´ózelékek, frissensültek stb.) szerint tételesen felsoroló ártájékoztató, amely jól olvashatóan a termék neve
mellett a Magyar Köztársaság törvényes fizet´óeszközében
meghatározva tartalmazza az egyes ételek, készítmények,
termékek — jellegét´ól függ´óen — mennyiségére vagy mértékegységére megállapított, a fogyasztói forgalomban fizetend´ó árát;
b) itallap: az üzlet alkoholtartalmú, illetve alkoholmentes italválasztékát szakmai csoportosítás (palackozott
borok, kimért borok, röviditalok, kevert italok stb.) szerint
tételesen felsoroló ártájékoztató, amely jól olvashatóan a
termék neve mellett a Magyar Köztársaság törvényes fizet´óeszközében meghatározva tartalmazza — az ital jellegét´ól függ´óen — az egyes italok palackra (üvegre) vagy mértékegységre megállapított, a fogyasztói forgalomban fizetend´ó árát;
c) árlap: olyan ártájékoztató, amely együtt tartalmazza
az üzlet étel- és italválasztékát, valamint a termékek fogyasztói forgalomban fizetend´ó árát az a) és b) pontokban
foglaltak szerint;
d) ártábla: az üzletben jól látható helyen elhelyezett,
nagyméret´ú ártájékoztató, amely az a) és b) pontokban
foglaltaknak megfelel´óen tartalmazza az üzlet étel- és italválasztékát, valamint a termékek fogyasztói forgalomban
fizetend´ó árát;
e) egyedi árkiírás: az üzletben bemutatásra kerül´ó étel,
ital, cukrászati készítmény, édesipari termék el´ótt elhelyezett, egy egységre (darab, szelet, adag, üveg stb.) vonatkozó, a fogyasztói forgalomban fizetend´ó árat tartalmazó
ártájékoztató.
(2) Az ét- és itallapnak, valamint az árlapnak az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell az üzlet vezet´ójének és konyhaf´ónökének nevét is, továbbá az ét- és
itallapon, az árlapon, illet´óleg az ártáblán fel kell tüntetni
az üzlet kategóriába sorolását.
(3) Nem azonosítható (pl. kódolt) árat tartalmazó, illet´óleg a fogyasztói árat nem tartalmazó ét- és itallap, árlap,
illetve ártábla használata tilos.

4. §
Ha a vendéglátó üzlet m´úködési engedélyét az R .
8/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott okból
a jegyz´ó joger´ósen visszavonta, a tevékenységért felel´ós
személy ilyen beosztásban öt évig nem foglalkoztatható. A
m´úködési engedély visszavonásáról a jegyz´ó értesíti az
üzlet helye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarát.

5. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a) étlap: az üzlet meleg, hideg étel, továbbá melegített
kész-, illetve félkész étel, valamint cukrászati készítmény,

6. §
(1) Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésekor már üzemel´ó vendéglátó üzlet esetében 1998. december 31-ig kell a kategóriába
sorolási követelményeknek, valamint a 2. § (1) bekezdésében el´óírt bejelentési kötelezettségének eleget tenni.
(3) A tevékenységért felel´ós személyre vonatkozó rendelkezéseknek az üzemeltet´ó 1999. december 31-ig köteles
eleget tenni.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
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Melléklet
a 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez
A vendéglátó üzlettel szemben támasztott
alapkövetelmények
I. kategória
I. kategóriába sorolható az a vendéglátó üzlet, amely
megfelel a II. kategóriára el´óírt és az alábbi követelményeknek is:
1. Bels´ó el´ótérrel rendelkezik. Ez a követelmény nem
vonatkozik a kerthelyiségben m´úköd´ó vendéglátó üzletekre.
2. Az üzletbe belépésekor a vendéget fogadják.
3. A dohányzó vendégek részére elkülönített vendégteret biztosítanak. Ahol ez nem oldható meg, ott megfelel´ó
légelszívásról gondoskodnak.
4. Az italokat a szakmai el´óírásoknak megfelel´ó h´ómérsékleten szolgálják fel, ahol az ital jellege indokolja, a
vendég kérése nélkül szájjeget szolgálnak fel.
5. Ül´ófogyasztás esetén a magyar nyelv´ún kívül két idegen nyelv´ú — amelyek közül az egyik angol vagy német
nyelv´ú — ét- és itallapot, illetve árlapot is rendszeresítenek, és ezeken a nyelveken rendelést is felvesznek.
6. Melegkonyhás üzletben a konyha, illetve a cukrászat
vezet´óje az e tevékenységre el´óírt szakképzettséggel és
legalább ötévi szakmai gyakorlattal rendelkezik.
7. Zenés üzletben a zenekar vezet´óje legalább ,,A’’ vagy
kiemelt kategóriába sorolt zenész.
8. Az értékesítéssel foglalkozók helyiségenként egységes és kifogástalan formaruhát viselnek.

II. kategória
II. kategóriába sorolható az a vendéglátó üzlet, amely
megfelel a III. kategóriára el´óírt és az alábbi követelményeknek is:
1. Elkülönített ruhatárral vagy a fels´óruházat kulturált
elhelyezését biztosító lehet´óséggel (állófogas, ruhaakasztó) rendelkezik. Ez a követelmény nem vonatkozik azokra
a vendéglátó üzletekre, amelyek kizárólag a nyári idényben
m´úködnek.
2. A berendezési és felszerelési tárgyak helyiségenként
egységesek és hibátlanok.
3. Az ev´óeszközök kizárólag rozsdamentes anyagból
készültek. Ez a követelmény nem vonatkozik a gyorskiszolgáló típusú üzletekre (pl. büfé), ahol a kínálatnak
megfelel´ó egyszerhasználatos eszközök is alkalmazhatók.
4. A borokat kizárólag talpas (kehely) pohárban szolgálják fel (kivétel a borozó és a speciális egyedi hangulatú
üzlet), a többi italt pedig a szakmai követelményeknek
megfelel´ó módon szolgálják fel.
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5. Italrendelésnél a nemzetközi kínálat mellett, mint
választási lehet´óség, a hazai termék kínálata is rendelkezésre áll.
6. Ül´ófogyasztás esetén a magyar nyelv´ún kívül legalább
két idegen nyelven is (amelyek közül az egyik az angol vagy
a német nyelv) ét- és itallapot, illetve árlapot rendszeresítenek, és ezen a nyelven rendelést is felvesznek.
7. Melegkonyhás üzletekben és cukrászdákban mind az
ételeknél, mind a kiegészít´ó berendezési és felszerelési
tárgyaknál biztosítják a gyermekvendégek igényeinek kielégítését, illetve kényelmét.
8. A vendégteret az üzlet elnevezésére és az üzlet típusára jellemz´ó tárgyak, képek díszítik.
9. A vendéglátó üzletben üzletvezet´ó vagy -helyettes
beosztásban vendéglátó szakmai min´ósít´ó vizsgával rendelkez´ó, a szakmai tevékenységért felel´ós személyt foglalkoztatnak.
10. A vendéggel közvetlenül foglalkozó személyek helyiségenként egységes és kifogástalan tisztaságú formaruhát viselnek.
11. Él´ózene szolgáltatás esetén a zenekar vezet´óje legalább ,,B’’ kategóriába sorolt zenész.

III. kategória
A vendéglátó üzlettel szemben támasztott alapkövetelmények a következ´ók:
1. Az üzlet bejárata el´ótti terület rendezett, az id´ójárási
viszonyoktól függetlenül tisztán tartott, továbbá az üzlet
az üzletkörre és az üzlet kategóriájára utaló portállal rendelkezik.
2. A vendégtér légcseréje biztosított.
3. A vendégek részére a vendégtért´ól független el´ótérb´ól
nyíló, nemek szerint elkülönített, egészségügyi papírral,
szappannal, higiénikus kéztörlési (szárítási) lehet´óséggel
és tükörrel ellátott WC-, mosdóhelyiséggel rendelkezik.
Az ül´ófogyasztást biztosító cukrászda, süteménybolt típusú üzletekben biztosítani kell a WC-használati és kézmosási lehet´óséget. A WC- és mosdóhelyiség használatáért
ellenérték nem kérhet´ó.
4. Ül´ófogyasztás esetén az ét- és itallap, illetve az árlap
az asztalok számával arányosan folyamatosan a vendég
rendelkezésére áll.
5. Ételfogyasztás esetén a vendég rendelkezésére bocsátják az étkezéshez szükséges egységes és tiszta eszközöket és a különböz´ó ízesít´óanyagokat, továbbá amennyiben
a vendég italt nem rendel, úgy a vendég külön kérése nélkül
is hideg ivóvizet szolgálnak fel.
6. A vendéggel közvetlenül foglalkozó személyek eleget
tesznek a személyes higiéniára vonatkozó követelményeknek.
7. Az üzletvezet´ó a tevékenységére el´óírt szakképzettséggel és legalább háromévi szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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8. A konyha, illetve cukrászat vezet´óje az e tevékenységre el´óírt szakképzettséggel és legalább háromévi szakmai
gyakorlattal rendelkezik. Az üzletben a forgalom zavartalan lebonyolításához szükséges számú szakképzett személyzet m´úszakonként rendelkezésre áll.
9. A számla ellen´órzésére a vendégnek lehet´óségek
nyújtanak.
10. A vendégek által eldobott vagy elejtett papír- és
egyéb hulladékot (cigarettavég stb.) folyamatosan eltávolítják, a vendégteret tisztán tartják.
11. Él´ózene és/vagy m´úsorszolgáltatás esetén a zenész,
az énekes, a revütáncos, illetve a lemezbemutató legalább
az Országos Szórakoztató Zenei Központ által szervezett
szakvizsgával rendelkezik. [Ez alól kivétel, ha az említettek
a 17/1990. (XII. 17.) MKM rendelet el´óírásainak és az
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott feltételeknek megfelelnek.]

A IV. kategóriába sorolás feltételei
IV. kategóriába sorolható az a vendéglátó üzlet, amely
nem felel meg a III. kategória követelményeinek, de nemenként elkülönített WC- és mosdóhelyiséggel rendelkezik, ezenkívül megfelel a III. kategóriájú besorolás 4., 5.,
7., 9., 10. és 11. pontjában foglaltaknak.

Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
44/1998. (VI. 24.) IKIM
rendelete
az idegenvezetésr´ól szóló
41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet módosításáról
A belkereskedelemr´ól szóló, többször módosított 1978.
évi I. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján —
az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
Az idegenvezetésr´ól szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,8. § Az idegenvezet´ó hozzájárulásával a kereskedelmi
és iparkamara rendszeresen az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium rendelkezésére bocsátja a hivatalos lapban (Turisztikai Értesít´ó) történ´ó közzététel céljából az idegenvezet´ó nevére, az idegenvezet´ói igazolvány
számára és az általa beszélt nyelvekre vonatkozó adatokat.’’
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2. §

Az R. szövegében az ,,Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium’’, valamint ,,IKM’’ szövegrész helyébe
,,az idegenvezet´ó lakóhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara’’ szövegrész, az ,,országos nyilvántartás’’ szövegrész helyére a ,,nyilvántartás’’ szövegrész lép.

3. §
Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
45/1998. (VI. 24.) IKIM
rendelete
a kereskedelmi és a fizet´óvendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek
min´ósítésér´ól
A belkereskedelemr´ól szóló 1978. évi I. törvény 24. §-ának
(3) és 28. §-ának (1) bekezdése, valamint a 40. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a kereskedelmi és a fizet´óvendéglátó
szálláshelyek osztályba sorolásáról és a falusi szálláshelyek
min´ósítésér´ól a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában kereskedelmi szálláshely
— a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — az az erre a
célra épített vagy átalakított és használt létesítmény, amely
megfelel a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
követelményeknek, és üzletszer´úen, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt.
A kereskedelmi szálláshelyeknek min´ósül´ó létesítményeket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Nem min´ósül kereskedelmi szálláshelynek a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló
110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
fizet´óvendéglátó szálláshely, valamint a falusi szállásadás
keretében idegenforgalmi célból hasznosított magánszálláshely.
2. §
A kereskedelmi szálláshely besorolásának követelményeit a rendelet 2. számú melléklete, a falusi szállásadás
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keretében hasznosított magánszálláshely min´ósítési és a
fizet´óvendéglátó szálláshely osztályba sorolási követelményeit pedig a rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

3. §
(1) Kereskedelmi szálláshely m´úködési engedély és osztályba sorolás nélkül, fizet´óvendéglátó és falusi szálláshely
hatósági nyilvántartásba vétel és osztályba sorolás, illetve
min´ósítés nélkül nem m´úködhet.
(2) A kereskedelmi szálláshelyet a 2. számú mellékletben, a falusi és a fizet´óvendéglátó szálláshelyet pedig a
3. számú mellékletben foglaltaknak megfelel´óen a szálláshely fenntartója, üzemeltet´óje (a továbbiakban együtt:
üzemeltet´ó) min´ósíti, illetve sorolja osztályba.

4. §
(1) A kereskedelmi szálláshely üzemeltet´óje az, akinek
a nevére a szálláshely m´úködési engedélyét kiállították. Az
üzemeltet´ó köteles az üzemeltetés megkezdése el´ótt a szálláshely osztályba sorolását a szálláshely szerint illetékes
területi kereskedelmi és iparkamarának (a továbbiakban:
KIK) írásban bejelenteni. A fizet´óvendéglátó, valamint a
falusi szálláshely osztályba sorolását, illetve min´ósítését a
szállásadó a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala jegyz´ójének (a továbbiakban: jegyz´ó) köteles bejelenteni.
(2) Az osztályba sorolási feltételek meglétét a kereskedelmi szálláshely szerint illetékes jegyz´ó, a KIK, valamint
a fogyasztóvédelmi felügyel´óség jogosult ellen´órizni. A
fizet´óvendéglátó szálláshely osztályba sorolási, valamint a
falusi szálláshely min´ósítési feltételeinek meglétét a jegyz´ó
és a fogyasztóvédelmi felügyel´óség jogosult ellen´órizni.
(3) Ha az ellen´órzésre jogosult szervezet megállapítja,
hogy a kereskedelmi vagy a fizet´óvendéglátó szálláshely
osztályba sorolása, illetve a falusi szálláshely min´ósítése
nem felel meg a feltételeknek, illet´óleg az épület és berendezési állapota, min´ósége, tisztasága kifogásolható, az üzemeltet´ót, illetve a magánszállásadót a hiányosság megszüntetésére hívja fel. Az üzemeltet´ó, illetve a magánszállásadó köteles a felhívás id´ópontjától számított 30 napon
belül a hiányosságot megszüntetni, vagy ha az nem lehetséges, a kereskedelmi vagy fizet´óvendéglátó szálláshelyet
alacsonyabb osztályba sorolni, illet´óleg a falusi szálláshelyet átmin´ósíteni, és err´ól az ellen´órzést végz´ó szervezetet,
valamint — a fizet´óvendéglátás és a falusi szállásadás keretében hasznosított magánszálláshely kivételével — a
KIK-et értesíteni. A fizet´óvendéglátó és a falusi szálláshely
esetében a jegyz´ót kell értesíteni.
(4) Ha a kereskedelmi szálláshely üzemeltet´óje az ellen´órzésre jogosult szervezet felhívásától számított 30 nap
alatt a hiányosságokat nem szüntette meg, illet´óleg a ke-
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reskedelmi szálláshely alacsonyabb osztályba sorolásáról,
a falusi szálláshely átmin´ósítésér´ól, illetve a fizet´óvendéglátó szálláshely alacsonyabb osztályba sorolásáról nem
gondoskodott, — a fizet´óvendéglátó szálláshely kivételével — a KIK jogosult a kereskedelmi szálláshelyet az ellen´órzést végz´ó szervezet megkeresése alapján a megfelel´ó
osztályba átsorolni. A fizet´óvendéglátó szálláshely átsorolására, valamint a falusi szálláshely átmin´ósítésére a jegyz´ó
jogosult.
(5) A KIK nem élhet az alacsonyabb osztályba sorolás
lehet´óségével, ha
a) a kereskedelmi szálláshely a rendelet hatálybalépésekor m´úemlék vagy m´úemlék jelleg´ú épületben m´úködött
és egyes besorolási követelményeknek a m´úemléki jelleg
miatt nem tud eleget tenni,
b) a rendelet hatálybalépésekor már m´úköd´ó szálloda,
panzió (fogadó), kemping és ifjúsági szálló a rendelet mellékletében el´óírt szobaméretre vonatkozó követelményeket úgy teljesíti, hogy az egy-, illetve kétágyas szobák 80%-a
eléri az eggyel alacsonyabb kategória egy-, illetve kétágyas
szobáira meghatározott méretet,
c) a 2000. január hó 1. napja után megnyíló, illetve a
rekonstrukcióval korszer´úsített vagy b´óvített szálloda a
szobák, illetve a területi egység kötelez´ó legkisebb nagyságára vonatkozó követelményeket nem teljesíti, amennyiben a rendelet hatálybalépésének id´ópontjában az adott
létesítményre vonatkozóan építési engedéllyel már rendelkeztek.
(6) Ha a kereskedelmi szálláshely, illet´óleg a fizet´óvendéglátás vagy a falusi szállásadás keretében hasznosított
magánszálláshely egyik kategória követelményeinek sem
felel meg és emiatt alacsonyabb osztályba nem sorolható,
illetve nem min´ósíthet´ó át, a jegyz´ó — a kereskedelmi
szálláshely esetében a KIK kezdeményezésére — az üzlet
m´úködési engedélyét visszavonja, illet´óleg a fizet´óvendéglátó vagy falusi szállásadó tevékenységet folytató magánszállásadót törli a hatósági nyilvántartásából.
(7) A KIK, illet´óleg a jegyz´ó a (4) bekezdésben meghatározott intézkedése el´ótt köteles a szálláshely szerint érintett szakmai érdekképviseleti szervezet véleményét kikérni.
5. §
(1) A kereskedelmi és a fizet´óvendéglátó szálláshelyen
a szálláshely osztályba sorolását, a falusi szálláshelyen pedig annak min´ósítését egyértelm´úen és a vendég által jól
láthatóan fel kell tüntetni.
(2) A szálloda, panzió (fogadó), kemping, turistaszálló
és ifjúsági szálláshely f´óbejáratánál tájékoztató táblán kívülr´ól is jól látható módon fel kell tüntetni a kereskedelmi
szálláshely típusát, nevét és osztályba sorolását.
(3) A szálloda, panzió (fogadó), kemping, üdül´óház,
turistaszálló és ifjúsági szálláshely által alkalmazott, a Ma-
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gyar Köztársaság törvényes fizet´óeszközében meghatározott, a fogyasztói forgalomban fizetend´ó árakról a vendéget megfelel´ó módon — szükség esetén idegen nyelven is
— tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak ki kell terjednie
arra is, hogy az ár milyen szolgáltatásokra nyújt fedezetet.

6. §
(1) A kereskedelmi szálláshely üzemeltet´óje köteles valamennyi három-, négy- és ötcsillagos szállodájában, kétés háromcsillagos vagy a 25 szobásnál nagyobb panziójában (fogadójában), három- és négycsillagos kempingjében,
valamint a ,,C’’ kategóriájú ifjúsági szállóban vezet´ói vagy
helyettesi beosztásban szálláshely-üzemeltet´ói szakmai
min´ósít´ó vizsgával rendelkez´ó, a szakmai tevékenységért
felel´ós személyt foglalkoztatni.
(2) Ha a kereskedelmi szálláshely m´úködési engedélyét
a tevékenységéért felel´ós személy magatartására visszavezethet´ó okból a hatóság hivatalból joger´ósen visszavonta,
az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységért felel´ós
személy ilyen beosztásban öt évig nem foglalkoztatható. A
m´úködési engedély visszavonásáról a jegyz´ó értesíti a szálláshely helye szerint illetékes KIK-et.

7. §
E rendelet alkalmazásában
a) szálloda: az a kereskedelmi szálláshely, amely megfelel az üzletek m´úködésér´ól és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeir´ól szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 411., illetve 412.
pontjában meghatározott követelményeknek,
b) gyógyszálloda: az a kereskedelmi szálláshely, amely
megfelel a szállodára el´óírt követelményeknek, és megfelel
a gyógy- és üdül´óhelyekr´ól szóló 62/1984. (XII. 19.) MT
rendelet és a gyógyfürd´óintézményekr´ól, valamint a természetes gyógytényez´ók hasznosításáról szóló 63/1984.
(XII. 19.) MT rendelet végrehajtására kiadott 7/1986.
(VIII. 10.) EüM rendelet feltételeinek,
c) garniszálloda: az a kereskedelmi szálláshely, amely
megfelel a szállodára el´óírt követelményeknek azzal az
eltéréssel, hogy a f´óétkezések közül csak reggelizési lehet´óség áll a vendégek rendelkezésére,
d) panzió (fogadó): az a kereskedelmi szálláshely, amely
megfelel az üzletek m´úködésér´ól és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeir´ól szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 421., illetve 422.
pontjában meghatározott követelményeknek,
e) kemping: az a kereskedelmi szálláshely, amely megfelel az üzletek m´úködésér´ól és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeir´ól szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 440. pontjában
meghatározott követelményeknek,
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f) üdül´óház: az a kereskedelmi szálláshely, amely megfelel az üzletek m´úködésér´ól és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeir´ól szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 430. pontjában
meghatározott követelményeknek,
g) turistaszálló: az a kereskedelmi szálláshely, amely megfelel az üzletek m´úködésér´ól és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeir´ól szóló 4/1997. (I. 22.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletének 450. pontjában meghatározott követelményeknek,
h) ifjúsági szálló: az a kereskedelmi szálláshely, amely
megfelel az üzletek m´úködésér´ól és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeir´ól szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 460. pontjában meghatározott követelményeknek.

8. §
(1) Ez a rendelet — a 6. § kivételével — 1998. július hó
1. napján lép hatályba. Egyidej´úleg hatályát veszti a kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló 18/1979.
(X. 17.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 2/1986.
(II. 1.) BkM rendelet, a 4/1989. (III. 1.) KeM rendelet
1. §-a, valamint a 6/1992. (I. 28.) IKM rendelet 5. §-a.
(2) E rendelet 6. §-a 2000. január hó 1. napján lép
hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésekor már m´úköd´ó kereskedelmi szálláshelyeket 1999. december 31-ig kell a rendelet
rendelkezéseinek megfelel´óen osztályba sorolni, valamint
a 4. § (1) bekezdésében el´óírt bejelentési kötelezettségének eleget tenni. A megjelölt id´ópontig a korábban hatályban volt rendelet feltételeinek kell a kereskedelmi és a
fizet´óvendéglátó szálláshelynek megfelelni.
(4) E rendelet rendelkezéseinek megfelel´óen 1999. december 31-ig kell a falusi szálláshelyeket min´ósíteni, illet´óleg a fizet´óvendéglátó szálláshelyeket osztályba sorolni,
valamint a 4. § (1) bekezdésében el´óírt bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.
Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

1. számú melléklet
a 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez
Kereskedelmi szálláshelynek min´ósül´ó létesítmények
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Szálloda (étteremmel, étterem nélkül)
Panzió (fogadó) (étteremmel, étterem nélkül)
Kemping
Üdül´óház
Turistaszálló
Ifjúsági szálló
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2. számú melléklet
a 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez

8. Parkolók, garázsok: a 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendeletben el´óírt mértékben.

I. A szállodák osztályba sorolási feltételei

9. Gazdasági és személyzeti bejárat: külön gazdasági
bejáratot alakítanak ki.

A szállodai szolgáltatások jegyzékét a 6. pont tartalmazza. A szálloda osztályba sorolása: egy—ötcsillagos.
A gyógyszálloda osztályba sorolása: kett´ó—ötcsillagos.
A garniszálloda osztályba sorolása: egy—négycsillagos
,,garni’’.
A) Egycsillagos szálloda
Felszereltsége
1. Fogadóhelyiséggel, tartózkodó helyiséggel, étkez´óvel, 30 ágy felett pedig recepcióval is rendelkezik.
2. A szállodai szobaegység nagysága legalább a szobák
80%-ánál:
Egyágyas: legalább 8 négyzetméter.
Kétágyas: legalább 12 négyzetméter.
Kétágyasnál több: ágyanként további 5 négyzetméter.
3. A szobák berendezése, felszereltsége:
Berendezés: ágy (ajánlott méret: 100× 200 cm, legalább
80× 190 cm), ágyanként ül´óalkalmatosság, éjjeliszekrény
vagy tárolóhely, b´óröndtartó vagy b´óröndtároló, olvasólámpa, ruhás-,,szekrény’’, ágyanként legalább négy darab
egyforma vállfa (n´ói, férfi), papírkosár, cip´ótisztítási lehet´óség, ruhakefe, sötétít´ó függöny vagy zsalu.
Telefon: a portán áll a vendégek rendelkezésére.
Antenna: legalább a szobák 30%-a rendelkezik antennacsatlakozóval.
4. Vizesblokkok száma: minden megkezdett 10 ágy után
egy közös emeleti vizesblokk és nemenként elkülönített
WC, a szobákban hideg-meleg víz biztosított.
5. A vizesblokk berendezése, felszereltsége:
— a szobákban: mosdó, tükör, piperepolc, törülköz´ótartó, elektromos csatlakozó,
— közös WC: WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WCpapírral, a n´ói WC-ben egészségügyi tasak is, kézmosó,
higiénikus kézszárítási lehet´óség (papírtörl´ó vagy meleg
leveg´óvel szárítás),
— a közös fürd´óben: kád vagy zuhanyfülke, mosdó,
tükör, törülköz´ótartó, ruhafogas, szeméttároló.
6. A vendégek részére biztosítandó tájékoztatás, eszközök:
— a szobákban: hotel- és helységdokumentáció (tájékoztatás a szolgáltatásokról és a településr´ól), tájékoztatás
a szoba áráról és a menekülési útvonalról,
— a mosdókban: kéztörl´ó és fürd´ótörülköz´ó, szappan,
fogmosópoharak az ágyszámmal azonos mennyiségben.
7. Lift: csak a háromemeletnél magasabb szállodákban.

10. A személyzet öltözete: a vendéggel érintkez´ó munkakörökben a szálloda személyzete egységes formaruhát
visel.
11. Tárolási lehet´óség h´út´ószekrényben. Ez csak az egycsillagos szállodánál követelmény.
Kötelez´ó szolgáltatások
1. Recepciószolgálat: egy — idegen nyelvismerettel rendelkez´ó — munkatárs látja el. A szálloda tevékenységéért
felel´ós személy éjszaka is elérhet´ó.
2. Textilváltás:
— ágynem´ú: legalább egyszer hetente, új vendég esetén
kötelez´ó az ágynem´úcsere,
— fürd´ószobai textíliák: kéz- és fürd´ótörülköz´ó kétnaponta, illetve a vendég kívánsága szerint.
3. Étel-, italkínálat:
— reggeli: continental reggeli 10 óráig,
— étel: ebéd- és vacsoraid´óben sz´úkített á la carte választék,
— ital: a nyitvatartási id´ó alatt.
4. Egyéb szolgáltatások: csomag- és értékmeg´órzés, üzenetközvetítés, ébresztés.
Fakultatív szolgáltatások
Az egycsillagos szállodánál az elérend´ó minimális pontszám: 0
[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait az
F) pont tartalmazza.]

B) Kétcsillagos szálloda
Megfelel az egycsillagos szálloda követelményeinek a
következ´ó kiegészítésekkel:
Felszereltsége
1. Lásd egycsillagos.
2. A szállodai szobaegység nagysága legalább a szobák
80%-ánál:
Egyágyas: legalább 12 négyzetméter.
Kétágyas: legalább 16 négyzetméter.
Kétágyasnál több: ágyanként további 5 négyzetméter.
3. A szobák berendezése, felszereltsége:
Berendezés: lásd egycsillagos.
Telefon: a hallban nemzetközi hívásra is alkalmas telefonfülke található.
Antenna: legalább a szobák 50%-a rendelkezik antennacsatlakozóval.
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4. Vizesblokkok száma:
A szobák legalább egyharmada rendelkezik fürd´ószobával.
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5. A vizesblokk berendezése, felszereltsége:
A fürd´ószobák berendezése, felszereltsége: kád vagy zuhanyfülke, WC, mosdó, tükör, piperepolc, törülköz´ótartó,
WC-kefe tartóval, WC-papírtartó, elektromos csatlakozó,
szeméttároló, az ágyszámmal azonos mennyiségben kéztörl´ó és fürd´ótörülköz´ó, szappan, fogmosó pohár, továbbá
WC-papír, egészségügyi tasak.

3. A szobák berendezése, felszereltsége:
Berendezés: dohányzóasztal, pipere-íróasztal (írólap)
tükörrel, lámpával, telefon, h´út´ószekrény, tv.
Telefon: a szobákból közvetlenül lehet városi és távhívást lebonyolítani.
Appartman: két egymás melletti szoba összenyitásával
minden megkezdett 50 szoba után egy — ha a szállodai
szobák száma nem éri el az 50-et legalább egy — appartmant kell kialakítani úgy, hogy annak egyik szobája ül´ógarnitúrával nappalivá alakíthatóvá legyen.

6. A vendégek részére biztosítandó tájékoztatás, eszközök:
Lásd egycsillagos.

4. Vizesblokkok száma: a szobák 75%-a rendelkezik
fürd´ószobával, amely káddal vagy tusolófülkével és WCvel van felszerelve.

7. Lift: csak a kétemeletnél magasabb szállodákban, ha
a szálloda csupán idényjelleggel m´úködik, lifttel csak a
háromemeletnél magasabb szállodának kell rendelkeznie.

5. A vizesblokk berendezése, felszereltsége: a kádhoz
zuhanyfüggöny van felszerelve, frottírtörülköz´ó és -fürd´óleped´ó, -kádel´ó, kombinált sampon-fürd´óhab.

8—10. Lásd egycsillagos.
Kötelez´ó szolgáltatások

6. A vendégek részére biztosítandó tájékoztatás, eszközök: varrókészlet, telefonhasználati utasítás.
7—8. Lásd kétcsillagos.

1—2. Lásd egycsillagos.
3. Étel-, italkínálat:
Á la carte ételválaszték, italválaszték legalább négyféle
magyar min´óségi borral.
4. Lásd egycsillagos.
5. Egyéb szolgáltatások:
A vendég kívánságára tv beállítása legalább a szobák
50%-ában.
Telefax
Fakultatív szolgáltatások
A kétcsillagos szállodánál az elérend´ó minimális pontszám: 25
[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait az
F) pont tartalmazza.]

C) Háromcsillagos szálloda
Megfelel a kétcsillagos szálloda követelményeinek a következ´ó kiegészítésekkel:
Felszereltsége
1. A szálloda hallal, legalább egy melegkonyhás vendéglátó üzlettel és legalább egy egyéb vendéglátó üzlettel rendelkezik. A vendéglátó üzletek együttes kapacitásának el
kell érnie a pótágy nélkül számított szállodai fér´óhelyeknek legalább a 40%-át.
2. A szállodai szobaegység nagysága legalább a szobák
80%-ánál:
Egyágyas: legalább 14 négyzetméter.
Kétágyas: legalább 18 négyzetméter.

9. Gazdasági és személyzeti bejárat: külön gazdasági és
személyzeti bejáratot alakítanak ki.
10. Lásd kétcsillagos.
Kötelez´ó szolgáltatások
1. Recepciószolgálat: a fogadó szolgálatot 24 órán át, de
két idegen nyelven legalább napi 16 órán át látják el.
Csomagszállítás: a vendég kívánságára a szálloda munkatársa által.
2. Textíliaváltás:
— ágynem´ú: legalább kétszer hetente,
— fürd´ószobai textíliák: kéz- és fürd´ótörülköz´ó, kádel´ó
kétnaponta.
3. Étel-, italkínálat:
— szezonjelleggel m´úköd´ó szállodában: 3 fogásos men´ú, a f´ófogásban két választási lehet´óséggel vagy büféebéd,
-vacsora 3-3 féle leves, el´óétel, f´óétel, desszert,
— egész évben folyamatosan m´úköd´ó szállodában: á la
carte étel- és italválaszték, legalább nyolcféle magyar min´óségi borral.
4. Felszolgálás:
— reggeli: 10 óráig,
— étel: 12—14 és 18—21 óráig,
— ital: legalább napi 16 órán át.
5. Egyéb szolgáltatások:
Pénzváltás, szobaszerviz az étterem nyitvatartási ideje
alatt, telefax, fénymásolás, kulturális és idegenforgalmi
információk nyújtása, a porta továbbítja a vendég postai
küldeményeit. Készpénzkímél´ó fizetés: van.
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Fakultatív szolgáltatások
A háromcsillagos szállodánál az elérend´ó minimális
pontszám: 90
[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait az
F) pont tartalmazza.]

D) Négycsillagos szálloda
Megfelel a háromcsillagos szálloda követelményeinek a
következ´ó kiegészítésekkel:
Felszereltsége
1. A szálloda legalább egy különteremmel rendelkezik.
2. A szállodai szobaegység nagysága legalább a szobák
80%-ánál:
Egyágyas: legalább 16 négyzetméter.
Kétágyas: legalább 24 négyzetméter.
3. A szobák berendezése, felszereltsége:
Szoba: minibár, üvegnyitók, poharak a minibárhoz,
jegyzettömb íróeszközzel, a szobában hotelkommunikációs rendszer is ki van építve,
Appartman: a háló- és lakóterület építészetileg elválasztott, legalább 30 négyzetméter alapterület´ú és a szállodában legalább egy, 50 szoba felett minden megkezdett 50
szoba után további egy állandó appartman van kialakítva.
4. A vizesblokkok száma: valamennyi szoba fürd´ószobás.
5. A vizesblokk berendezése, felszereltsége: elegend´ó
lerakodóhely piperecikkek részére, nagyméret´ú tükör, hajszárító, eltér´ó feszültségre és szabványokra kiképzett
elektromos csatlakozók, borotválkozó tükör.
6. A vendégek részére biztosítandó tájékoztatás, eszközök:
— a tv-hez csatornatájékoztató,
— a fürd´ószobákban csomagolt zuhanysapka, higiéniai
kend´ó (klinex).
7. Lift: az egy emeletnél magasabb szállodákban lift áll
a vendégek rendelkezésére.
8—9—10. Lásd háromcsillagos.
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3. Étel-, italkínálat:
— szezonjelleggel m´úköd´ó szállodában: kétféle 3 fogásos men´ú, a f´ófogásban 2-2 választási lehet´óséggel, vagy
büféebéd és -vacsora: 5-5 féle el´óétel, f´óétel, 3-3 féle leves,
saláta és desszert, valamint kétféle sajt,
— az egész évben üzemel´ó szállodában: á la carte ételés italválaszték, legalább 12 féle magyar min´óségi borral.
4. Felszolgálás:
— reggeli: 10 óráig,
— szobaszerviz: egész nap.
5. Egyéb szolgáltatások: széf a szobákban vagy a portán,
bel- és külföldi sajtótermékek árusítása, repül´ójegy-konfirmálás, fittnes vagy gyógyászati centrum, garázsszolgáltatások, kocsirendez´ó, konferenciaszolgáltatás.
6. Légkondicionálás: a szállodai közös helyiségek légkondicionáltak.
Fakultatív szolgáltatások
A négycsillagos szállodánál az elérend´ó minimális pontszám: 130
[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait az
F) pont tartalmazza.]
E) Ötcsillagos szálloda
Megfelel a négycsillagos szálloda követelményeinek a
következ´ó kiegészítésekkel:
Felszereltsége
1. A szállodában legalább egy étterem és két egyéb
vendéglátó üzlet m´úködik, továbbá a szállodában különtermek állnak a vendégek rendelkezésére.
2. A szállodai szobák nagysága legalább a szobák
80% -ánál:
Egyágyas: legalább 18 négyzetméter.
Kétágyas: legalább 26 négyzetméter.
3. A szobák berendezése, felszereltsége:
Appartman: a háló- és lakóterület építészetileg elválasztott, legalább 34 négyzetméter, a rendelet hatálybalépése után épül´ó szállodában 40 négyzetméter. A szállodában legalább egy, 30 szoba felett minden megkezdett 30
szoba után további egy állandó appartman van kialakítva.
4. Lásd négycsillagos.

Kötelez´ó szolgáltatások
1. Recepciószolgálat: 24 órán át m´úszakonként legalább
három idegen nyelven.
Csomagszolgálat: legalább napi 16 órán át londíner által.
2. Textíliaváltás: az ágynem´út legalább három naponta
váltják.
Mosás, vasalás: a vendég által mosatásra átadott ruhanem´út 24 órán belül tisztán vissza kell adni. A ruha, fehérnem´ú átvasalását a szálloda hétvégén is biztosítja.

5. Vizesblokkok berendezése, felszereltsége: a fürd´ószobában fürd´óköpeny, nagyítós borotválkozó tükör áll a
vendég rendelkezésére.
6. Lásd négycsillagos.
7. Lift: a rendelet hatálybalépése után épül´ó szállodában
csomagfelvonót alakítanak ki.
8. Parkolók, garázsok: a szálloda saját garázzsal és garázsszolgálattal rendelkezik.
9—10. Lásd négycsillagos.
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Kötelez´ó szolgáltatások

Megnevezés

1. Csomagszállítás: 24 órán át londíner által.
2. Textíliaváltás: ágynem´ú legalább kétnaponta.
3. Étel-, italkínálat:
— szezonjeleggel m´úköd´ó szállodában: 4 fogásos men´ú, minden fogásban 3 választási lehet´óséggel vagy büféebéd, -vacsora,
— egész évben üzemel´ó szállodában: á la carte ételválaszték, itallap, az italrendelést szakmai tanácsadás segíti.
4. Felszolgálás:
— reggeli: 10 óráig,
— szobaszerviz: 24 órán át,
— étel: 11—23 óráig, az emeleten is, a fennmaradó
id´óben kis étlap,
— ital: legalább 18 órán át, az emeleten 24 órán át.
5. Lásd négycsillagos.
6. Légkondicionálás: valamennyi vendégszobában.
Fakultatív szolgáltatások
Az ötcsillagos szállodánál az elérend´ó minimális pontszám: 170
[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait az
F) pont tartalmazza.]

F) A fakultatív szolgáltatások és pontszámaik
Megnevezés

Agyaggalamb-lövészet
Ajándékbolt
Animátor
Asztalitenisz
Autóbérlés (ügynöki szolgálat)
Bankett- és konferencialehet´óség
— 100 négyzetméterig
— 250 négyzetméterig
— 500 négyzetméterig
— 500 négyzetméter felett
Bankett- és konferenciatermek, ha légkondicionáltak, helységenként
Baby- vagy gyerekágy és -szék
Biliárd/Rex
Bowlingpálya
Business centrum
Butik
Casinó
Diétás konyha
Disco
Executive emelet
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Pontszám

10
5
10
2
5
5
10
15
20
+5
2
3
15
20
5
20
5
5
10

Éjszakai bár (az utcáról nem megközelíthet´ó)
Fénymásológép
Film- vagy diavetít´ó
Fizet´ó tv
Flip chart
Fodrász
Garázs
Garázsszolgáltatások
Gokartpálya
Golfpálya
— 18 lyukú
— 18 lyukúnál kisebb
Gyermekfelügyelet
Gyermekmen´ú
Gyógyászati centrum
Hajókiköt´ó
Helyiség rendezvény- és konferenciaszervez´óknek
Internet-csatlakozás a szobák 50%-ában
Internet a szállodában
Írásvetít´ó
Írógép
Játékautomaták
Játszószoba
Játszótér
Jégpálya
Kamera
Kerékpárkölcsönzés
Kondicionálóterem (minimum 4 er´ógéppel)
Kozmetika
Könyvtár
Kötélpálya (vízi is)
LCD-panel
Légfegyveres l´ótér
Légkondicionálás a szobák minimum 50% -ában
Lovaglópálya
Lovarda lovakkal
Masszázs
Mágneses tábla
Mágneskártyás zár
Mikrofon
Minigolf
Mobiltelefon
Mosoda
Mozgássérült szoba (minimum 2), közlekedési
lehet´óség

Pontszám

15
2
2
5
2
5
20
5
10
30
10
5
2
30
20
5
5
3
2
2
2
5
5
15
2
5
5
5
5
20
4
10
20
5
15
5
2
5
2
5
2
5
5
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Megnevezés

Pontszám
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II. A panziók (fogadók) osztályba sorolási feltételei

M´úholdas tv három csatornán felül

2

Nemdohányzó szoba

2

Nemdohányzó emelet

3

A panzióban 24 órán át ügyeleti szolgáltatást nyújtanak.

Orvos a hotelban (fogorvos stb.)
´Órzött parkoló

5

A panzió szobáinak nagysága:
Egyágyas: legalább 8 négyzetméter és zuhanyozó.
Két- vagy háromágyas: legalább 8 négyzetméter és zuhanyozó, továbbá fér´óhelyenként további 4 négyzetméter
(kétágyas: legalább 12 négyzetméter, háromágyas: legalább 16 négyzetméter). Az ágyméret legalább 90× 195 cm.
Minden olyan szobában, amelyhez nem tartozik fürd´ószoba, hideg-meleg vizes mosdókagyló. 12 ágyanként WC,
a WC-ben mosdó, WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WCpapírral, kézmosási és higiénikus kézszárítási lehet´óség
(papírtörl´ó vagy meleg leveg´óvel szárítás).

Park/kert

10
5

Pihen´ó, napozó nyugágyakkal

20

Sífelvonó

20

Sporteszköz-kölcsönzés
— vízi
— téli
Sportoktató/sportáganként

5
5
+5

Squash-terem

15

Strand (saját)

20

Strand röplabda pálya

5

Szauna

5

Számítógép

2

Számítógép-csatlakozás
(legalább a szobák 50%-ában)

5

Szépségfarm

10

Színes tv

2

Szobainas (legalább a szobák 25%-ában)

2

Szolárium

5

Szószék

2

Tekepálya
Telefax
Telefon a szobai készüléken kívül minden
további készülék után (a szobák legalább
50%-ában, helyiségenként)
Telefonkönyv a szobákban
Teniszpálya (függetlenül a teniszpályák számától)
— fedett
— nyitott

15
2

+5
2

30
15

Természetgyógyász

5

Tv-terem

5

Tollaslabdapálya

5

Transzferszolgáltatás

5

Uszoda
— fedett
— szabadtéri

Egycsillagos panzió (fogadó)

Vizesblokkok száma:
A rendelet hatálybalépésekor m´úköd´ó panziónál az Országos Településrendezési és Építési Követelmények
(OTÉK) szerint meghatározott számú tisztálkodó helyiséget és illemhelyet kell biztosítani.
A rendelet hatálybalépése után épített panziónál szobánként zuhanyozó és WC.
F´útés: a panzió szobáit központi vagy egyedi f´útéssel
f´útik. Ezt a követelményt nem kell teljesíteni az idényjelleggel m´úköd´ó panzióban.
Ivóvízellátás: ha a víz nem iható, ezt a körülményt fel
kell tüntetni és a helyszínen térítésmentesen ivóvizet kell
a vendégek részére biztosítani.
Felszolgálás: legalább reggeli szolgáltatás helyben vagy
a panzió közvetlen közelében.
Telefonszolgáltatás: nyilvános vagy hozzáférhet´ó telefonálási lehet´óség biztosítása a vendégek részére.
Egyéb szolgáltatások:
— 24 órán át csomagmeg´órzési lehet´óség biztosítása,
— közös helyiség áll a vendégek rendelkezésére,
— törülköz´ó (csere 2—3 naponta) és csomagolt vagy
adagolós folyékony szappan biztosítása,
— közösségi WC-blokk biztosítása,
— a szobák napi takarítása.
Tájékoztatás: a panzió szobáiban tájékoztatás a szoba
áráról és a menekülési útvonalról, valamint az ügyelet
telefonszámáról, ha az ügyeletet nem a panzióban látják
el.
Kétcsillagos panzió (fogadó)

30
25

Vegytisztító

5

Vetít´óvászon

2

Videoberendezés

2

Zajvéd´ó ablakok

5

Megfelel az egycsillagos panzió követelményeinek a következ´ó kiegészítésekkel:
A panzió szobáinak nagysága:
Többletkövetelmény:
Standard ágy esetén legalább egybefügg´ó matracfelület,
kinyitható ágymegoldás nem fogadható el.
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Vizesblokkok száma: legalább háromszobánként egy
fürd´ószoba.
F´útés: a vendég által szabályozható f´útés biztosítása.
Felszolgálás: reggeli és legalább egy vendéglátó szolgáltatás (drinkbár, presszó stb.).
Telefonszolgáltatás: nyilvános vagy hozzáférhet´ó nemzetközi távhívási lehet´óség biztosítása a vendégek részére.
Egyéb szolgáltatások:
Többletkövetelmények:
— értékmeg´órzési lehet´óség biztosítása a panzióban,
— ébresztési lehet´óség biztosítása (személyes vagy
technikai),
— szobai h´út´ószekrény biztosítása.
Egyéb követelmények:
— gépkocsi parkolóhely biztosítása a panzió (fogadó)
bejáratától számított 300 m-es közúti távolságon belül
legalább a panzió fér´óhelyei 30%-ának mértékéig, a rendelet hatálybalépését követ´óen épül´ó panziók (fogadók)
esetében,
— a panzió szilárd burkolatú úton megközelíthet´ó, a
városban m´úköd´ó panzió esetében a panzió bejáratától
számított 500 m-es közúti távolságon belül tömegközlekedési járm´ú megállóhelye található.

Háromcsillagos panzió (fogadó)
Megfelel a kétcsillagos panzió követelményeinek a következ´ó kiegészítésekkel:
A panzióban reggel 7-t´ól este 22 óráig portaszolgálatot,
este 22 órától reggel 7 óráig ügyeleti szolgálatot biztosítanak.
Telefonszolgáltatás: 2 telefon f´óvonal és legalább házi
telefonrendszer a panzióban.
Egyéb szolgáltatások:
Többletkövetelmény:
— minibár,
— hitelkártya elfogadási kötelezettség,
— szobánként színes tv távkapcsolóval, legalább öt külföldi adás (amelyb´ól legalább kett´ó különböz´ó nyelv´ú)
vételének lehet´óségével,
— ágynem´úcsere kétnaponként, törülköz´ócsere a vendég kérésére naponként.

III. A kempingek osztályba sorolási feltételei
A kemping megfelel a következ´ó általános jellemz´óknek:
— a lakóegységek rendelkezésére álló területegység
nagysága legalább 40 m2 (egy területi egységre 2,5 f´ót kell
számításba venni),
— a kemping legalább 6 területegységgel rendelkezik,
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— a kemping bekerített, a területe pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott,
— a kemping területe és a közösségi helyiségei megvilágítottak,
— ivóvíz min´óség´ú vízvételi lehet´óség biztosított,
— a zárt szennyvízelvezetés vagy a szennyvízkezelés
megoldott,
— tisztálkodási, mosási, f´ózési és egészségügyi célokat
szolgáló vizesblokk az Országos Településrendezési és
Építési Követelmények (OTÉK) szerint meghatározott
számban (az egyes csillag-osztályba tartozó kempingekre
vonatkozó ezzel kapcsolatos követelményeket az e fejezet
végén található táblázat tartalmazza),
— gépjárm´úvel való közlekedésre kijelölt bels´ó útjai
vannak,
— elkülönített, hideg-melegvizes, zuhanyzós férfi és
n´ói mosdóval, valamint vízöblítéses WC-vel rendelkezik,
— hulladék(szemét-)gy´újt´ókkel felszerelt,
— talaján az es´óvíz elvezetés megoldott,
— talaja füvesített és növényzettel ellátott,
— a kemping recepcióval (portaszolgálattal) rendelkezik,
— a területén éjjel-nappal személyzet tartózkodik vagy
´órzött,
— kiegészít´ó szolgáltatás: legalább információs szolgálat,
— megfelel legalább az egycsillagos osztályba sorolás
feltételeinek,
— szabadid´ós sportolási lehet´óség a kempingben biztosított,
— a kemping recepcióján els´ósegélynyújtó láda áll rendelkezésre,
— a kempingben kémiai-WC- ürít´ó hely található,
— az egész évben üzemel´ó kempingben a szolgáltatásokat a téli id´ószakban f´útött helyiségben kell biztosítani.

Egycsillagos kemping
Az egycsillagos kempingben az általános jellemz´ókön túlmen´óen a további követelményeknek is eleget kell tenni:
— élelmiszervásárlási lehet´óség 1 km-en belül,
— portán telefon és postai levélgy´újt´ó szekrény áll a
vendégek rendelkezésére,
— legalább 120 vendégfér´óhelyenként egy tet´óvel ellátott f´óz´ó-, mosó- és mosogatóhely áll a vendégek rendelkezésére,
— talaja karbantartott,
— nemenként, fele-fele arányban elkülönített mosdóhelyiség, a mosdóhelyiség mosdókagylónként polccal és
tükörrel felszerelt,
— mosdóhelyiségben elektromos dugaszolóalj áll a
vendégek rendelkezésére,
— nemenként, fele-fele arányban elkülönített zuhanyfülkék, amelyek fogassal felszerelt öltöz´óhelyiségb´ól nyílnak,
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— portán 24 órás szolgálat, m´úszakonként legalább egy
idegen nyelven beszél´ó munkatárs,
— további kiegészít´ó szolgáltatás: postai értékcikkárusítás.

Kétcsillagos kemping
A kétcsillagos kemping megfelel az egycsillagos kemping követelményeinek a következ´ó kiegészítésekkel:
2

— egy területegység nagysága legalább 50 m ,
— mosdóhelyiségben legalább 100 vendégfér´óhelyenként egy elektromos dugaszolóalj,
— további kiegészít´ó szolgáltatás: legalább háromféle
szabadid´ós sporttevékenység lehet´óségének biztosítása.

— a kempingben legalább II. osztályú melegkonyhás
vendéglátó üzlet m´úködik,
— sportolásra alkalmas és felszerelt terület vagy uszoda, illetve saját strand,
— további kiegészít´ó szolgáltatások: sporteszközök és
játékszerek kölcsönzése, hostess-szolgálat, gyermekmeg´órz´ó, gyermekprogramok szervezése, széf.

Az egyes csillag-osztályba tartozó kempingekre
vonatkozó, a tisztálkodási, mosási, f´ózési
és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokkal
kapcsolatos követelmények
A következ´ó táblázat 250 f´óre (100 területegységre)
adja meg az egyes csillag-osztályokhoz tartozó normákat:
*

**

***

****

Mosdó
ebb´ól: meleg vizes

7
—

7
3

9
5

9
9

Mosdókabin
ebb´ól: meleg vizes

—
—

1
1

2
2

3
3

Zuhanyfülke
ebb´ól: meleg vizes

4
2

4
2

5
5

6
6

WC csésze
piszoár

7
1

7
1

9
1

10
2

Mosogató
ebb´ól: meleg vizes

1
—

2
1

2
2

3
3

Mosómedence
ebb´ól: meleg vizes
vagy mosógép

1
—
1

2
1
1

2
2
2

3
3
3

F´óz´óhely

1

1

1

1

Háromcsillagos kemping
A háromcsillagos kemping megfelel a kétcsillagos kemping követelményeinek a következ´ó kiegészítésekkel:
— élelmiszerüzlet (ideértve a zöldség-, gyümölcsárusítást is) vagy ABC üzlet a kempingben vagy közelében
(kb. 500 méterre),
— legalább II. osztályú melegkonyhás vendéglátó üzlet
a kempingben vagy közelében (kb. 500 méterre),
— a mosdóhelyiségekben annyi elektromos dugaszolóalj, ahány mosdókagyló,
— területegység nagysága legalább 60 m 2,
— portaszolgálatban m´úszakonként legalább két idegen nyelv ismerete,
— gyermekeknek játszótér,
— legalább 50—100 f´ó közötti befogadóképességgel
rendelkez´ó, bebútorozott, televízióval felszerelt társalgó.
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Négycsillagos kemping

IV. Az üdül´óházak osztályba sorolási feltételei

A négycsillagos kemping megfelel a háromcsillagos
kemping követelményeinek a következ´ó kiegészítésekkel:

A kemping területén található üdül´óházra is az üdül´óház osztályba sorolási feltételeit kell alkalmazni.

— a területe parkosított jelleg´ú,
— a területegység nagysága átlagban 80 m 2,
— a területegységek növényzettel vagy más alkalmas és
esztétikus módon egymástól elválasztottak és számozottak,
— bels´ó közlekedési utak burkoltak és szegélyk´óvel
ellátottak (a rendelet hatálybalépésekor már m´úköd´ó
kempingeknél ezt a követelményt legkés´óbb 2001. június
30-ig kell teljesíteni),
— a kemping közúton jól megközelíthet´ó,
— lakókocsik (utánfutók) és lakóautók számára területegységenként áramcsatlakozó és a területegységek
30%-án szennyvízelvezet´ó áll rendelkezésre,
— a talaj gyeppel fedett,
— a kempingben ABC üzlet m´úködik,

Az önálló üdül´óház telepnek a következ´ó feltételeknek
kell eleget tennie:
— a telep területe pormentes, parkosított, talaja gyeppel fedett, a csapadékvíz elvezetése megoldott,
— bels´ó közlekedési útjai burkoltak és az egyes üdül´óházaknál egy gépkocsi elhelyezésére alkalmas parkoló áll
a vendégek rendelkezésére,
— a terület megvilágított,
— a zárt szennyvízelvezetés és a szemétgy´újtés megoldott,
— a telep ivóvízmin´óség´ú vízzel ellátott,
— 24 órás portaszolgálat, m´úszakonként legalább két
idegen nyelv ismerete,
— a terület éjjel-nappal ´órzött,
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— a telepen vagy 500 m-en belül ABC üzlet m´úködik,
— a telepen vagy 500 m-en belül legalább II. osztályú
melegkonyhás vendéglátó üzlet m´úködik,
— a telep közúton jól megközelíthet´ó,
— a portán telefon és postai levélgy´újt´ó szekrény áll a
vendégek rendelkezésére,
— gyermekek számára játszótér van a telepen,
— a telepen sportolásra alkalmas terület vagy uszoda,
illet´óleg a telephez tartozóan saját strand van,
— kiegészít´ó szolgáltatások: sporteszköz-kölcsönzés,
hostess-szolgálat, pénzváltás, információs szolgálat, postai
értékcikk-árusítás, széf, gyermekmeg´órzés, gyermekprogram szervezés.
Lakosztály:
— helyiségei: egy vagy két hálószoba, szobánként legfeljebb két fekv´óhellyel, f´óz´ólappal, mosogatómedencével, edényekkel, asztallal, székekkel, h´út´ószekrénnyel felszerelt konyha, fürd´ószoba fürd´ókáddal vagy zuhannyal és
külön vagy fürd´ószobában elhelyezett WC-vel, rádióval,
televízióval és a szükséges bútorokkal ellátott nappali szoba, kerti bútorokkal ellátott terasz,
— hideg-meleg, ivóvízmin´óség´ú folyóvíz.

1998/54. szám

c) A víz ivóvíz min´óség´ú.
d) Legalább 30 férfi vendégfér´óhelyenként egy vízöblítéses WC és egy piszoár.
e) Legalább 20 n´ói vendégfér´óhelyenként egy vízöblítéses WC.
f) 24 órás portaszolgálat, legalább egy idegen nyelv ismerete m´úszakonként.
g) A turistaszállóban vagy közelében legalább reggelizési lehet´óség.
h) A portán értékmeg´órzés és információs szolgálat.

,,B’’ kategória
A turistaszállásnak legalább a következ´ó feltételeknek
kell megfelelnie:
a) Egy szobában hatnál több fekv´óhely is lehet. Emeletes ágy használata megengedett.
b) Az ,,A’’ kategória c), d), e) és g) pontjában meghatározott feltételek.

Üdül´óház
I. osztály
Felszerelt és berendezett helyiségei: mint a lakosztálynál, de hálószoba helyett hálófülke, konyha helyett f´óz´ófülke, fürd´ószoba helyett zuhanyzó. Nem feltétel: terasz,
rádió, televízió. Hat fér´óhely (három hálószoba) felett
2 WC és/vagy 2 fürd´ószoba szükséges.
II. osztály
Legfeljebb háromágyas szoba, a szobában folyóvíz, fürd´ószobával nem rendelkez´ó üdül´óházban minden megkezdett 24 üdül´óházi fér´óhely után legalább egy hideg-meleg
vizes fürd´ószoba (zuhanyozó), férfi és n´ói WC.
III. osztály
Legfeljebb négyágyas szoba, a fürd´ószobával nem rendelkez´ó üdül´óházban minden megkezdett 40 üdül´óházi
fér´óhely után legalább egy hideg-meleg vizes fürd´ószoba
(zuhanyozó), férfi és n´ói WC.

V. A turistaszálló osztályba sorolási feltételei
,,A’’ kategória
A turistaszállásnak legalább a következ´ó feltételeknek
kell megfelelnie:
a) Egy szobában legfeljebb 6 földszintes ágy (fekv´óhely), fekv´óhelyenként legalább 5 m2 alapterületet kell
biztosítani.
b) A szobák hideg-meleg folyóvizes mosdóval felszereltek.

VI. Az ifjúsági szálló osztályba sorolási
követelményei
,,A’’ kategóriájú ifjúsági szálló
Az ,,A’’ kategóriájú ifjúsági szálló legalább a következ´ó
szolgáltatásokat nyújtja:
1. Recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az
éjszakai bejárás lehet´ósége biztosított.
2. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek külön bejárattal. Ágyanként legalább 4 m2 alapterület vagy személyenként 5 m3/f´ó légtér áll rendelkezésre, az ágyak mérete
legalább 80× 190 cm és az ágyak közötti távolság legalább
75 cm. Emeletes ágy használata megengedett. Az ágyakon
ágybetét van. Ágynem´ú biztosítása nem kötelez´ó. A szobában csomagok tárolására lehet´óség van. Tájékoztatás az
árakról és a menekülési útvonalról.
3. Nemenként elkülönített mosdási vagy zuhanyozási
lehet´óség meleg vízzel, és 10 f´óként, nemenként elkülönített WC. A közös mosdóhelyiségekben szappan és kézszárítási lehet´óség.
4. Szálláshelyen belül telefonszolgáltatás.
5. Helyben étkezési vagy f´ózési lehet´óség.
6. A vendégek részére közös fedett helyiség és/vagy a
szabadban közös terület.
7. Csomagmeg´órzés a szálláshelyen.
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,,B’’ kategóriájú ifjúsági szálló

A ,,B’’ kategóriájú ifjúsági szálló megfelel az ,,A’’ kategóriában meghatározott és a következ´ó feltételeknek:
1. 7—22 óráig recepciószolgálat vagy azt ellátni képes
ügyelet.
2. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek külön bejárattal. Az ágyak száma hálóhelyiségenként a 8-at nem
haladhatja meg. Emeletes ágy használata megengedett. Az
ágyak párnával, takaróval felszereltek. Ágynem´ú szolgáltatás. A szobákban az ágyszámnak megfelel´ó ül´óalkalmatosság, valamint legalább egy asztal van.
3. Nemenként 15 f´óre legalább egy zuhanyozó, 6 f´óre egy
mosdó, 10 f´óre egy WC.
4. A szálláshelyen belül fax-szolgáltatás biztosított.
5. A helyben f´ózéshez szükséges alapvet´ó eszközök rendelkezésre állnak.
6. A közös fedett helyiségben televízió vagy rádió áll a
vendégek rendelkezésére.
7. A szálláshelyen a csomagok tárolására külön szoba áll
rendelkezésre és értékmeg´órz´ó szolgáltatás.
8. A szálláshelyen, valamint az annak környezetében
igénybe vehet´ó szolgáltatásokról információszolgáltatás a
vendégek részére.
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3. számú melléklet
a 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez
Az idegenforgalmi célból hasznosított
magánszálláshelyek osztályba sorolási, illetve
min´ósítési követelményei
I. A fizet´óvendéglátó szálláshely osztályba sorolási
követelményei
Fizet´óvendéglátás a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm.
rendeletben szabályozott magánszállásadói tevékenység.
Egycsillagos fizet´óvendéglátó szálláshely
Az egycsillagos fizet´óvendéglátó szálláshelynek legalább a következ´ó követelményeknek kell megfelelnie:
Többemeletes házban lév´ó fizet´óvendéglátó szálláshely
esetén:
Lift: negyedik emelett´ól kötelez´ó (a félemelet és a magasföldszint nem számít emeletnek).
Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja biztosítja.

,,C’’ kategóriájú ifjúsági szálló

A szobák nagysága:
Egyágyas: legalább 8 négyzetméter.
Egynél több ágyas: a további ágyanként 4—4 négyzetméter.
Maximális ágyszám: 4 ágy szobánként.

A ,,C’’ kategóriájú ifjúsági szálló megfelel a ,,B’’ kategóriában meghatározott és a következ´ó feltételeknek:

Bútorzat: asztal, az ágyszámnak megfelel´ó ül´óalkalmatosság és ruhatárolási lehet´óség, az ágybetét mérete legalább 90× 190 cm.

1. 24 órás recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet.
2. Az ágyak száma hálóhelyiségenként a 6-ot nem haladja meg. Emeletes ágy használata megengedett. A városban
m´úköd´ó ifjúsági szálláshelyen ágynem´úcsere háromnaponként, üdül´ópogramok esetén legalább hatnaponként.
A hálószobákban a vendégek csomagjai egyénileg zárható módon helyezhet´ók el.
A hálószobákban egyéni olvasólámpa, ágyanként legalább két vállfa áll a vendégek rendelkezésére.
3. Nemenként 10 f´óre legalább egy zuhanyozó, 6 f´óre egy
mosdó, 6 f´óként egy WC áll a vendégek rendelkezésére.
4. A szálláshelyen a la carte rendszer´ú melegkonyhás
étterem üzemel.
5. A vendégek részére szórakoztató játékok állnak rendelkezésre.
6. A vendégek részére egyéni értékmeg´órzési lehet´óség.
7. A szálláshelyen, valamint az annak környezetében
igénybe vehet´ó szolgáltatásokról információszolgáltatás a
vendégek részére legalább egy idegen nyelven is.
8. A vendégek részére mosási, valamint játék- és sporteszköz kölcsönzési lehet´óség áll rendelkezésre.

Szobák f´útése: hideg napokon (a szobah´ómérséklet nem
haladja meg a 15 ˚C-t) legalább +20 ˚C h´ómérséklet.
Világítás: legalább egy központi (mennyezeti) lámpa
(világítótest).
Vizesblokk: a szállásadóval közös használatú fürd´ószoba vagy mosdó, WC.
Ivóvízellátás: ha a lakásban található folyóvíz fogyasztásra alkalmatlan, ezt fel kell tüntetni, és egyúttal a szállásadó gondoskodik az ivóvíz beszerzésér´ól.
Kétcsillagos fizet´óvendéglátó szálláshely
Megfelel az egycsillagos fizet´óvendéglátó szálláshely
követelményeinek a következ´ó kiegészítésekkel:
Maximális ágyszám: 3 ágy + 1 pótágy szobánként.
Világítás: a központi világításon kívül helyi világítás
biztosítása legalább a vendégágyaknál.
Vizesblokk:
Többletkövetelmény: elkülönített zuhanyozó és törülköz´ó a vendégek részére. A törülköz´ó és az ágynem´ú cseréje egyidej´úleg történik.
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Ivóvízellátás: a vendégek részére kötelez´ó ivóvizet biztosítani.
Takarítás: 3 naponta, kivéve, ha a vendéggel kötött
külön megállapodásból más következik.
Ha a szállásadó reggeli vagy egyéb panziós étkeztetési
szolgáltatást nyújt a vendégek részére, külön étkez´óhelyiség kialakítása szükséges.
Háromcsillagos fizet´óvendéglátó szálláshely
Megfelel a kétcsillagos fizet´óvendéglátó szálláshely követelményeinek a következ´ó kiegészítésekkel:
Lift: a negyedik emelett´ól kötelez´ó.
Maximális ágyszám: 2 ágy + 1 pótágy.
Bútorzat:
Többletkövetelmény: tükör, a vendégek részére külön
h´út´ószekrény és színes tv.
Szobák f´útése: a vendég által szabályozható szobaf´útés.

Telefon: telefonálási lehet´óség a szálláshelyen belül.
Takarítás: naponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön
megállapodásból más következik.
A vendégek részére felszerelt konyha áll rendelkezésre.
Appartman de Lux
Megfelel az appartman követelményeinek a következ´ó
kiegészítésekkel:
Lift: a második emelett´ól kötelez´ó.
Bútorzat:
Többletkövetelmény: szobaszéf.
Szobák f´útése: a hálószoba és a nappali szoba klimatizált.
Vizesblokk: ágynem´ú- és törülköz´ócsere a vendégek
kérésére akár naponta.
A vendégek részére mikrohullámú süt´óvel, kenyérpirítóval, kávéf´óz´óvel, teaf´óz´óvel és az egyéb szükséges kiegészít´ókkel felszerelt konyha áll rendelkezésre.

Vizesblokk: a vendégek részére külön fürd´ószoba és
WC. Ágynem´ú- és törülköz´ócsere legalább 3 naponta.

II. A falusi szállásadás keretében hasznosított
magánszálláshely min´ósítési követelményei

Takarítás: naponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön
megállapodásból más következik.
Telefon: telefonálási lehet´óség a szálláshelyen belül.
Appartman
Az appartmannak legalább a következ´ó követelményeknek kell megfelelnie:
Ügyelet: a szállásadó vagy a megbízottja biztosítja.
Lift: a negyedik emelett´ól kötelez´ó (félemelet és magasföldszint nem számít emeletnek).
A szobák nagysága:
Egyágyas: legalább 8 négyzetméter.
Egynél több ágyas: a további ágyanként 4—4 négyzetméter.
Maximális ágyszám: 2 ágy+2 pótágy szobánként.
Bútorzat: asztal, tükör, az ágyszámnak megfelel´ó ül´óalkalmatosság és ruhatárolási lehet´óség. Az ágybetét mérete
legalább 90× 190 cm. A vendégek részére külön h´út´ószekrény és a vendég kérésére színes tv.
Szobák f´útése: a vendég által szabályozható szobaf´útés.
Világítás: a központi világításon kívül helyi világítás
legalább a vendégágyaknál.
Vizesblokk: a vendégek részére külön fürd´ószoba és
WC, ágynem´ú- és törülköz´ócsere legalább 3 naponta, a
vendég részére külön törülköz´ó szolgáltatása, amelynek
cseréje az ágynem´újével egyidej´úleg történik.
Ivóvízellátás: ivóvíz biztosítása a vendégek részére kötelez´ó.
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I. Általános értelmezések
Falusi magánszálláshely a nem kiemelt gyógy-, kiemelt
üdül´ó-, gyógy- vagy üdül´óhelyeken kívüli községekben és
a már kialakult tanyás térségekben idegenforgalmi célra
hasznosított lakás, üdül´ó és egyéb épület (épületrész) a
hozzájuk tartozó helyiségekkel és területekkel együtt.
1. Szálláshelytípusok, -fajták:
A) vendégszoba,
B) üdül´ólakás, -lakrész,
C) üdül´óház (-tanya),
D) sátorozóhely.
2.
—
—
—
—

Szálláshelyek komfortfokozatai:
összkomfortos szálláshely,
komfortos szálláshely,
félkomfortos szálláshely,
komfort nélküli szálláshely.

II. Alapvet´ó min´ósítési szempontok
1. Üdülésre és pihenésre alkalmas-e a települési és lakóhelyi környezet.
2. Üdülésre és pihenésre alkalmas-e, balesetet okozó
körülményekt´ól és környezeti ártalmaktól mentes-e a szálláshely.
3. A szálláshelynek és a környezetének esztétikai min´ósége, általános higiénéje, rendje, tisztasága megfelelel´ó-e.
4. A magánszállásadó milyen szakmai felkészültséggel
rendelkezik.
5. A hulladék(szemét-)gy´újtés és -elszállítás megoldott-e.
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6. A szálláshely megfelel-e a komfortfokozatok szerinti
technikai alapkövetelményeknek (lásd az 1., 2., 3. táblát).

mely típusú szálláshely vendégszobáinak minimális berendezése és felszerelése’’ cím´ú részt).

7. A szálláshely egészségügyi helyiségeinek, konyhájának berendezettsége és felszereltsége megfelel-e az alapkövetelményeknek (lásd a 4., 5., 6., 7. táblát).

9. Az egészségügyi helyiségek használati módja megfelel-e
a komfortfokozat szerinti el´óírásnak (lásd az 1. táblát).

8. A vendégszobák mérete megfelel-e az ajánlott minimális alapterületnek (lásd a 8. táblát), berendezésük és
felszerelésük a minimális követelményeknek (lásd a ,,Bár-

10. Biztosított-e a konyha- és étkez´óhasználat.
11. Rendelkezik-e pihen´ókerttel.
12. Biztosított-e a parkolási lehet´óség.

Min´ósítési szempontok
1. tábla
A vendégszobák technikai alapkövetelményei
Min´ósítés

4 napraforgós

3 napraforgós

2 napraforgós

2 napraforgós

Komfortfokozatok

Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

Komfort nélküli

Vízellátás

Ivóvíz min´óség´ú
hideg-meleg folyóvíz

Ivóvíz min´óség´ú
hideg-meleg folyóvíz

Ivóvíz min´óség´ú
hideg-meleg folyóvíz

Ivóvíz min´óség´ú kút,
kerti csap, utcai közkút

Szennyvíz-elvezetés

Közcsatorna vagy
szennyvízakna

Közcsatorna vagy
szennyvízakna

Közcsatorna vagy
szennyvízakna

Nincs vagy
szenyvízakna van

F´útésmód*

Távf´útés, központi
vagy modern egyedi
villany-, gáz-,
olajf´útés

Szobánként
(villany-, gáz-, olaj-)
f´útés

Szobánként külön
villany-, gáz-, olaj-,
vagy fa-, szénf´útés

Fa-, szénf´útés

F´útés h´ófoka

Szoba: 20 ˚C
fürd´ószoba,
mosdó 22 ˚C

Szoba: 20 ˚C
fürd´ószoba,
mosdó 22 ˚C

Szoba: 20 ˚C
fürd´ószoba,
mosdó 22 ˚C

Szoba: 20 ˚C
fürd´ószoba,
mosdó 22 ˚C

Egészségügyi
helyiségek

Fürd´ószoba vagy
zuhanyfülke, WC
kizárólag a szobához
tartozó

Fürd´ószoba vagy
zuhanyfülke, WC a
vendégekkel közös

Fürd´ószoba,
zuhanyfülke, WC a
háziakkal közös

Mosdóhely, árnyékszék

Konyha

Konyhahasználat

Konyhahasználat

Konyhahasználat

Konyhahasználat

Étkez´ó

Étkez´óben vagy
társalgóban

Étkez´ókonyha vagy
étkez´óhasználat

Étkez´ókonyha
háziakkal közös

—

Társalgó

Külön vagy
étkez´ótársalgó

Étkez´óvel közös

—

—

Pihen´ókert

Kerti bútorral

Kerti bútorral

Kerti bútorral

Kerti bútorral

Parkolási lehet´óség

Van

Van

Van

Van

* Megjegyzés: A csak nyáron üzemel´ó vendégszobák f´útése nem el´óírás, de ajánlott.
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2. tábla
Üdül´ólakások, üdül´óházak technikai alapkövetelményei
Min´ósítés

4 napraforgós

3 napraforgós

2 napraforgós

2 napraforgós

Komfortfokozatok

Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

Komfort nélküli

Vízellátás

Hideg-meleg folyóvíz Hideg-meleg folyóvíz Hideg-meleg folyóvíz Kút, kerti csap, utcai
közkút

Szennyvíz-elvezetés

Közcsatorna vagy
szennyvízakna

Közcsatorna vagy
szennyvízakna

Közcsatorna vagy
szennyvízakna

Nincs vagy
szenyvízakna van

F´útésmód*

Távf´útés, központi
vagy szobánként
villany-, gáz-, gáz-,
olajf´útés

Szobánként villany-,
gáz-, olajf´útés

Szobánként
fa-, szénf´útés

Szobánkénti
fa-, szénf´útés

Egészségügyi
helyiségek

Fürd´ószoba vagy
zuhanyfülke, WC

Zuhanyfülke, WC

Mosdókagyló, WC

Mosdóhely, árnyékszék

Konyha, f´óz´óhely

Konyha

Konyha vagy
f´óz´ófülke

F´óz´ófülke vagy
étkez´ókonyha

F´óz´ófülke vagy
lakókonyha

Pihen´ókert

Kerti bútorral

Kerti bútorral

Kerti bútorral

Kerti bútorral

Parkolási lehet´óség

Van

Van

Van

Van

* Megjegyzés: A csak nyáron üzemel´ó szálláshelyeknél a f´útés nem el´óírás, de ajánlatos.
3. tábla
A sátorozóhely technikai alapkövetelményei
Min´ósítés

3 napraforgós

1 napraforgós

Komfortfokozatok

Komfortos

Komfort nélküli

Terület (sátorozóhely)

Pormentes

Pormentes

Vízellátás

Ivóvízmin´óség´ú vezetékes,
hideg-meleg folyóvíz biztosítása
ivásra, fürdésre

Ivóvízmin´óség´ú vizet biztosító kút,
kerti csap, közkút ivásra, fürdésre

Csapadékvíz-elvezetés

Megoldott

Megoldott

Szennyvízelvezetés

Közcsatorna vagy zárt szennyvízakna

Szennyvízakna

Hulladék(szemét-)gy´újtés és -szállítás

Megoldott

Megoldott

Egészségügyi helyiségek

Zuhanyzó, mosdó, WC távolsága a
sátorozóhelyt´ól legfeljebb 50 m
higiénikus kézszárítási lehet´óség
(papírtörl´ó vagy meleg leveg´óvel
szárítás)

Mosdóhelyiség, árnyékszék távolsága
a sátorozóhelyt´ól legfeljebb 50 m
higiénikus kézszárítási lehet´óség
(papírtörl´ó vagy meleg leveg´óvel
szárítás)

F´óz´óhely

Gáz- vagy szilárd tüzelés´ú f´óz´óhely
vagy a vendéglátó ház konyhája

T´úzrakóhely vagy a vendéglátó
konyhája

Étkez´óhely

Tet´óvel fedett étkez´óhely vagy a
vendéglátó házában

Sátor vagy a vendéglátó házában

Parkolási lehet´óség

Van

Van

Egyéb

Elektromos csatlakozó
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4. tábla
A vendégszobák, üdül´ólakások, üdül´óházak egészségügyi helyiségeinek berendezése, felszerelése
Min´ósítés

4 napraforgós

3 napraforgós

2 napraforgós

2 napraforgós

Komfortfokozatok

Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

Komfort nélküli

Zuhanyozó/kád,
mosdó, szék,
törülköz´ótartó, tükör,
piperepolc
dugaszolóaljzattal,
kádel´ó, ruhaszárító

Zuhanyozó, mosdó,
törölköz´ótartó, tükör,
piperepolc,
dugaszolóaljzat,
ruhaszárító

Mosdóállvány,
mosdótál,
törülköz´ótartó, tükör,
tiszta vízhordó és
szennyvizes vödör

Angol WC,
WC-papírtartó,
WC-kefe, fedeles
eü. vödör

Angol WC,
WC-papírtartó,
WC-kefe, fedeles
eü. vödör

Árnyékszék,
WC-papírtartó,
fedeles eü. vödör

Fürd´ószoba,
zuhanyozó vagy
mosdóhelyiség

Zuhanyozó/kád,
mosdó, szék, törülköz´ótartó, tükör,
piperepolc, tükörvilágítás dugaszolóaljzattal, kádel´ó,
ruhaszárító
Angol WC,
WC-papírtartó,
WC-kefe, fedeles
eü. vödör

WC, árnyékszék

5. tábla
A sátorozóhelynél a vendéglátó háza egészségügyi helyiségeinek berendezése, felszerelése
Min´ósítés

3 napraforgós

1 napraforgós

Komfortfokozatok

Komfortos

Komfort nélküli

Fürd´ószoba, zuhanyozó vagy
mosdóhelyiség
WC, árnyékszék
Egészségügyi helyiségek

Zuhanyozó/kád, mosdó, szék, törülköz´ótartó, tükör, piperepolc, dugaszolóaljzattal, kádel´ó ruhaszárító
Angol WC, WC-papírtartó, WC-kefe,
fedeles eü. vödör
Zuhanyozó, mosdó, WC

Mosdóállvány, mosdótál,
törülköz´ótartó, tükör, tiszta vízhordó
és szennyvizes vödör
Árnyékszék, WC-papírtartó, fedeles
eü. vödör
Mosdóhelyiség, árnyékszék

6. tábla
A vendégszobák, üdül´ólakások, üdül´óházak konyhájának berendezése, felszerelése
Min´ósítés

4 napraforgós

3 napraforgós

2 napraforgós

2 napraforgós

Komfortfokozatok

Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

Komfort nélküli

Asztal, székek,
kétmedencés
mosogató,
villany-, gázt´úzhely,
konyhaszekrény,
h´út´ószekrény

Asztal, székek,
kétmedencés
mosogató,
villany-, gázt´úzhely,
konyhaszekrény,
h´út´ószekrény
használat

Asztal, székek,
Asztal, székek,
kétmedencés
két mosogatótál, fa-,
mosogató, villany-,
szén- vagy PB-tüzelés´ú
gáz-, vagy fa-,
t´úzhely,
széntüzelés´ú t´úzhely, konyhaszekrény
konyhaszekrény,
h´út´ószekrény használat

7. tábla
A sátorozóhelynél a vendéglátó háza konyhájának berendezése, felszerelése
Min´ósítés

3 napraforgós

2 napraforgós

Komfortfokozatok

Komfortos

Komfort nélküli

Berendezés, felszerelés

Asztal, székek, kétmedencés mosogató, villany-, gázt´úzhely, konyhaszekrény, h´út´ószekrény használat

Asztal, székek, két mosogatótál,
fa-, szén- vagy PB-tüzelés´ú t´úzhely,
konyhaszekrény
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Egyéb: mosogatókefe, törl´óruhák, kéztörl´ó.
Fedeles és m´úanyag zsákkal bélelt szeméttartó.
Felmosóvödör és -ruha, sepr´ú és szemétlapát.
Vasalási kellékek: vasalódeszka és vasaló.

A vendégszobák mérete
A vendégszobák ajánlott minimális alapterülete 1997-t´ól
Egyágyas vendégszoba
Kétágyas vendégszoba
Háromágyas vendégszoba
Négyágyas vendégszoba

8 m2
14 m2
18 m2
20 m2

Bármely típusú szálláshely vendégszobáinak
minimális berendezése és felszerelése
Minden

komfortfokozatban:

— természetes világítás és szell´ózés,
— ágy éjjeliszekrénnyel vagy polccal, olvasólámpával,
ágyel´ósz´ónyeggel,
— asztal és szék (a fekv´óhely számának megfelel´ó),
— ruhásszekrény, akasztós-polcos résszel, ruhaakasztókkal,
— b´óröndtároló, tükör dugaszolóaljzattal, papírkosár,
— paplan vagy 2 takaró, párna (kis-, illetve nagy), leped´ó, párna- és paplanhuzat,
— függöny, sötétít´ó vagy zsalu, roló,
— pohár, hamutartó.
Fekv´óhely mérete:
— egyszemélyes: 100× 200 cm (minimum: 80× 190),
— kétszemélyes: 160× 200 cm (minimum: 140× 190),
— ágybetét: egyrészes, huzattal bevont, legalább 10 cm
magas.
A pótágy az el´óbbieknél kisebb méret´ú fekv´óhely.
Összkomfortos kategóriában:
olvasósarok karosszékkel, asztallal, állólámpa vagy falikar, tv, h´út´ószekrény.
Bármely típusú szálláshely konyhájának
minimális edény- és felszereléskészlete
Étkez´óedény: a vendégszámnak megfelel´ó. Lapos, mély
és desszerttányér, üvegpoharak, üvegkancsó, porceláncsészék, csészealjak (4. és 3. oszt.) vagy bögrék (2—1. osztály),
teáskanna, feketés készlet, rozsdamentes ev´óeszközök, tálalóedmények, tálalóeszközök, kenyérkosár, cukor-, só- és
paprikatartó, dugóhúzó, konzervnyitó, tálca, abrosz, szalvéta.
F´óz´óedények és -eszközök: hibátlan és egységes fajtájú
fazekak, lábasok, serpeny´ók, tepsik, tejeslábas, kever´ótál,
teaf´óz´ó. Kenyér- és húsvágódeszka, sajtreszel´ó, sz´úr´ókanál, fakanalak, konyhakések, habver´ó. Kávéf´óz´ó és kenyérpirító a 4—3. osztályban.

A környezetvédelmi és
területfejlesztési miniszter
és a m´úvel´ódési és közoktatási
miniszter
17/1998. (VI. 24.) KTM—MKM
együttes rendelete
m´úemlék védettségének módosításáról, illet´óleg
m´úemléki védettség megszüntetésér´ól
A m´úemlékvédelemr´ól szóló 1997. évi LIV. törvény
60. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következ´óket rendeljük el:
1. §
A Budapest VI. kerület, Teréz krt. 55—57. számú 28224
helyrajzi számú Nyugati pályaudvar 15519 törzsszámú,
mintegy 44 hektáros ingatlan m´úemléki védettsége a különböz´ó id´ópontban történt telekosztások miatt az alábbiak szerint módosul:
(1) a) A 28224/9 hrsz.-ú ingatlan — Nyugati pályaudvar
és a Posta épületének — 15519 törzsszámú m´úemléki
védettsége változatlanul fennmarad.
b) Az ingatlan m´úemléki környezeteként az alábbi területeket jelöljük ki:
— 28224/1 hrsz.-ú közterület,
— 28224/10 hrsz.-ú ingatlan Ferdinánd hídig terjed´ó
része,
— a Teréz krt. Nyugati pályaudvar el´ótti közterülete az
útpálya szegélyéig,
— 28224/8 hrsz.-ú ingatlan.
c) Az ingatlan m´úemléki bírság szempontjából történt
kategóriába sorolása változatlan marad [229/1997. (XII. 12.)
Korm. r.].
(2) a) A 28224/7 hrsz.-ú ún. Sóház épületének m´úemléki védettsége továbbra is fennmarad, de mint önálló
ingatlan új m´úemléki törzsszámon kerül nyilvántartásba.
b) A Sóház ingatlana körül külön m´úemléki környezetet nem jelölünk ki.
c) Az ingatlan m´úemléki bírság szempontjából történ´ó
kategóriába sorolása nem változik.
(3) A védett ingatlanokon, épületeken reklám csak a
m´úemlékvédelmi hatóság engedélyével helyezhet´ó el.
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(4) A telekalakítás során létrejött 28224/1, 28224/8,
28224/10 hrsz.-ú ingatlanok egyedi m´úemléki védettségét
megszüntetjük. A 28224/1, 28224/8 és 28224/10 hrsz.-ú
ingatlanok az (1) bekezdés b) pontban meghatározott m´úemléki környezetbe tartoznak.

4459

(3) A repül´ótéri irányító körzet ellen´órzött légtere a
föld vagy a víz felszínét´ól egy meghatározott fels´ó magasságig terjed. Fels´ó határa megegyezik az adott repül´ótéri
irányító körzet feletti ellen´órzött légtér alsó határával.

2. §

(4) A közelkörzeti irányítói körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelel´óen változik, de sehol sem alacsonyabb 200 m-nél a terep felszíne
felett.

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

(5) Az egyéb irányítói körzet alsó határa a Budapest
Repüléstájékoztató Körzetben (Budapest FIR) egységesen 9500’ (2900 m) AMSL.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

Dr. Magyar Bálint s. k.,

környezetvédelmi
és területfejlesztési miniszter

m´úvel´ódési
és közoktatási miniszter

A nem ellen´órzött légtér
2. §
(1) A nem ellen´órzött légtér a légiközlekedés által igénybe
vehet´ó légtérnek az ellen´órzött légtéren kívüli része.

A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter,
a honvédelmi miniszter
és a környezetvédelmi és
területfejlesztési miniszter
14/1998. (VI. 24.) KHVM—HM—KTM
együttes rendelete
a magyar légtér légiközlekedés céljára történ´ó
kijelölésér´ól
A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:
I. Fejezet
A KIJELÖLT LÉGTÉRRÉSZEK

(2) A nem ellen´órzött légtér által körülvett repül´ótér
légiforgalmát meghatározott kiterjedés´ú:
a) repül´ótéri forgalmi körzet (ATZ );
b) forgalmi tájékoztató körzet (TIZ )
védi.

A légtér osztályozása és szerkezete
3. §
(1) Az ellen´órzött és a nem ellen´órzött légtér jellemz´ó
adatait tartalmazó osztályozást az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az ellen´órzött és a nem ellen´órzött légtér, továbbá
az 1. § (2) bekezdése szerint ellen´órzött légtérnek min´ósül´ó id´ószakosan korlátozott légtér oldal- és magassági határait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az ellen´órzött légtér
A légiútvonalak
1. §
4. §
(1) A magyar légtérben (a továbbiakban: légtér) ellen´órzött légtérnek min´ósül:
a) a repül´ótéri irányító körzet, amely polgári (CTR )
vagy katonai (MCTR) körzet;
b) közelkörzeti irányítói körzet, amely polgári (TMA)
vagy katonai (MTMA) körzet;
c) egyéb irányítói körzet (CTA).
(2) Az állami légijárm´ú által igénybe vett id´ószakosan
korlátozott légtér [7. § (1) bek.] az üzemelési ideje alatt
ellen´órzött légtérnek min´ósül.

(1) Az ellen´órzött légtérben történ´ó repülések tervezhet´ósége és a végrehajtásuk ellen´órizhet´ósége céljából —
különös figyelemmel a nemzetközi tranzitrepülésekre — a
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium légügyi
f´óigazgatója (a továbbiakban: légügyi f´óigazgató), a Honvédelmi Minisztérium tervezési és koordinációs f´óosztálya
vezet´ójének (a továbbiakban: HM f´óosztályvezet´ó) egyetértésével ATS útvonalakat és jelent´ópontokat jelöl ki a
nemzetközi egyeztetéseknek megfelel´óen. A magyar légtérnek azt a részét, ahol a légiforgalmi szolgálatokat a

4460

MAGYAR KÖZLÖNY

szomszédos országok illetékes légiforgalmi szolgálati egységei látják el (ATS átruházás) a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az ATS útvonalakról és jelent´ópontokról az AIP
(Lt. 72. §) ad tájékoztatást.

Légtérgazdálkodás
5. §
(1) A légtérgazdálkodás célja az ellen´órzött és a nem
ellen´órzött légtér leghatékonyabb kialakítása és a rendelkezésre álló légtérkapacitás (ideértve a légiforgalmi irányítás kapacitását is) legjobb kihasználásának el´ósegítése a
polgári és állami légtérhasználók számára.
(2) A légtérgazdálkodás nemzetgazdasági és stratégiai
feladatait a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és
a honvédelmi miniszter által kijelölt tárcaközi szakért´ói
testület — Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság — állapítja meg a nemzetközi szerz´ódésekkel összhangban. A
Bizottság feladatait és munkarendjét a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, valamint a honvédelmi miniszter együttes utasításban állapítja meg.
(3) A légtérgazdálkodás napi tervezési feladatait és a
(2) bekezdésben foglaltakkal összhangban történ´ó id´ószakos légtérmegosztást a Légiforgalmi és Repül´ótéri Igazgatóság (a továbbiakban: LRI) integrált (polgári-katonai)
légiforgalmi szolgálatának légtérgazdálkodó egysége (a továbbiakban: LRI-AMC) végzi.

A korlátozott légtér
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(2) Az id´ószakosan korlátozott légtérben katonai repülésirányító szolgálatot kell m´úködtetni. Egyéb légijárm´ú
az üzemid´ó alatt a légteret csak az illetékes katonai légiforgalmi irányító egység engedélyével veheti igénybe.
(3) Az id´ószakosan korlátozott légterek kijelölésére és
módosítására vonatkozó igényeket a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani.
(4) Az id´ószakosan korlátozott légtérben, annak m´úködése idején biztosítani kell a kényszerhelyzetben lév´ó, kutató-ment´ó, valamint sürg´ós betegszállítást végz´ó repülések els´óbbségét.
(5) Az id´ószakosan korlátozott légterek felsorolását a
2. számú melléklet tartalmazza.

A veszélyes légtér
8. §
(1) A veszélyes légterekben, azok közzétett üzemideje
alatt, légiközlekedési tevékenységet tervezni — a tevékenységben részt vev´ó légijárm´úvek repüléseit kivéve —
tilos. Az üzemid´ó alatt a veszélyes légtérben csak az illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélyével lehet repülni.
(2) Légiközlekedésre veszélyes tevékenység az érintett
légtérben, annak közzétett üzemelési idején kívül nem
folytatható.
(3) A veszélyes légterek kijelölésére és módosítására
vonatkozó igényeket a katonai légügyi hatósághoz kell
benyújtani.
(4) A veszélyes légterek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §
Tiltott légtér
(1) A korlátozott légtér igénybevételére a légiközlekedési hatóság ad engedélyt.

9. §

(2) A korlátozott légterek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(1) A tiltott légterekben a légiközlekedés állandó jelleggel tilos.

Az id´ószakosan korlátozott légtér

(2) A tiltott légterek felsorolását a 3. számú melléklet
tartalmazza.

7. §
A légtéradatok közzététele
(1) Azt az állami repülési feladatot, amely a feladat
jellege vagy az abban részt vev´ó légijárm´úvek száma vagy
jellemz´ói miatt veszélyt jelenthet az adott repülési tevékenységben részt nem vev´ó egyéb légijárm´úvek számára,
id´ószakosan korlátozott légterekben (TSA) kell végrehajtani.

10. §
A légtér osztályozására és szerkezetére (az ellen´órzött
légterek oldal- és magassági határai, légiútvonalak, jelent´ópontok stb.) vonatkozó adatokat, valamint a korlátozott,
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veszélyes, tiltott és id´ószakosan korlátozott légterek adatait a légiközlekedési hatóság az AIP-ben (Lt. 72. §) teszi
közzé.

(2) Az igénylések alapján az illetékes katonai légiforgalmi szolgálati egységek napi terveket készítenek és azokat
az LRI-AMC számára naponta 12 óráig (helyi id´ó) továbbítják. Az LRI-AMC az igények elfogadásáról, illetve korlátozásáról az igényl´óket értesíti.

A hangsebesség feletti repülés
11. §

(3) Az elfogadott légtérigényt törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül
sor.

(1) A légtérben polgári légijárm´úvel a hangsebességet
meghaladó sebességgel repülni tilos.

Az id´ószakosan korlátozott légtér igénybevétele

(2) A légtérben állami légijárm´úvel 11 000 m STD-nél
alacsonyabb magasságon hangsebesség feletti repülést
végrehajtani tilos.

14. §

(3) Állami légijárm´úvel a budapesti Széchenyi-Lánchíd
budai hídf´ójét´ól mért 30 km sugarú kör által határolt
terület felett a hangsebességnél nagyobb sebességgel repülni minden magasságon tilos.

(1) Az id´ószakosan korlátozott légtér igénybevételének
megkezdése el´ótt legalább 45 perccel az igénybe vev´ó köteles a kezdés id´ópontját az LRI-AMC-vel egyeztetni. Az
LRI-AMC a légiforgalom függvényében az igénybevételt
korlátozhatja, módosíthatja vagy megtilthatja.

A légiforgalmi szolgálat ellátása

(2) Ha az igénybe vev´ó az LRI-AMC által engedélyezett
kezdési id´óponthoz képest a légtér igénybevételét 30 percen belül nem kezdi meg, új kezdési id´ópontot kell kérnie.

12. §
(1) Budapest FIR-ben az Lt. 61. §-ának (3) bekezdésében meghatározott légiforgalmi szolgálati feladatokat az
LRI integrált (polgári-katonai) légiforgalmi szolgálati
egységei látják el.
(2) A légiforgalmi irányító és repüléstájékoztató szolgálat megfelel´ó ellátása érdekében az irányítói körzetek vagy
egyes repül´ótéri irányító körzetek oldalhatárai — az érintett szomszédos állam Kormányával megkötött kétoldalú
nemzetközi légiközlekedési megállapodás kiegészítésével
— Budapest FIR határaitól eltér´ó oldalhatárokkal is meghatározhatók.

II. Fejezet
A LÉGTEREK IGÉNYLÉSE
Az id´ószakosan korlátozott légtér igénylése
13. §
(1) Az id´ószakosan korlátozott légtér igénylésének tartalmaznia kell:
a) a légtér azonosító jelét;
b) az igénybevétel kezdési és befejezési id´ópontjait
UTC-ben;
c) az igényelt légtér alsó és fels´ó határát;
d) a légtérben tervezett feladat jellegét.

(3) Az igénybe vev´ó köteles továbbítani az LRI-AMC
számára a következ´óket:
a) az újrakezdés tervezett id´ópontját, ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel;
b) az igényelt légtér alsó és fels´ó határának megváltoztatását (az engedélyezett légtér méretének csökkentése a
tényleges feladat függvényében);
c) a légtér igénybevételének befejezését.
(4) Az id´ószakosan korlátozott légtér igénybevételét az
engedélyezett kezdési id´ópont el´ótt megkezdeni, illetve az
engedélyezett befejezési id´ón túl folytatni tilos.

A veszélyes légtér igénylése
15. §
(1) A katonai, a rendvédelmi és az egyéb jogosult szervek a veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó terveiket
a szolgálati út betartásával az igénybevétel tervezett id´ópontját megel´óz´óen legalább tíz nappal kötelesek megküldeni az LRI-AMC-nek.
(2) Az el´óre nem tervezett feladatok végrehajtásához
veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó pótigényt csak
a hader´ónemi vezérkarok f´ónökeinek, illetve az egyéb
igénybevételre jogosult szervek esetében azok felügyeletét
végz´ó szervek vezet´ójének jóváhagyásával lehet benyújtani
az LRI-AMC-nek, legalább 5 munkanappal a feladat tervezett végrehajtását megel´óz´óen.
(3) A veszélyes légterek hétf´ó 06.00—péntek 22.00 helyi
id´ópontok közötti id´ószakra igényelhet´ók.

4462

MAGYAR KÖZLÖNY
16. §

(1) A veszélyes légtér igénylésének tartalmaznia kell:
a) a veszélyes légtérnek a 3. számú melléklet szerinti
azonosítóját;
b) a m´úködés dátumát, a kezdés és a befejezés id´ópontjának helyi id´óben történ´ó megjelölésével;
c) a repülésre veszélyes magasságot,
d) a végrehajtandó feladat megnevezését.
(2) Az LRI-AMC a közzététel érdekében szükséges
igénylési adatokat összesített formában megküldi az LRI
Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat (FIS) részére.
(3) A tervben szerepl´ó veszélyes légtérre vonatkozó
igényt törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett
feladat végrehajtására nem kerül sor.
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biztonságára vagy az élet- és vagyonbiztonságra veszélyt
jelenthetnek;
b) az ellen´órzött légteret érint´ó sportrendezvényekhez,
légibemutatókhoz szükséges légterek igénybevételére.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a légtér oldalhatárait WGS/84 rendszer´ú földrajzi
koordináták szerint;
b) a m´úködés dátumát és a légtér igénybevételének
kezdési és befejezési id´ópontját UTC-ben;
c) az igényelt légtér alsó és fels´ó határát;
d) a tevékenység megnevezését.
(4) Az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek megkezdése el´ótt egy órával tájékoztatni kell az LRI-AMC-t.

A légtér eseti igénybevétele
A veszélyes légtér igénybevétele

19. §

17. §

(1) A légtér eseti igénybevételét az LRI-AMC a kialakult tényleges légtérfelhasználások alapján engedélyezi,
korlátozza vagy megtiltja.

(1) A l´ótér tényleges üzemének kezdetét és végét külön
jelezni nem kell, ha az üzemelés az igényelt kezdési id´óponttól számított 30 percen belül megkezd´ódik, illetve a
feladat végrehajtása nem több, mint fél órával hamarabb
fejez´ódik be.
(2) A l´ótér üzemét az igényelt kezdési id´ópont el´ótt
megkezdeni, illetve az igényelt befejezési id´óponton túl
folytatni tilos.
(3) Ha a lövészetet az igényelt befejezési id´ópont el´ótt
több mint 30 perccel befejezik, err´ól azonnal tájékoztatni
kell az LRI-AMC-t.

A légtér eseti igénylése

(2) A légtér eseti igénybevételének kezdési és befejezési
id´ópontját az LRI-AMC-nek külön jelezni nem kell, ha a
tevékenység a 18. § (1) bekezdés szerint el´ózetesen engedélyezett kezdési id´óponttól számított 30 percen belül
megkezd´ódik vagy a feladat végrehajtása nem több, mint
30 perccel az engedélyezett befejezési id´ópont el´ótt fejez´ódik be.
(3) A légtér eseti igénybevételét az engedélyezett id´ópont el´ótt megkezdeni, illetve az engedélyezett id´óponton
túl tovább folytatni tilos.
(4) Ha a tevékenységet az engedélyezett befejezési id´ópont el´ótt több mint 30 perccel befejezik, err´ól azonnal
tájékoztatni kell az LRI-AMC-t.

18. §
III. Fejezet
(1) A légtér eseti igénybevételére (pl. katonai gyakorlat
céljára) vonatkozó kérelmet legalább tíz nappal a tervezett
igénybevétel el´ótt a Honvédelmi Minisztériumtól kell kérni. A kérelmet a katonai légügyi hatóság útján kell benyújtani a (3) bekezdésben foglalt adatok megadásával. Az
engedélyt a HM f´óosztályvezet´óje a légügyi f´óigazgató
egyetértésével adja ki.
(2) A légtér eseti igénybevételéhez el´ózetes engedélyt
kell kérni:
a) a nem kijelölt veszélyes légterekben tervezett különböz´ó lövedékek, rakéták fellövésére, valamint olyan eszközök légtérbe juttatására, amelyek tömegüknél, kisugárzott
energiájuknál és egyéb tulajdonságaiknál fogva a repülés

ÉRTELMEZ ´Ó ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Fogalommeghatározások
20. §
E rendelet alkalmazásában:
1. AIS (Aeronautical Information Service): légiforgalmi
tájékoztató szolgálat, a légiforgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoztatások nyújtása;
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2. AMC (Airspace Management Cell): a légtérgazdálkodó csoport jelölésére használt rövidítés;
3. AMSL (Above Mean Sea L evel): a közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használt rövidítés;
4. ARP (Aerodrome Reference Point): repül´ótér vonatkozási pont jelölésére használt rövidítés.
5. ATS (Air Traffic Services): légiforgalmi szolgálat;
gy´újt´ófogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repül´ótéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó
szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szolgálatot, bevezet´ó irányító szolgálatot és repül´ótéri irányító szolgálatot;
6. ATS jelent´ópont: meghatározott földrajzi hely,
amelyhez viszonyítva a légijárm´ú helyzetét jelenteni lehet;
7. ATS útvonal: a légiforgalom lebonyolítására kijelölt
útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgálatok ellátása érdekében határoztak meg. Az ,,ATS útvonal’’ kifejezés légifolyosó, ellen´órzött vagy nem ellen´órzött útvonal, érkezési
vagy indulási útvonal stb. jelzésére egyaránt használható;
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20. légiforgalmi szolgálati egység: gy´újt´ófogalom, amely
jelenthet légiforgalmi irányító egységet, repüléstájékoztató egységet vagy légiforgalmi szolgálatok bejelent´ó irodáját;
21. L RI-AMC: a Légiforgalmi és R epül´ótéri Igazgatóság légtérgazdálkodó csoportjának jelölésére használt rövidítés;
22. MCTR (Military Aerodrome Control Z one): a katonai repül´ótéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés;
23. MTMA (Military Terminal Control Area): a katonai
közelkörzeti irányítói körzet jelölésére használt rövidítés;
24. NOTAM: bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítésér´ól, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében való
ismerete elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére;
25. STD (Standard): 1013,25 hPa légnyomásszint szerinti repülési magasság jelölésére használt rövidítés;

8. ATZ (Aerodrome Traffic Z one): a repül´ótéri forgalmi
körzet, nem ellen´órzött repül´ótér körül a repül´ótéri forgalom védelme érdekében kijelölt meghatározott kiterjedés´ú légtér;

26. TIZ (Traffic Information Z one): forgalmi tájékoztató körzet, az a nem ellen´órzött repül´óterek körül kijelölt
meghatározott méret´ú légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett
repül´ótér repül´ótéri repüléstájékoztató egysége nyújtja;

9. Budapest FIR (Budapest Repüléstájékoztató Körzet):
a Magyar Köztársaság államhatára által körbezárt terület,
amelyen belül 14 000 m STD magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak;

27. TMA (Terminal Control Area): közelkörzeti irányítói körzet, amelyet egy vagy több nagyobb repül´ótér közelében, rendszerint ATS útvonalak találkozásánál létesítettek;

10. CTA (Control Area): irányítói körzet a földfelszín
feletti meghatározott magasságtól felfelé terjed´ó ellen´órzött légtér;

28. TSA (Temporary Segregated Area): az id´ószakosan
korlátozott légtér jelölésére használt rövidítés;

11. CTR (Aerodrome Control Z one): a polgári repül´ótéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés;
12. FIR (Flight Information Region): a repüléstájékoztató körzet jelölésére használt rövidítés;
13. FIS (Flight Information Service): a repüléstájékoztató szolgálat jelölésére használt rövidítés;

29. UTC (Coordinated Universal Time): egyeztetett
egyetemes világid´ó jelölésére használt rövidítés;
30. VFR (Visual Flight Rules): a látvarepülési szabályok
jelölésére használt rövidítés;
31. WGS/84 (World Geodetic System ’84): az 1984-ben
elfogadott világméret´ú geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

14. GND: földfelszín jelölésére használatos rövidítés;
15. IAS (Indicated Air Speed): m´úszer szerinti sebesség
jelölésére használt rövidítés;

Záró rendelkezés

16. ICAO (International Civil Aviation Organization):
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ENSZ szakosított intézménye jelölésére használt rövidítés;

21. §

17. IFR (Instrument Flight Rules): a m´úszeres repülési
szabályok jelölésére használt rövidítés;
18. illetékes légiforgalmi szolgálati egység: kijelölt légtérben légiforgalmi szolgálatok ellátására kijelölt egység;
19. katonai légiforgalmi irányító egység: gy´újt´ófogalom,
amely jelenthet katonai közelkörzeti irányító egységet,
katonai bevezet´ó irányító egységet vagy katonai repül´ótéri
irányító tornyot;

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidej´úleg az egyesített Repülésirányító F´óközpont feladatairól
szóló 2/1994. (K. H. V. Ért. 10.) KHVM—HM együttes
utasítás hatályát veszti.
Dr. Lotz Károly s. k.,

Keleti György s. k.,

közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter

honvédelmi miniszter

Dr. Baja Ferenc s. k.,
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 14/1998. (VI. 24.) KHVM—HM—KTM együttes rendelethez
ATS LÉGTÉR OSZTÁLYOZÁS
Légtérjelleg

Osztály

A

Csak
IFR

Valamennyi
légijárm´ú között

Légiforgalmi irányító

IFR

Légiforgalmi irányító

Nincsenek

Nincsenek

VFR

IFR-IFR-t´ól
IFR-VFR-t´ól
VFR-IFR-t´ól

Vízszintes látás:
8 km FL100-on és felette,
5 km FL100 alatt
Felh´ókt´ól való távolság:
1500 m vízszintesen,
300 m függ´ólegesen

FL100 alatt
max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

IFR

IFR-IFR-t´ól

Nincsenek

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

VFR

Nem biztosítanak

1. Légiforgalmi irányító
az IFR-kt´ól való
elkülönítés érdekében.
2. VFR légijárm´úvek
esetén forgalmi
tájékoztatás és kérésre
tanácsadás a forgalom
elkerülése érdekében
Légiforgalmi irányító,
forgalmi tájékoztatás a
VFR repülésekr´ól
(és kérésre tanácsadás a
forgalom elkerülése
érdekében)
Forgalmi tájékoztatás a
VFR és IFR repülések
között (és kérésre
tanácsadás a forgalom
elkerülése érdekében)

Vízszintes látás: 5 km
Felh´ókt´ól való távolság:
1500 m vízszintesen,
300 m függ´ólegesen.

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

IFR

IFR-IFR-t´ól
amennyire ez
lehetséges

Repüléstájékoztató és
légiforgalmi tanácsadó

Nincsenek

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Nincs

VFR

Nem biztosítanak

Repüléstájékoztató

Vízszintes látás: 5 km
Felh´ókt´ól való távolság:
1500 m vízszintesen,
300 m függ´ólegesen

Max. 250 kt (460
km/ó) IAS 9500
láb (2900 m)
AMSL alatt
Max. 250 kt (460
km/ó) IAS 9500
láb (2900 m)
AMSL alatt

Csak
VFR

Nem biztosítanak

Repüléstájékoztató

Vízszintes látás: 5 km
Kis sebesség´ú repül´ógépek
számára: 1500 m
Helikopterek és ballonok
számára: 750 m
Felh´ókön kívül, a föld
vagy a vízfelszín látása
mellett.

Elkülönítések

C

D*

N
E
M
E
L
L
E
N
´Ó
R
Z
Ö
T
T

FL200 és FL460
(6100 m STD és
14000 m STD) között
FL200
(6100 m STD) alatti
ellen´órzött légterek

VMC értékek, látástávolság és felh´ókt´ól való
távolsági megkötések
Nincsenek

Forgalom

F

1000 láb (300 m) AGL
és 9500 láb (2900 m)
AMSL között Budapest FIR határ és a
következ´ó koordináták
által bezárt terület
482357É 0214009K
481930É 0210700K
482645É 0204400K
483055É 0203037K
Kosice TMA-2
FL460 (14000 m STD)
feletti légtér és 4000
láb (1200 m) és 9500
láb (2900 m) AMSL
közötti nem ellen´órzött
légterek, valamint a
kijelölt TIZ-ek.

4000 láb (1200 m)
MSL alatti nem
ellen´órzött légterek

G*

Nyújtott szolgálat

Sebesség
megkötések
Nincsenek

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Rádióösszeköttetési
kötelezettség
Folyamatos
kétoldalú

FPL
benyújtási
kötelezettség
Igen

ATC engedély szükségessége
Igen

Folyamatos
kétoldalú
Folyamatos
kétoldalú

Igen

Igen

Igen

Igen

Nincs, kivéve
Nincs, kivéve
a vitorlázó
a vitorlázó
felh´órepüléseket felh´órepüléseket
és az éjszakai
és az éjszakai
VFR
VFR
repüléseket
repüléseket
Nincs, kivéve
Nincs, kivéve
az éjszakai
az éjszakai
VFR
VFR
repüléseket
repüléseket

Nincs

Nincs

1998/54. szám

Megjegyzések:
1. A nemzetközileg elfogadott légtérosztályok A—G-ig terjednek. Budapest FIR-ben B és E osztályú légterek nem lettek kijelölve.
2. A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepül´ó, vagy abban repülést végz´ó valamennyi légijárm´únek FPL-t kell töltenie, és a mez´ógazdasági repüléseket kivéve, rádióösszeköttetést kell tartania.
3. FL 200 felett VFR repülés végrehajtása tilos.
4. * A D osztályú légtérben az ATS feladatokat Kosice APP látja el.
Eltérés az ICAO el´óírásoktól
* ,,G’’ légtérben IFR repülések nem engedélyezettek.

MAGYAR KÖZLÖNY
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Légtér
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2. számú melléklet a 14/1998. (VI. 24.) KHVM—HM—KTM együttes rendelethez
ELLEN ´ÓRZÖTT ÉS NEM ELLEN ´ÓRZÖTT LÉGTEREK
ELLEN ´ÓRZÖTT
Légtér azonosítója és oldalhatárai

BUDAPEST CTA
A Magyar Köztársaság országhatárai

LÉGTEREK
Fels´ó/alsó határ

Megjegyzés

FL460 (14000 m STD)
9500’ (2900 m) AMSL

BUDAPEST TMA
474551É 0182754K — 473503É 0182754K — 470908É 0184432K —
470403É 0191630K — 471203É 0195954K — 472938É 0195340K —
474503É 0194054K — 480501É 0192354K — FIR határ mentén a
474551É 0182754K kiindulási pontig.

FL195 (5950 m STD)
2000—5500’ (600—1700 m)
AMSL

Az alsó határ a terepviszonyok
függvényében változik.

KECSKEMÉT MTMA
470659É 0192954K — 465559É 0200654K — 465159É 0203424K —
463359É 0202454K — 464559É 0195454K — 464959É 0192954K —
470659É 0192954K

FL145 (4400 m STD)
2000’ (600 m) AMSL

Szentes repül´ótér ARP 5 km sugarú körzeten belül az alsó határ
6500’ (1950 m) AMSL.

PÁPAMTMA
473559É 0171554K — 473559K 0173554K — 472959É 0174154K —
470959É 0174624K — 465959É 0172640K — 473559É 0171554K

FL145 (4400 m STD)
2000’ (600 m) AMSL

Az MTMA-n belül a
473559É 0171554K
473559É 0173554K
472959É 0174154K
472759É 0171743K
473559É 0171554K
szektorban a fels´ó határ
9500’ (2900 m) AMSL.

SZOLNOK MTMA
471729É 0201554K — 471548É 0203054K — 465412É 0202324K —
465559É 0200654K — 471529É 0195954K — 471729É 0201554K

7500’ (2300 m) AMSL
2000’ (600 m) AMSL

TASZÁRMTMA
463859É 0172954K — 463959É 0173854K — 464329É 0175824K —
464459É 0181654K — 461529É 0182434K — 460359É 0181154K —
460359É 0180742K — 454659É 0180754K — 455759É 0172954K —
461259É 0171254K — 462749É 0172414K — 463859É 0172954K

FL105 (3200 m STD)
2000’ (600 m) AGL

FERIHEGYCTR
473400É 0191000K — 472930É 0190300K — 472700É 0190630K —
472400É 0190730K — 471500É 0192130K — 472400É 0193400K —
473230É 0191930K — 473200É 0191330K — 473400É 0191000K

2000’ (600 m) AMSL
GND

KECSKEMÉT MCTR+
470329É 0193600K — 465229É 0200454K — 464529É 0195854K —
465629É 0192954K — 470329É 0193600K

4000’ (1200 m) AMSL
GND

Oldalhatára a repül´ótér vonatkozási pont (ARP) körüli 10 km
sugarú kör, valamint a koordináták által megadott terület.

PÁPA MCTR+
473539É 0172854K — 471029É 0174254K — 470738É 0173124K —
473259É 0171754K — 473539É 0172854K

4000’ (1200 m) AMSL
GND

Oldalhatára a repül´ótér vonatkozási pont (ARP) körüli 10 km
sugarú kör, valamint a koordináták által megadott terület.

SZENTKIRÁLYSZABADJAMCTR
470729É 0174954K — 470759É 0180054K — 465959É 0180754K —
465559É 0175754K — 470729É 0174954K

4000’ (1200 m) AMSL
GND

SZOLNOK MCTR
471329É 0201454K — 471039É 0202554K — 465959É 0202054K —
470229É 0201024K — 471329É 0201454K

4000’ (1200 m) AMSL
GND

4466

MAGYAR KÖZLÖNY

1998/54. szám

Légtér azonosítója és oldalhatárai

Fels´ó/alsó határ

TASZÁRMCTR
463839É 0175654K — 461159É 0180454K — 461049É 0175314K —
461959É 0174954K — 461959É 0173954K — 462559É 0173954K —
462739É 0174734K — 463559É 0174424K — 463839É 0175654K

4000’ (1200 m) AMSL
GND

TÖKÖL MCTR
472559É 0185454K — 471329É 0191454K — 470559É 0185954K —
471959É 0184654K — 472559É 0185454K

Megjegyzés

3500’ (1050 m) AMSL
GND

Megjegyzés:
Az MTMA-k és MCTR-ek munkaszüneti napokon, valamint 22.00 LT — 08.00 LT között csak külön bejelentésre, illetve igényre m´úködnek, kivéve
Taszár MTMA-t és MCTR-t.
Pápa és Kecskemét repül´óterek esetében
a repül´ótér vonatkozási pontjától R = 10 km sugarú körön belül 3000’ AGL alatt;
Szentkirályszabadja és Tököl repül´óterek esetében
a repül´ótér vonatkozási pontjától R = 5 km sugarú körön belül 2000’ AGL alatt;
Szolnok repül´ótér esetében
a repül´ótér vonatkozási pontjától R= 5 km sugarú körön belül — Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra es´ó rész kivételével — 2000’ AGL alatt;
polgári repülések csak repülési terv alapján hajthatók végre az MCTR-ek üzemidején kívül is.

ID ´ÓSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TSA)
(m´úködési idejük alatt ellen´órzött légterek)
A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli els´ó iránymagasságot használhatja!
A TSA-k kiképzési repülés céljából munkanapokon 0600 LT—2400 LT között vehet´ók igénybe, kivéve a TSA-15, TSA-16 és TSA-59-et,
melyek a következ´ók szerint vehet´ók kiképzési repülés céljából igénybe:
április 1. és szeptember 31. között

október 1. és március 31. között

TSA-15 és TSA-16

kedd
szerda
csütörtök

0700—1200; 1800—2400 LT között
0700—1000; 1800—2400 LT között
0700—1000LT között

kedd
szerda
csütörtök

0800—1200; 1800—2400 LT között
0800—2400 LT között
1200—1900 LT között

TSA-59

kedd
szerda
csütörtök

0700—1400; 1900—2400 LT között
0700—1400; 1900—2400 LT között
0700—1400; 1900—2400 LT között

kedd
szerda
csütörtök

0800—1400; 1900—2400 LT között
0800—1400; 1900—2400 LT között
0800—1400; 1900—2400 LT között

A TSA-k fentieken kívül m´úszaki berepülés végrehajtására igénybe vehet´ók még, hétf´ón 0800 LT — napnyugta és pénteken 0800—1200
LT között.
Légtér azonosítója és oldalhatárai

Fels´ó/alsó határ

TSA-10
473559É 0165154K — 473559É 0171554K — 472759É 0171819K —
473559É 0165154K

FL105 (3200 m STD)
GND

TSA-11
473559É 0165154K — 472759É 0171819K — 465959É 0172640K —
471059É 0164550K — 473559É 0165154K

FL145 (4400 m STD)
GND

TSA-12
473559É 0165154K — 472759É 0171819K — 464859É 0172954K —
463559É 0170124K — 464159É 0163854K — 473559É 0165154K

FL215 (655 0m STD)
7500’ (2300 m) AMSL

TSA-13
470959É 0174624K — 465559É 0174624K — 464859É 0172954K —
465959É 0172640K — 470959É 0174624K

FL215 (6550 m STD)
4500’ (1500 m) AMSL

TSA-14
472959É 0174154K — 472959É 0180954K — 471359É 0181154K —
471159É 0174624K — 472959É 0174154K

FL175 (5350 m STD)
GND

Megjegyzés
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Légtér azonosítója és oldalhatárai

Fels´ó/alsó határ

Megjegyzés

TSA-15
472459É 0164913K — 465959É 0181454K — 464559É 0174954K —
465958É 0170154K — 471529É 0164655K — 472459É 0164913K

U NL
FL205 (6250 m STD)

A TSA-15 és TSA-16 közötti átrepülés FL210-en (6400 m STD),
vagy FL370 (11300 m STD) fölött történik.

TSA-16
465529É 0182954K — 463959É 0192954K — 462459É 0192954K —
462459É 0190654K — 464229É 0180524K — 465529É 0182954K

U NL
FL205 (6250 m STD)

TSA-30
471159É 0174624K — 471359É 0181154K — 470359É 0181946K —
465229É 0174946K — 465559É 0174624K — 471159É 0174624K

7500’ (2300 m) AMSL
GND

TSA-31
470359É 0181946K — 465059É 0182954K — 464459É 0181354K —
464329É 0175824K — 465229É 0174946K — 470359É 0181946K

7500’ (2300 m) AMSL
GND

TSA-32
470259É 0173954K — 470259É 0174624K — 465559É 0174624K —
465959É 0173954K — 470259É 0173954K

2300’ (700 m) AMSL
GND

TSA-33
470729É 0174954K — 470759É 0180054K — 465959É 0180754K —
465559É 0175754K — 470729É 0174954K

FL145 (4400 m STD)
4000’ (1200 m) AMSL

TSA-50
470659É 0192954K — 471529É 0195954K — 465559É 0200654K —
470659É 0192954K

FL145 (4400 m STD)
3000’ (900 m) AMSL

TSA-51
470659É 0192954K — 463959É 0192954K — 463959É 0190654K —
465959É 0190654K — 470659É 0192954K

FL145 (4400 m STD)
GND

TSA-52
463959É 0192954K — 462459É 0192954K — 461629É 0192854K —
460959É 0185954K — 463959É 0183954K — 463959É 0192954K

FL215 (6550 m STD)
GND

TSA-53
463659É 0192954K — 463159É 0202354K — 462459É 0201954K —
462459É 0192954K — 463659É 0192954K

7500’ (2300 m) AMSL
GND

TSA-54
464959É 0192954K — 463959É 0202829K — 462459É 0201954K —
462459É 0192954K — 464959É 0192954K

FL215 (6550 m STD)
7500’ (2300 m) AMSL

TSA-55
463959É 0202829K — 463459É 0205620K — 462459É 0205354K —
462459É 0201954K — 463959É 0202829K

FL215 (6550 m STD)
GND

TSA-56
465159É 0203524K — 464529É 0205854K — 462459É 0205354K —
463159É 0202354K — 465159É 0203524K

U NL
4500’ (1550 m) AMSL

TSA-57L
470959É 0204554K — 465659É 0210654K — 464529É 0205854K —
465159É 0203525K — 470959É 0204554K

FL145 (4400 m STD)
7500’ (2300 m) AMSL

TSA-57U
470959É 0204554K — 465659É 0210654K — 464529É 0205854K —
465159É 0203525K — 470959É 0204554K

U NL
FL400 (12200 m STD)

A TSA51
és 52 egyid´óben
3500’ (1050 m) AMSL
GND
között nem használható

Fels´ó magassága az igényeknek
megfelel´óen az LRI-AMC-vel
folytatott koordináció alapján
változtatható.
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Fels´ó/alsó határ

TSA-58L
473529É 0200354K — 475159É 0205758K — 472159É 0212954K —
465659É 0210654K — 473529É 0200354K

FL265 (8050 m STD)
FL125 (3800 m STD)

TSA-58U
473529É 0200354K — 475159É 0205758K — 472159É 0212954K —
465659É 0210654K — 473529É 0200354K

U NL
FL125 (3800 m STD)

TSA-59
473529É 0200354K — 475959É 0212454K — 472159É 0212954K —
465659É 0210654K — 473529É 0200354K

U NL
FL380 (11600 m STD)

TSA-60
471729É 0201645K — 471459É 0203745K — 465329É 0202954K —
465559É 0200654K — 471529É 0195954K — 471729É 0201645K

7500’ (2300 m) AMSL
GND

TSA-61
471729É 0201645K — 471459É 0203745K — 470129É 0203349K —
471529É 0195954K — 471729É 0201645K

FL145 (4400 m STD)
7500’ (2300 m) AMSL

TSA-62
471529É 0195954K — 470129É 0203249K — 465329É 0202954K —
465559É 0200654K — 471529É 0195954K

FL145 (4400 m STD)
7500’ (2300 m) AMSL

TSA-63
473159É 0200944K — 472329É 0202348K — 470559É 0200320K —
471529É 0195954K — 473159É 0200944K

FL145 (4400 m STD)
7500’ (2300 m) AMSL

NEM

ELLEN ´ÓRZ ´ÓTT

Légtér azonosítója és oldalhatárai

DEBRECEN TIZ
18 km sugarú kör a 472921É 0213701K középpont körül
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LÉGTEREK
Fels´ó/alsó határ

Megjegyzés

9500’ (2900 m) AMSL
GND

Közzétett üzemid´ó szerint.

4000’ (1200 m) AMSL
GND

Közzétett üzemid´ó szerint.

4000’ (1200 m) AMSL
GND

Közzétett üzemid´ó szerint.

SÁRMELLÉK TIZ
464700É 0170000K — 464700É 0171300K — 462730É 0172300K —
462600É 0170300K — 464700É 0170000K

9500’ (2900 m) AMSL
GND

Közzétett üzemid´ó szerint.

SIÓFOK/KILITI TIZ
465530É 0175200K — 465930É 0180730K — 464500É 0181700K —
464330É 0175830K — 465530É 0175200K

9500’ (2900 m) AMSL
GND

Közzétett üzemid´ó szerint.

4000’ (1200 m) AMSL
GND

Közzétett üzemid´ó szerint.

LH-G1
473418É 0185908K — 473500É 0185300K — 473220É 0185858K —
473336É 0190000K — 473418É 0185908K

2500’ (900 m) AMSL
GND

* LH -G... vitorlázó légtér
napkeltét´ól napnyugtáig, csak
VFR repülések számára.

LH-G2
473220É 0185858K — 473500É 0185300K — 473108É 0185740K —
473220É 0185858K

4500’ (1350 m) AMSL
GND

*

FERT ´ÓSZENTMIKLÓS ATZ
5 km sugarú kör a 473500É 0165040K középpont körül
Pécs/Pogány ATZ
5 km sugarú kör a 455800É 0181400K középpont körül

SZEGED ATZ
5 km sugarú kör a 461455É 0200526K középpont körül
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Fels´ó/alsó határ

LH-G3
473108É 0185740K — 473500É 0185300K — 473000É 0183030K —
471730É 0183900K — 472730É 0185800K — 473108É 0185740K

7000’ (2150 m) AMSL
GND

*

LH-G10
474730É 0184500K — 474730É 0185200K — 473900É 0184200K —
473500É 0182800K — 474300É 0182800K — 474730É 0184500K

6000’ (1850 m) AMSL
GND

*

Budapest/Ferihegy 13-as futópálya használata esetén:
2000’ (600 m) AMSL
GND
31-es futópálya használata
esetén:
2500’ (750 m) AMSL
GND

*

13-as futópálya használata
esetén:
2500’ (750 m) AMSL
GND
31-es futópálya használata
esetén:
4000’ (1200 m) AMSL
GND

*

LH-G22
474100É 0191630K — 474100É 0190200K — 474700É 0190000K —
474500É 0194100K — 474100É 0194500K — 474100É 0191630K

5500’ (1700 m) AMSL
GND

*

LH-G30
475730É 0194200K — 475700É 0200120K — 475000É 0200700K —
474430É 0194600K — 474930É 0193830K — 475730É 0194200K

FL200 (6100 m STD)
GND

M´úködési ideje december 1.—
március 1. között. A légtér
igénybevételt koordinálni kell
Budapest Körzeti Irányító Központtal.

LH-G20
473600É 0191030K — 473700É 0190400K — 473900É 0190300K —
473800É 0191300K — 473600É 0191030K

LH-G21
473800É 0191300K — 473900É 0190300K — 474100É 0190200K —
474100É 0191630K — 473800É 0191300K

Megjegyzés

ATSÁTRUHÁZÁS
Budapest ACC és Wien ACC között
Budapest ACC és Wien ACC közötti egyszer´úsített szektorhatár, azon fontos pontok kijelölésére szolgál, ahol az IFR forgalomért való
irányítási felel´ósség átadása/átvétele történik a két szomszédos ACC között.
Az egyszer´úsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összeköt´ó egyenes szakaszok jelölik ki:
480023É 0170938K — 474225É 0170456É — 473244É 0164214K — 465209É 0160650K
A közös államhatár és az egyszer´úsített szektorhatár közötti légtérben, a szektorhatártól nyugatra Wien ACC (Körzeti Irányító Központ),
míg a szektorhatártól keletre Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ közötti együttm´úködési megállapodás
alapján.
Az érintett ATS egységek felel´ósek a légiforgalmi irányító szolgálat és a riasztó szolgálat ellátásáért, míg a kutató és ment´ó tevékenység
koordinálása és végzése a FIR határokon belül változatlanul az illetékes nemzeti hatóságok feladata.
Budapest ACC és Bratislava ACC között
A 483055É 0203037K — 482645É 0204400K — 481930É 0210700K — 482357É 0214009K földrajzi koordináták és Budapest FIR
határa által bezárt terület (Kosice TMA2), ,,D’’ típusú ellen´órzött légtérnek min´ósül 1000 láb AGL magasságtól 9500 láb (2900 m)
AMSL magasságig, ahol a légiforgalmi irányító és riasztó szolgálat ellátásáért Kosice Approach a felel´ós.
Kosice TMA2 az RWY 01-re PERIT ponton keresztül polgári légijárm´úvek által végzett m´úszeres megközelítéshez áll rendelkezésre.
A légijárm´úveknek SSR válaszjeladóval kell rendelkezniük. Állami légijárm´úvek csak a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma útján
kiadott el´ózetes diplomáciai engedély birtokában vehetik igénybe.
A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató és ment´ó tevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.
Bratislava ACC és Budapest ACC között
A G114/UG114 ATS útvonal 474530É 0180120K — 475430É 0172550K földrajzi koordináták közötti Bratislava FIR-hez tartozó
szakaszán a légiforgalmi irányító és riasztó szolgálat ellátásáért a felel´ósséget FL160 és FL460 között Budapest ACC viseli.
A fentiekben meghatározott ATS útvonal szakaszhoz tartozó légtérben a kutató és ment´ó tevékenység koordinálása és végzése az illetékes
szlovák hatóságok feladata.
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3. számú melléklet a 14/1998. (VI. 24.) KHVM—HM—KTM együttes rendelethez
TILTOTT,KORLÁTOZOTTÉSVESZÉLYESLÉGTEREK

Azonosítója/
típusa

Neve/oldalhatárai

Fels´ó/alsó határa

Korlátozás/veszély

TILTOTTLÉGTEREK
LH-P1

LH-P2

Paks
3 km sugarú kör a 463503,56É 0184954,19K középpont
körül

FL195 (6000 m STD)
GND

Atomer´óm´ú.

Csillebérc
0,5 km sugarú kör a 472923,14É 0185707,86K középpont
körül

6600’ (2000 m) AMSL
GND

Kutató atomreaktor.

Budapest
5 km sugarú kör a 473003,14É 0190153,81K középpont
körül

5500’ (1650 m) AMSL
GND

A légiközlekedési hatóság
engedélyével vehet´ó igénybe.

Berhida
2 km sugarú kör a 470703,18É 0180554,38K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Balatonfüzf´ó
2 km sugarú kör a 470503,19É 0180254,41K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.
Zajérzékeny.

Zalaegerszeg
1 km sugarú kör a 464853,14É 0165055,04K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Répcelak
2 km sugarú kör a 472507,84É 0170054,80K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Százhalombatta
2 km sugarú kör a 471803,22É 0185253,96K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Budaörs
0,6 km sugarú kör a 472603,16É 0185743,87K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Kazincbarcika
2 km sugarú kör a 481403,11É 0204052,79K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Tiszaújváros
3 km sugarú kör a 475603,29É 0205952,80K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.
Zajérzékeny.

Hajdúszoboszló
5 km sugarú kör a 473153,53É 0212252,84K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Tiszavasvári
1,5 km sugarú kör a 475703,34É 0212152,66K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

KORLÁTOZOTTLÉGTEREK
LH-R1

LH-R2

LH-R3

LH-R4

LH-R5

LH-R6

LH-R7

LH-R8

LH-R9

LH-R10

LH-R11
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Neve/oldalhatárai

Fels´ó/alsó határa

Korlátozás/veszély

Sajóbábony
1,5 km sugarú kör a 481003,14É 0204252,81K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Nyergesújfalu
2,5 km sugarú kör a 474552,92É 0183343,93K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Algy´ó
3 km sugarú kör a 462003,82É 0201253,70K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Dunaújváros
2 km sugarú kör a 475703,40É 0185554,05K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Szolnok-Tószeg
2 km sugarú kör a 470803,50É 0200753,48K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Debrecen
0,5 km sugarú kör a 473703,53É 0213652,72K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Szank
0,3 km sugarú kör a 463303,67É 0193953,85K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Tófej
0,2 km sugarú kör a 464003,21É 0164745,11K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Hort—Csány
0,5 km sugarú kör a 474103,19É 0194743,40K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Nyíregyháza
0,5 km sugarú kör a 475653,41É 0214352,53K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Pét
2 km sugarú kör a 471003,16É 0180824,34K középpont
körül

7500’ (2300 m) AMSL
GND

250 kt-nál (IAS) kisebb
sebesség´ú légijárm´úvek számára.

Devecser
2 km sugarú kör a 470433,09É 0172254,72K középpont
körül

2500’ (750 m) AMSL
GND

Polgári légijárm´úvek számára.

Kaposvár
2 km sugarú kör a 462403,50É 0174454,71K középpont
körül

2500’ (750 m) AMSL
GND

Polgári légijárm´úvek számára.

Ságváriliget
0,5 km sugarú kör a 473103,13É 0185733,85K középpont
körül

3000’ (900 m) AMSL
GND

Polgári légijárm´úvek számára.

Tatárszentgyörgy
2 km sugarú kör a 470503,41É 0192653,78K középpont
körül

3000’ (900 m) AMSL
GND

Polgári légijárm´úvek számára.

Hernád
2 km sugarú kör a 471003,38É 0192753,75K középpont
körül

2500’ (750 m) AMSL
GND

Polgári légijárm´úvek számára.
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Fels´ó/alsó határa
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Recsk
2 km sugarú kör a 475633,13É 0200623,15K középpont
körül

3000’ (900 m) AMSL
GND

Polgári légijárm´úvek számára.

Nyírtelek
2,5 km sugarú kör a 480103,36É 0213752,54K középpont
körül

2500’ (750 m) AMSL
GND

Polgári légijárm´úvek számára.

Hajdúsámson
2 km sugarú kör a 473833,54É 0214522,65K középpont
körül

2500’ (750 m) AMSL
GND

Polgári légijárm´úvek számára.

FL145 (4400 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

FL245 (7450 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

FL300 (9150 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

FL300 (9150 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

7500’ (2300 m) AMSL
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

5300’ (1600 m) AMSL
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

VESZÉLYESLÉGTEREK
LH-D1

LH-D2A

LH-D2B

LH-D3

LH-D5

LH-D6

LH-D9

Újdörögd
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
470003,14É 0172754,70K — 465633,16É 0172454,74K —
465543,17É 0172524,74K — 465603,18É 0172824,72K —
470003,15É 0173224,67K — 470003,14É 0172754,70K
Hajmáskér
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
470903,14É 0175624,44K — 470903,15É 0180054,40K —
471003,15É 0180354,38K — 471233,13É 0180654,34K —
471503,10É 0180154,37K — 471133,11É 0175554,43K —
470903,14É 0175624,44K
Várpalota
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
471623,21É 0181254,33K — 471533,10É 0180324,35K —
471233,13É 0180654,34K — 471233,16É 0181454,28K —
471503,14É 0181654,25K — 471623,21É 0181254,33K
Tatárszentgyörgy
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
470933,33É 0190853,89K — 470523,41É 0192553,79K —
470643,40É 0192653,77K — 471303,31É 0191233,84K —
470933,33É 0190853,89K
Nagykanizsa
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
462803,34É 0165355,11K — 462803,35É 0165655,08K —
463103,32É 0165755,06K — 463103,32É 0165555,08K —
462803,34É 0165355,11K
Pécsvárad
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
461303,66É 0182154,45K — 461003,69É 0182254,45K —
461043,69É 0182524,43K — 461333,66É 0182334,44K —
461303,66É 0182154,45K
Egervölgy
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
470902,99É 0170124,87K — 470733,53É 0165425,20K —
470603,54É 0165325,21K — 470603,02É 0170124,88K —
470902,99É 0170124,87K
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LH-D10

LH-D11

LH-D13

LH-D14

LH-D15

LH-D16

LH-D17

LH-D18

LH-D19B
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Kiskunhalas
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
463103,66É 0192853,93K — 462903,67É 0192853,94K —
462843,68É 0193253,91K — 463103,67É 0193053,92K —
463103,66É 0192853,93K
Dóc
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
462803,76É 0200553,71K — 462703,77É 0200623,71K —
462803,77É 0201023,68K — 462923,76É 0200933,68K —
462803,76É 0200553,71K
Ófehértó
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
475603,47É 0220252,42K — 475333,49É 0220552,42K —
475603,48É 0220822,39K — 475603,47É 0220252,42K
Hajdúhadház
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
474103,51É 0214052,66K — 474003,53É 0214622,64K —
474303,51É 0214552,62K — 474303,50É 0214222,64K —
474103,51É 0214052,66K
Egerbakta
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
475633,16É 0201753,07K — 475633,17É 0201953,06K —
475903,15É 0201923,48K — 480003,13É 0201623,06K —
475633,16É 0201753,07K
Izbég
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
474233,03É 0190023,74K — 474233,02É 0185653,77K —
474033,04É 0185823,77K — 474233,03É 0190023,74K
Gy´órszentiván
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
474303,80É 0174554,33K — 474102,82É 0174554,35K —
474202,83É 0175154,29K — 474342,80É 0174854,31K —
474303,80É 0174554,33K
Csorna/Akasztó
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
464133,55É 0191154,01K — 464403,53É 0190824,02K —
463633,58É 0190824,05K — 463403,61É 0191154,03K —
464133,55É 0191154,01K
Nagyoroszi
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
480132,85É 0185253,66K — 475542,88É 0184623,76K —
475302,93É 0185553,70K — 475502,93É 0190153,64K —
480002,90É 0190453,58K — 480333,87É 0190253,57K —
480132,85É 0185253,66K

Fels´ó/alsó határa
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3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között,

7500’ (2300 m) AMSL
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

7500’ (2300 m) AMSL
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

10500’ (3200 m) AMSL
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

2300’ (700 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

FL265 (8100 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.
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LH-D21

LH-D22A

LH-D22B

LH-D23

LH-D24

LH-D26

LH-D27

LH-D29

LH-D30

LH-D33
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Szomód
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
474102,93É 0182154,08K — 473802,96É 0182554,04K —
474202,93É 0182624,01K — 474232,92É 0182254,04K —
474102,93É 0182154,08K
Nádudvar
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
473243,45É 0205553,00K — 472003,54É 0205553,09K —
472203,58É 0211452,96K — 473503,47É 0210852,90K —
473243,45É 0205553,00K
Nádudvar
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
472303,50É 0204953,11K — 472123,55É 0210243,04K —
473503,47É 0210852,90K — 473243,45É 0205553,00K —
472303,50É 0204953,11K
Tapolca
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
465533,16É 0172154,77K — 465203,20É 0172124,79K —
465333,19É 0172424,76K — 465533,17É 0172354,75K —
465533,16É 0172154,77K
Sántos
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
462133,54É 0175054,67K — 461803,56É 0174954,69K —
461833,56É 0175224,67K — 462033,55É 0175224,66K —
462133,54É 0175054,67K
Alsópáhok
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
464633,22É 0171054,89K — 464303,25É 0171154,90K —
464433,24É 0171354,88K — 464633,22É 0171224,88K —
464633,22É 0171054K
Cserebökény
3 km sugarú kör a 464403,72É 0202953,48K
középpont körül határolt terület.
Püspökszilágy
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
474533,07É 0192053,56K — 474803,03É 0191453,59K —
474703,03É 0191253,62K — 474533,07É 0192053,56K
Érd
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
472633,12É 0184453,97K — 472403,15É 0184853,95K —
472703,13É 0184753,94K — 472703,12É 0184623,95K
472633,12É 0184453,97K
Állampuszta
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
464203,53É 0190124,08K — 463903,55É 0190424,07K —
464103,55É 0190954,02K — 464433,52É 0190624,03K —
464203,53É 0190124,08K

Fels´ó/alsó határa

1998/54. szám
Korlátozás/veszély

10500’ (3200 m) AMSL
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

FL340 (10300 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

FL145 (4400 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

2300’ (700 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.
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Azonosítója/
típusa

LH-D34

LH-D35

LH-D36A

LH-D36B

LH-D37

LH-D38

LH-D39

LH-D50

LH-D51

LH-D52

LH-D53

LH-D54

LH-D55

MAGYAR KÖZLÖNY
Neve/oldalhatárai

Márianosztra
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
475602,89É 0184953,73K — 475302,19É 0184553,78K —
475202,93É 0185153,74K — 475302,93É 0185553,70K —
475602,90É 0185353,70K — 475602,89É 0184953,73K
Digép
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
határolt terület:
475833,17É 0202523,01K — 475803,19É 0202952,98K —
480103,20É 0204052,89K — 480433,18É 0204252,85K —
480303,15É 0203122,93K — 475833,17É 0202523,01K

Fels´ó/alsó határa

2300’ (700 m) AMSL
GND

4475
Korlátozás/veszély

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

FL340 (10300 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

FL145 (4400 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

FL145 (4400 m STD)
GND

L´ótér.
Üzemid´ó NOTAM szerint.

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

Pákozd
2 km sugarú kör a 471433,19É 0183114,14K középpont
körül

3800’ (1100 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

Cigánd
2 km sugarú kör a 481703,31É 0215422,34K középpont
körül

2300’ (700 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

Harka
2 km sugarú kör a 473902,67É 0163354,94K középpont
körül

2300’ (700 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

Újrónaf´ó
2 km sugarú kör a 474802,66É 0171254,57K középpont
körül

2300’ (700 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

K´ószeg
2 km sugarú kör a 472332,81É 0163455,13K középpont
körül

2300’ (700 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

Nádasd
2 km sugarú kör a 475903,02É 0163455,13K középpont
körül

2300’ (700 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

Siklós
2 km sugarú kör a 455003,83É 0181554,59K középpont
körül

2300’ (700 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0400 LT —
péntek 2200 LT között.

Szügy
2 km sugarú kör a 480402,92É 0191953,43K középpont
körül

2300’ (700 m) AMSL
GND

L´ótér. Hétf´ó 0600 LT —
péntek 2200 LT között.

Hajmáskér
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
hátárolt terület:
470743,13É 0174824,51K — 470903,14É 0175624,44K —
471103,15É 0180654,35K — 471503,10É 0180154,37K —
471633,07É 0175754,39K — 471403,06É 0174654,49K —
470743,13É 0174824,51K
Várpalota
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
hátárolt terület:
471003,15É 0180354,38K — 470933,20É 0181924,26K —
471933,10É 0181654,23K — 471833,06É 0175954,36K —
471003,15É 0180354,38K
Simontornya
A következ´ó koordinátákat összeköt´ó vonalak által
hátárolt terület:
464503,44É 0183224,28K — 464203,46É 0183054,30K —
464333,45É 0183354,27K — 464503,44É 0183224,28K
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A népjóléti miniszter
30/1998. (VI. 24.) NM
rendelete
az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások
végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel
és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva
tárolására vonatkozó részletes szabályokról
Az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: E ütv.) 247. §-a (2) bekezdésének
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az E ütv. 166. § (1) bekezdés a)—d) pontjai és
f) pontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) házastársi vagy különnem´úek közötti élettársi kapcsolatban álló személyeknél, illetve az E ütv. 167. § (2) bekezdés szerinti egyedülálló n´ónél (a továbbiakban: kérelmez´ó) akkor végezhet ´ó el, ha
a) legalább két egymástól független — a medd´óség
tényének és okának megállapításához szükséges orvosi
vizsgálatokon alapuló — szakorvosi szakvélemény alátámasztja, hogy a valamelyik félnél vagy mindkét félnél
együttesen fennálló egészségi ok(ok) következtében a kapcsolatból természetes úton nagy valószín´úséggel egészséges gyermek nem származhat,
b) a n´ó a reprodukciós kor fels´ó határát nem érte el,
c) a kérelmez´ók nem állnak egymással olyan rokoni
kapcsolatban, amely a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 8. § (1) bekezdésének a)
és b) pontja szerint a házasságot érvénytelenné teszi, és ezt
írásbeli nyilatkozatukkal alátámasztják,
d) a kérelmez´ók hitelt érdeml´óen igazolják
da) a medd´óség kezelésére irányuló egyéb módszerek
eredménytelenségét, és
db) a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok nem állnak
fenn,
e) a 2. § (4) bekezdés szerinti feltétel teljesül,
f) valamennyi feltétel együttes fennállása esetén az alkalmazott eljárással orvosilag megalapozott esélye van
egészséges gyermek fogamzásának és megszületésének,
g) a kérelmez´ók a 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint egyes egészségügyi, illetve személyazonosító adataik
kezeléséhez hozzájárulnak.
(2) Nem végezhet´ó el a reprodukciós beavatkozás,
a) ameddig bármelyik kérelmez´ó a gyermek életét,
egészségét, testi épségét közvetlenül fenyeget´ó
aa) valamely megbetegedésben szenved, vagy
ab) fert´óz´ó megbetegedés kórokozóját hordozza;
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b) ha a létrejöv´ó terhesség a kihordó anya életét súlyosan veszélyezteti, illet´óleg abból nagy valószín´úséggel
egészséges gyermek nem születhet.
(3) Amennyiben a kérelmez´ók vér szerinti rokoni kapcsolatban állnak egymással, illetve a kórel´ózményi adatok
alapján az egyébként indokolt, a reprodukciós eljárás elvégzésének el´ófeltétele, hogy a külön jogszabály szerinti*
R egionális Genetikai Központ szakmai véleményét a
(4) bekezdés szerinti szakorvos a javaslat kialakítása el´ótt
kikérje.
(4) A reprodukciós eljárás elvégzésére irányuló szakorvosi javaslat megadására szülész-n´ógyógyász szakképzettség´ú szakorvos jogosult andrológiai jártasságú urológus
szakorvos véleményének figyelembevételével.
(5) A reprodukciós eljárás — a (2) bekezdés szerinti
kizáró ok hiányában — akkor javasolható, ha
a) a n´ó rendelkezik megfelel´ó méhhel, és — a pete,
illetve embrióadományozást kivéve — legalább egy, tüsz´óérlelésre alkalmas petefészekkel, és
b) rendelkezésre áll
ba) a méh´úr alkalmasságát, a negatív hüvelyváladékot
igazoló, és az alaphormon vizsgálatát tartalmazó eredmény,
bb) a férj vagy az élettárs hat hónapnál nem régebbi
spermiogrammja.

2. §
(1) Reprodukciós eljárásként az 1. számú mellékletben
meghatározott egyes eljárások végezhet´ók, úgy, hogy két
reprodukciós beavatkozás között
a) a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitel esetén legalább 20 napnak,
b) egyéb beavatkozás esetén legalább három hónapnak
kell eltelnie.
(2) Az embrióbeültetéssel végzett eljárások alkalmazása során legfeljebb három embrió ültethet´ó be egyidej´úleg.
Legfeljebb négy embrió ültethet´ó be abban az esetben, ha
a) el´ózetesen legalább egy, embrióbeültetéssel végzett
sikertelen beavatkozás történt,
b) a kihordó anya 35 évnél id´ósebb,
c) az anya alaphormon vizsgálatának eredménye a petefészek korai kimerülésére utal,
d) további, azonos személyekt´ól származó ivarsejtekb´ól keletkezett embriók a fagyasztva tároláshoz — a 4. §
(2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel — nem állnak
rendelkezésre
azzal, hogy a javallatot az 5. § szerinti programdokumentációban indoklással együtt minden esetben fel kell
tüntetni.
* A m´úvi medd´óvétételr´ól szóló 25/1998. (VI. 17.) NN rendelet.
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(3) Az egyes reprodukciós eljárások elvégzésére irányuló szakorvosi javaslat a 2. szám ú m ellékletben meghatározott indikációk esetében adható meg, az abban
foglaltaknak megfelel´óen.
(4) Az adott egészségügyi szolgáltató reprodukciós eljárás elvégzésére jogosult szervezeti egységének (osztály,
részleg) felel´ós vezet´óje, ha nem maga adja meg a reprodukciós eljárás (3) bekezdés szerinti indikációját, vizsgálattal vagy vizsgálat nélkül meggy´óz´ódik a javaslat helyességér´ól és ezt a programdokumentációban rögzíti a beavatkozás megkezdése el´ótt.

3. §
Ivarsejt-adományozás
(1) Ivarsejt-adományozásra az a személy jogosult, aki az
adományozás 3. számú melléklet szerinti egészségügyi feltételeinek megfelel, és ivarsejtjei orvosi szakvélemény
alapján egészséges utód létrehozására nagy valószín´úséggel alkalmasak.
(2) Az adományozónak az adományozás során
a) a jövedelemkieséssel, valamint
b) a nyilatkozattétellel,
c) az utazással
összefüggésben keletkezett indokolt és igazolt — a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térül´ó —
költségeit az egészségügyi szolgáltató utólag megtéríti. Az
egészségügyi szolgáltató vezet´óje a költségek megtérítésére költségátalányt állapíthat meg.
(3) Az igazolt és szükséges költségeket akkor is meg kell
téríteni, ha az adományozó hibáján kívüli okból az adományozás nem vezet a kívánt eredményre.

4. §
Ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezés,
valamint azok fagyasztva tárolásának szabályai
(1) Ivarsejt, illetve embrió a 4. számú mellékletben meghatározott esetekben, az ott meghatározott céllal tárolható fagyasztva. A fagyasztva tárolás során az egészségügyi
szolgáltatónak az 5. számú mellékletben meghatározott
feltételeknek eleget kell tennie.
(2) Adományozott hímivarsejtet reprodukciós eljáráshoz történ´ó felhasználását megel´óz´óen legalább 6 hónapig
fagyasztva kell tárolni, felhasználni a hímivarsejtet abban
az esetben lehet, ha a donor — a 18/1998. (VI. 3.) NM
rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti — sz´úrési eredményei negatívak. A fagyasztva tároláshoz ugyanazon személyek ivarsejtjeib´ól származó embriók közül
egyidej´úleg legalább kett´ót kell lefagyasztani.
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(3) Ivarsejt nem tárolható, ha az nem felel meg a 6. számú
mellékletben foglaltaknak.
(4) Az adományozó, illetve a letev´ó a 7. számú melléklet
szerinti ,,Rendelkezési nyilatkozat ivarsejt felhasználásáról’’ elnevezés´ú nyomtatványon gyakorolja az adományozott, illetve letétbe helyezett ivarsejtekkel kapcsolatos rendelkezési jogát.
(5) A kérelmez´ók együttesen — az Eütv. 168. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatás után — a 8. számú melléklet szerinti
,,Rendelkezési nyilatkozat fagyasztva tárolt embriókról’’ elnevezés´ú nyomtatványon gyakorolják az embriókkal kapcsolatos rendelkezési jogukat, és azon megjelölhetik, hogy a
rendelkezési joguk megsz´únése esetére
a) hozzájárulnak az embrióadományozáshoz, illetve
b) hozzájárulnak az embriók tudományos kísérlet céljából történ´ó felhasználásához, vagy
c) kérik az embriók megsemmisítését.
(6) A tárolt ivarsejteket, illetve az embriókat, azok kiadását, felhasználását, illet´óleg megsemmisítését folyamatosan
kell nyilvántartani a Fagyasztási Naplóban, amelynek meg
kell felelnie a 9. számú mellékletben foglalt el´óírásoknak.
(7) Amennyiben a fagyasztva tárolás helyér´ól az ivarsejtet vagy az embriót nem a letev´ó kívánságára szállítják más
egészségügyi szolgáltatóhoz, az egészségügyi szolgáltatónak a szállítás során biztosítani kell a sérülésmentességet,
továbbá a letev´ót az átszállításról haladéktalanul tájékoztatnia kell.
5. §
Programdokumentáció
A reprodukciós eljárást végz´ó egészségügyi szolgáltató
az egyes reprodukciós eljárásokról programdokumentációt vezet, amely tartalmazza:
a) az egészségügyi szolgáltató azonosító adatait,
b) az adott kérelmez´ó(k) azonosítására szolgáló adatokat,
c) a kérelmez´ók nyilatkozatát arról, hogy a jogszabályban el´óírtaknak megfelelnek,
d) a medd´óség tényét és okát megállapító szakvéleményt,
e) a szakorvosi javaslatot,
f) az írásos tájékoztatást, és a tájékoztatást követ´óen a
kérelmez´ók által megtett 4. § szerinti nyilatkozatokat,
g) a 10. számú melléklet szerinti, folyamatosan vezetett
Reprodukciós Eljárási Nyilvántartási Lapot, illetve
h) a 4. § (6) bekezdése szerinti Fagyasztási Naplót.
6. §
(1) A programdokumentáció alapján az egészségügyi
szolgáltató a reprodukciós eljárás során elvégzett beavatkozásról adatlapot készít, amelyet a tárgyhónapot követ´ó
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hónap 25-éig beküld a (3) bekezdés szerinti Reprodukciós
Eljárások Adatbázisba. A kérelmez´ó a reprodukciós eljárás megkezdése el´ótt — az adatlapra felvett — személyazonosító és egészségügyi adatainak kezeléséhez, továbbításához és felhasználásához a 11. számú melléklet szerinti
nyilatkozattal hozzájárul.

(5) A Bizottság, ha a rendelkezésére álló adatokból
megállapítja, hogy a kérelmez´ó nem jogosult a társadalombiztosítás terhére igénybe venni a reprodukciós eljárást, úgy az OSZNI útján az egészségügyi szolgáltató figyelmét erre felhívja, egyidej´úleg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes szervét tájékoztatja.

(2) Az adatlap tartalmazza:
a) a kérelmez´ó(k)
aa) életkorát,
ab) társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám),
ac) nevét, születési idejét és állampolgárságát,
amennyiben a kérelmez´ó TAJ számmal nem rendelkezik,

(6) A Bizottság, ha az egészségügyi szolgáltatónál a
szakmai és a jogszabályi el´óírásoknak nem megfelel´ó m´úködést tapasztal, haladéktalanul felhívja az egészségügyi
szolgáltatót a megfelel´ó m´úködés helyreállítására.

továbbá
b) a reprodukciós eljárás intézményi sorszámát,
c) a medd´óség okát,
d) a társadalombiztosítás terhére igénybe vett ellátás
esetén annak tényét, valamint a beavatkozás idején folyamatban lév´ó finanszírozott eljárás számát,
e) a beavatkozás jellegére vonatkozó adatok közül —
értelemszer´úen —
ea) a stimulációra, annak módjára vonatkozó adatot,
eb) a punkció id´ópontját,
ec) a létrehozott embriók számát,
ed) az embrióbeültetés id´ópontját, a beültetett embriók számát,
ef) az elvégzett beavatkozás 1. számú melléklet szerinti
megnevezését,
eg) a fagyasztva tárolt embriók számát,
eh) a megsemmisített embriók számát,
ei) ha a beavatkozást hímivarsejt- vagy embrióadományozással végzik, akkor a donor születési dátumát, lényeges küls´ódleges testi jegyeit,
f) a beavatkozás eredményességére vonatkozó adatok
közül a biokémiai és a klinikai terhesség bekövetkezésének tényét.
(3) A beküldött adatlapok felhasználásával, az Országos
Szülészeti és N´ógyógyászati Intézet (a továbbiakban:
OSZNI) által vezetett Reprodukciós Eljárások Adatbázist
kell létrehozni, amelyet a külön jogszabály* szerinti Humán Reprodukciós Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
m´úködtet és tart karban.
(4) A Bizottság a Reprodukciós Eljárások Adatbázis
alapján — figyelemmel a statisztikáról szóló 1993. évi
XLVI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltakra is —
a) évente elkészíti a reprodukciós eljárások statisztikai
összesítését országos és az egyes egészségügyi szolgáltatók
szerinti bontásban,
b) gondoskodik a nemzetközi adatszolgáltatásról.
* Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 10/1997. (V. 23.)
NM rendelet.

(7) A (2) bekezdés f) pontjában foglaltakról, valamint a
bekövetkez´ó szülészeti eseményr´ól, illet´óleg annak elmaradásáról a reprodukciós eljárást végz´ó egészségügyi szolgáltató a kérelmez´ókt´ól tájékoztatást kér. A tájékoztatás
szükségességére az egészségügyi szolgáltató a kérelmez´ók
figyelmét a reprodukciós eljárás megkezdését megel´óz´óen
felhívja.

7. §
(1) A reprodukciós eljárásra vonatkozó, illetve az ivarsejtek és az embriók fagyasztva tárolására vonatkozó szakmai minimumfeltételek megjelenéséig a rendelet hatálybalépésekor m´úköd´ó egészségügyi szolgáltatók jogosultak
az 1. számú melléklet szerinti — általuk a rendelet hatálybalépése napján is végzett — reprodukciós eljárás nyújtására.
(2) Az embrión, a magzaton — ideértve a halva született
magzatot is — végzett kutatással kapcsolatos szabályokról
külön jogszabály rendelkezik.
(3) Az Eütv. 166. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
reprodukciós beavatkozásokkal kapcsolatos szabályokról
külön jogszabály rendelkezik.

8. §
(1) E z a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg a m´úvi beavatkozással történ ´ó megtermékenyítésr´ól szóló 12/1981. (IX. 29.) E üM rendelet hatályát
veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
a) a kötelez´ó egészségbiztosítás keretében igénybe
vehet ´ó medd´óségkezelési eljárásokról szóló 49/1997.
(XII. 17.) NM rendelet (a továbbiakban: Fr.) 1. §-ában
a ,,— figyelemmel a m´úvi beavatkozással történ ´ó megtermékenyítésr´ól szóló 12/1981. (IX. 29.) E üM rendeletre —’’ szövegrész helyébe a ,,— figyelemmel az emberi
reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére
vonatkozó, valamint ivarsejtekkel és embriókkal való
rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó
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részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendeletre (a továbbiakban: R .)’’ szövegrész lép;

1. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

b) az Fr. 2. § (1) bekezdésében a c) pont helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

Az elvégezhet´ó asszisztált reprodukciós eljárások

[A medd´óség kezelése körébe tartozik]
,,c) az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások közül — de legfeljebb az els´ó eredményes
szülésig —
ca) a testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés (R. 1. számú melléklet 1. pont, 4. pont, 5. pont),
cb) ivarsejt adományozásával történ´ó testen kívüli
megtermékenyítés és embrióbeültetés (R. 1. számú melléklet 2. pont),
cc) embrióadományozással végzett embrióbeültetés
(R. 1. számú melléklet 3. pont), valamint
cd) a n ´ói ivarsejt megtermékenyülését, illet´óleg megtermékenyíthet ´óségét, valamint a megtermékenyített
ivarsejt megtapadását, fejl´ódését el´ósegít ´ó egyéb módszer (R . 1. számú melléklet 6—7. pont)
körében legfeljebb öt teljes, az embrió beültetésével végz´ód´ó beavatkozás — ideértve a felsorolt eljárások során
keletkezett, fagyasztva tárolt embriók beültetését is, ha
azok a korábbi eljárások során kerültek fagyasztásra (R .
1. számú melléklet 8. pont) —, illetve
ce) a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel végzett mesterséges ondóbevitelb´ól (R. 1. számú melléklet 9.1. pont)
legfeljebb hat,
cf) adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitelb´ól (R . 1. számú melléklet 9.2. pont) legfeljebb
hat
beavatkozás.’’
c) az Fr. az alábbi 2/A. §-sal egészül ki:
,,2/A. § (1) A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egyes
beavatkozások, továbbá a (2) bekezdés szerinti letét térítésmentesen akkor vehet´ó igénybe, ha az R. 1. §-ában
foglalt feltételek a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel
fennállnak.
(2) A kötelez´ó egészségbiztosítás terhére nem vehet´ó
igénybe az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás, ha

1. In vitro fertilizáció és embriótranszfer (IVF—ET)
2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott
ivarsejtekkel
2.1. Adományozott spermiummal
2.2. Adományozott petesejttel
3. Embriótranszfer adományozott embrióval
4. Gaméta intrafallopiális transzfer (GIFT)
5. In vitro fertilizáció és intratubáris
5.1. Pronukleáris stádium transzfer (PROST)
5.2. Zigótatranszfer (ZIFT)
5.3. Embriótranszfer (TET)
6. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI)
6.1. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI)
6.2. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és mikrosebészeti mellékherei (epididymális) sperma aspiráció
(ICSI — MESA)
6.3. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és testicular sperma extrakció (ICSI — TESA)
7. Asszisztált hatching (AH)
8. Embriófagyasztás
8.1. In vitro fertilizáció embriófagyasztással
8.2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer embriófagyasztással
8.3. Embriótranszfer fagyasztva tárolt embrió felolvasztását követ´óen
9. Mesterséges ondóbevitel
9.1. Férj (AIH) vagy élettárs (AIP) hímivarsejtjeivel
9.2. Idegen férfi (AID) hímivarsejtjeivel

2. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Az asszisztált reprodukciós beavatkozások javallatai

a) a kérelmez´ó férfi a 60. életévét betöltötte,
b) az ivarsejtek letételére nem egészségügyi indokból
kerül sor,
c) az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény
20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel´óen a kérelmez´ó az ellátás visszautasítását megalapozó állapotban van.’’
Dr. Kökény Mihály s. k.,
népjóléti miniszter

1. In vitro fertilizáció és embriótranszfer (IVF—ET)
— igazoltan mindkét oldalt lezárt vagy hiányzó petevezeték,
— nem korrigálható petevezeték károsodás,
— a petevezeték m´úködésének zavarával társult endometriosis,
— immunológiai eredet´ú medd´óség,
— ismeretlen eredet´ú medd´óség,
— andrológiai eredet´ú medd´óség.
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2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott
ivarsejtekkel

5. In vitro fertilizáció és intratubáris

2.1. Adományozott spermiummal
— igazoltan mindkét oldalt lezárt vagy hiányzó petevezeték,
— nem korrigálható petevezeték károsodás,
— a petevezeték m´úködésének zavarával társult endometriózis,
— immunológiai eredet´ú medd´óség,
— ismeretlen eredet´ú medd´óség,
— irreverzibilis azoospermia,
— súlyos oligo-terato-asthenozoospermia (OTAszindróma),
— nem korrigálható ejakulációzavar,
— herék veleszületett vagy szerzett hiánya,
— herék atrophiája,
— a hímivarsejtek mutációs elváltozásának lehet´ósége
(pl. kemo- vagy sugárterápia következtében),
— súlyos örökletes megbetegedés átörökítésének lehet´ósége,
— saját hímivarsejttel végzett többszöri sikertelen
ICSI (MESA, TESA),
— R h-negatív vércsoportú izoimmunizált n´óbeteg.

5.2. Zigótatranszfer (ZIFT)

2.2. Adományozott petesejttel
— a petefészekm´úködés hiánya (korai petefészek kimerülés, rezisztens petefészek tünetegyüttes, kemo- vagy
sugárterápia következtében kialakult korai menopauza),
— a petefészkek szerzett hiánya,
— gonad diszgenézis,
— a petesejtek mutációs elváltozásának lehet´ósége,
— súlyos örökletes megbetegedés átvitelének lehet´ósége,
— többszöri sikertelen IVF—ET vagy ICSI kezelés (sikertelen stimulációs kezelések), fertilizáció elmaradása
(saját, illetve donor spermával történ´ó fertilizációs kísérletek során),
— el´órehaladott életkor.
3. Embriótranszfer adományozott embrióval
— a férfi és a n´ó együttes infertilitása,
— a pár mindkét tagjának súlyos örökíthet´ó genetikai
terheltsége,
— a férfi vagy a n´ó medd´ósége és legalább egyoldali
genetikai terheltség,
— adományozott petesejttel vagy hímivarsejttel végzett assszisztált reprodukciós eljárások ismételten sikertelennek bizonyultak.
4. Gaméta intrafallopiális transzfer (GIFT)
— immunológiai eredet´ú medd´óség,
— andrológiai eredet´ú medd´óség,
— ismeretlen eredet´ú medd´óség,
— endometriózis
funkcionálisan ép petevezet´ó mellett.
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5.1. Pronucleáris stádium transzfer (PROST)
5.3. Embriótranszfer (TET)
valamennyi beavatkozástípus javallata lehet
— immunológiai eredet´ú medd´óség,
— andrológiai eredet´ú medd´óség,
— ismeretlen eredet´ú medd´óség,
— endometriózis
funkcionálisan ép petevezet´ó mellett.
6. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI)
6.1. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI)
— súlyos andrológiai eredet´ú medd´óség, a módszer
jellege az andrológiai lelet függvénye, a választott típus az
andrológus jártassággal bíró urológus véleményének megfelel´ó,
— a hímivarsejtek el´ókészítés utáni száma nem éri el
az 500 000-et,
— korábbi két sikertelen IVF—ET beavatkozás.
6.2. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és mikrosebészeti mellékherei (epididymális) sperma aspiráció
(ICSI—MESA)
— vas deferens veleszületett kétoldali hiánya,
— eredménytelen rekonstrukciós m´útétek,
— Young-szindróma, kétoldali herniorhaphia miatti
azoospermia,
— mindkét oldali ejakulációs csatorna szintjében fennálló elzáródás,
— az ejakuláció hiánya gerincvel´ó-sérülés miatt,
— retrográd ejakuláció,
— szexuális funkciózavar egyes esetei.
6.3. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és herei
(testicular) sperma extrakció (ICSI—TESA)
— MESA elvégzését lehetetlenné tev´ó hegesedés,
— csírasejt hipoplázia vagy aplázia fokális spermatogenezissel szöv´ódött esetei,
— nekrozoospermia,
— IVF kezelés során jelentkez´ó maszturbációs problémák bizonyos esetei.
7. Asszisztált hatching (AH)
— 35 évnél id´ósebb életkor,
— magas alap szérum FSH érték,
— korábban több sikertelen embriótranszferrel végz´ódött kezelés,
— 15 mikrométernél vastagabb zona pellucida.
8. Embriófagyasztás
8.1. In vitro fertilizáció embriófagyasztással
— petefészek túlstimulációs szindróma veszélye esetén
a petesejtek leszívását és megtermékenyítését követ´óen,
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— préimplantációs diagnoszikai eljárás kapcsán az
eredmény megérkezéséig, illetve az egészséges embriók
kiválasztásáig,
— amennyiben a visszaültetett embriók befogadására
alkalmatlan a méhnyálkahártya,
— petesejtleszívást követ´óen az embriók visszaültetését lehetetlenné tev´ó körülmény (pl. vérzés stb.).
8.2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer, embriófagyasztással
— a pár megfelel´ó rendelkezése alapján,
— a létszám feletti (visszaültetésre nem került) embriók kés´óbbi ciklusban történ ´ó visszaültetésére,
— minimum két fagyasztva tárolásra alkalmas embrió
esetén,
— a n´ó kemo- vagy radioterápiája el´ótt,
— adományozásra szánt embriók tárolására felhasználásukig.
8.3. Embriótranszfer fagyasztva tárolt embrió felolvasztását követ´óen
— korábbi kezelési ciklusból fagyasztva tárolt préembriók visszaültetése a teljes kezelt ciklus megismétlése nélkül.
9. Mesterséges ondóbevitel
9.1. A férj vagy élettárs hímivarsejtjeivel (AIH) vagy
(AIP)
— a hüvelybe történ´ó ejakuláció képtelensége (pszichogén vagy organikus impotencia, vaginális diszfunkció,
súlyos hipospadiázis, retrográd ejakuláció),
— kóros spermiogram kevesebb mint l0 millió/ml, kevesebb mint 30% jól mozgó spermium, kevesebb mint 30%
normális morfológiáju spermium, az ejakulátum mennyisége kevesebb mint l ml, az ejakulátum kifejezetten fokozott viszkozitása,
— gyógyszeresen nem javítható dysmucorrhoea,
— immunológiai eredet´ú medd´óség,
— ismeretlen eredet´ú medd´óség (igazoltan átjárható
kürtökkel).
9.2. Idegen férfi hímivarsejtjeivel (AID)
— irreverzibilis azoospermia,
— súlyos oligo-terato-asthenozoospermia (OTAszindróma),
— nem korrigálható ejakulációzavar,
— herék veleszületett vagy szerzett hiánya,
— herék atrophiája,
— a hímivarsejtek mutációs elváltozásának lehet´ósége
(pl. kemo- vagy sugárterápia következtében),
— súlyos örökletes megbetegedés átörökítésének lehet´ósége,
— saját hímivarsejtekkel végzett többszöri sikertelen
ICSI (MESA, TESA),
— R h-negatív vércsoportú izoimmunizált n´óbeteg.
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3. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Az ivarsejtdonorok kivizsgálása
1. Orvosi kórel´ózmény és vizsgálat
2. Genetikai kórel´ózmény (családfaelemzés)
3. Genetikai sz´úr´óvizsgálat
4. Andrológiai vizsgálat, ezen belül részletes kvalitativ és kvantitativ spermatológiai elemzés, eredményt ´ól
függ´óen akár ismételten is
5. Pszichológiai vizsgálat
6. Laboratóriumi vizsgálatok
6.1. Általános laboratóriumi vizsgálatok (vérkép, vizelet stb.)
6.2. Mikrobiológiai és szerológiai vizsgálat, ezen belül
— a vizsgált személy nemének megfelel´óen — különös
tekintettel:
6.2.1. HIV
6.2.2. Syphillis
6.2.3. Hepatitis B és C
6.2.4. Neisseria gonorrhoeae
6.2.5. Herpes genitalis
6.2.6. Cytomegalovirus
6.2.7. Chlamydia trachomatis
6.2.8. Trichomonas vaginalis
7. Az ivarsejtdonorok rendszeresen ismétlend´ó vizsgálatai:
7.1. HIV-sz´úrés

4. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Az ivarsejtek és embriók fagyasztva tárolásának
javallatai
Az embriók fagyasztva tárolásának javallatai:
— számfeletti embriók kés´óbbi ciklusban történ´ó
visszaültetése,
— amennyiben valamilyen ok miatt az adott kezelt
ciklusban az embriótranszfer ellenjavallt,
— a n´ó kemo- vagy radioterápiája el´ótt,
— preimplantációs diagnosztikai eljárás során annak
eredményének megérkezéséig, illetve az egészséges embriók kés´óbbi visszaültetéséig,
— adományozásra szánt embriók tárolására felhasználásig.
A spermiumok fagyasztva tárolásának javallatai:
1. Saját célra történ´ó hímivarsejt-fagyasztás:
— kemo- és radioterápia el´ótt,
— orvosi indikáció alapján végzett, sterilitást eredményez´ó andrológiai m´útétek vagy vazektómia el´ótt,
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— a férj közösülési képtelensége esetén,
— IVF—ET során, ha a férj/élettárs képtelen a petesejtnyerés id´ópontjában hímivarsejtet nyerni,
— szociális javallat (pl. a férj hosszabb távolléte) esetén.
2. Spermadonáció céljára történ´ó spermafagyasztás: a
donor sperma felhasználásának javallatai szerint.

5. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
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— nem megengedhet ´ó, hogy a fagyasztva tárolt embriók a folyékony nitrogén szintjének a kritikus érték alá
csökkenése miatt károsodjanak,
— a tároló, zárható edényeket tartalmazó helyiségbe
illetéktelenek nem léphetnek be,
— a tárolóedények zárjának nyitási mechanizmusait
csak az arra illetékesek ismerhetik,
— a páciensek, a fagyasztva tárolt ivarsejtek, illetve
embriók egyértelm´ú azonosíthatóságáról gondoskodni
kell. Az azonosíthatóság, a követhet´óség minden egyes
manipuláció esetén biztosított kell legyen,
— a fagyasztás, a fagyasztva tárolás adatait megfelel´ó
módon kell dokumentálni.

A fagyasztva tárolás intézeti feltételei
4. A fagyasztva tárolás dokumentációja:
1. Személyi feltételek:
A fagyasztva tárolást biológus, orvos vagy állatorvos
végzettség´ú személy vagy ezek valamelyikének felügyeletével olyan biológusasszisztens végezheti, aki kell´ó gyakorlatot szerzett az ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolásában. A gyakorlat megszerzéséért, illetve a tevékenység engedélyezéséért az IVF labor vezet´óje a közvetlen
felel´ós.
2. Tárgyi feltételek:
Az IVF—ET laboratóriumokban végzett fagyasztva tárolás m´úszerezettsége a következ´ókkel egészül ki:
— programozható fagyasztó automata berendezés
(amennyiben csak hímivarsejtek fagyasztva tárolása történik, úgy megfelel´ó fagyasztó berendezés),
— az ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolására
alkalmas tartályok,
— a fagyasztáshoz szükséges oldatok,
— szalmák, kazetták (különböz´ó színekben),
— folyamatos folyékony nitrogén ellátás.
3. Biztonsági el´óírások:
— a laborm´úszereket, azok m´úköd´óképességét folyamatosan ellen´órizni kell, az ellen´órzések id´ópontját, eredményét a m´úszerkönyvekben rögzíteni kell,
— a fagyasztó automaták programbeíró kódját csak az
arra illetékes és kijelölt személyek ismerhetik, az el´óre
meghatározott programok módosítását csak az arra felhatalmazott személyek végezhetik el, mely változtatásokat
írásban is rögzíteniük kell (a módosított program írásbeli
dokumentációja),
— a fagyasztási eljárás megkezdése el´ótt a folyékony
nitrogén szintjének ellen´órzése kötelez´ó,
— a fagyasztó automata lehet´óleg rendelkezzen szünetmentes áramforrással is,
— a tárolóedények folyékony nitrogén szintjének ellen´órzését vagy gépi ellen´órz´ó és riasztó rendszerrel vagy
manuális módszerrel kell megoldani. Az ellen´órzések id´ópontját, a tárolóedények folyékony nitrogénnel történ´ó
feltöltésének id´ópontjait regisztrálni kell,

4.1. A fagyasztva tárolást kérelmez´ó, illetve az abba
beleegyez´ó nyilatkozat
4.2. Rendelkezési nyilatkozat (lásd 8. számú melléklet)
4.3. Fagyasztási Napló (lásd 9. számú melléklet)

6. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Ivarsejt, illetve embrió tárolását kizáró körülmények
1. Hímivarsejt adományozás céljára nem tárolható, ha
a) a fagyasztás el´ótt az alábbi feltételek nem teljesülnek:
aa) mennyisége nem több mint 1,5 ml,
ab) a hímivarsejt koncentráció nem több mint
50× 106/ml,
ac) a mozgékony hímivarsejtek aránya nem több
mint 50% ,
ad) a normális alakú hímivarsejtek aránya nem több
mint 30%;
b) a fagyasztás után az alábbi feltételek nem teljesülnek:
ba) a hímivarsejtek több mint 50% -a nem élte túl a
fagyasztást,
bb) a mozgékony hímivarsejtek száma nem több mint
30%.
2. Embrió nem tárolható, ha
a) nincs legalább két fagyasztásra alkalmas embrió,
b) az embriók egyébként friss embriótranszferre alkalmatlanok,
c) az embriók a min´ósítési rendszer utolsó két kategóriájába tartoznak,
d) a pár az embriók fagyasztva tárolását nem kéri.
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7. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Rendelkezési nyilatkozat ivarsejt felhasználásáról
Sorszám:
Kelet:
Alulírott ................................................................. közlöm,
hogy ........................................................................ intézetben
(klinikán) levett ivarsejtjeimet*
a) ivarsejt-adományozás céljára felajánlom,
b) orvostudományi kutatás céljára felajánlom,
c) kés´óbbi saját felhasználás céljából letétbe helyezem,
d) kés´óbbi saját felhasználás céljából letétbe helyezett
ivarsejtjeimet — amennyiben a tárolási id´ó alatt azokat fel
nem használom — a tárolási id´ó leteltét követ´óen orvostudományi kutatás céljára felajánlom.
Az a) ponthoz:
Tudomásul veszem, hogy a más személynél történ´ó reprodukciós eljárás céljára felajánlott ivarsejtek feletti rendelkezés jogát — amennyiben az ivarsejtet az intézet (klinika) elfogadja — a felajánló nyilatkozat tételével elvesztem. Tudomásul veszem, hogy az egészségügyr´ól szóló
1997. évi CLIV. törvény 171. §-ának (3) bekezdése alapján
az ivarsejt-adományozáshoz az adományozó nevének (családi és utónév, leánykori név), anyja leánykori nevének, az
adományozó lakcímének, születési idejének, nemének,
küls´ódleges testi jegyeinek, ismert megbetegedéseinek a
közlése szükséges. Ezen adatokat a következ´ók szerint
rendelkezésre bocsátom.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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A b) ponthoz:
Tudomásul veszem, hogy az orvostudományi kutatás
céljára felajánlott ivarsejtek feletti rendelkezés jogát —
amennyiben a felajánlott ivarsejteket az intézet (klinika),
illet´óleg kutatóhely elfogadja — a felajánló nyilatkozat
tételével elveszítem.
A c) ponthoz:
Tudomásul veszem, hogy a letétbe helyezett ivarsejtjeim
felett a rendelkezés jogát én gyakorolom. Tudomásul veszem, hogy külön rendelkezésem nélkül [d) pont] az ivarsejtek fagyasztva tárolhatóságának határidejét követ´óen
letétbe helyezett ivarsejtjeimet megsemmisítik.
A d) ponthoz:
Tudomásul veszem, hogy az ivarsejtek fagyasztva tárolhatóságának határidejéig a letétbe helyezett ivarsejtjeim
felett a rendelkezés jogát én gyakorolom. A határid´ó lejártát követ´óen az ivarsejtjeimet — megfelel´ó rendelkezésem
esetén, amennyiben a felajánlott ivarsejtjeimet az intézet
(klinika), illet´óleg kutatóhely elfogadja — orvostudományi kutatás céljára felhasználják. Tudomásul veszem, hogy
a felajánlott ivarsejtek feletti rendelkezés jogát a fagyasztva tárolhatóságának határidejének leteltével elveszítem,
illetve azt, hogy amennyiben a kutatási célra történ´ó felajánlás nem kerül elfogadásra az ivarsejtjeimet megsemmisítik.
Kelt: ...................... (helység) ............................... (dátum)
............................................................
nyilatkozatot tev´ó aláírása

8. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Rendelkezési nyilatkozat fagyasztva tárolt embriókról

Tudomásul veszem, hogy a hatályos jogszabályok alapján az ivarsejt-adományozás anonim, ennek megfelel´óen
személyazonosító adataimat az intézet (klinika) bizalmasan kezeli, egyidej´úleg azonban az ivarsejteket felhasználó
személyek adatairól tájékoztatást én sem kapok, ilyen tájékoztatásra jogosult nem vagyok. Kijelentem, hogy az
ivarsejtjeim reprodukciós eljáráshoz történ´ó felhasználása érdekében jogszabályban el´óírt orvosi vizsgálatoknak
alávetem magam. Egyidej´úleg — ivarsejtjeim felhasználása esetére — hozzájárulok egyes személyazonosító adataimnak (születési dátum, lényeges küls´ódleges testi jegyek) a Reprodukciós Eljárások Adatbázisban személyazonosításra nem alkalmas módon történ´ó — jogszabály
szerinti — nyilvántartásához és felhasználásához.

Alulírottak ..................................................... (feleség/n´ó),
illetve ...................................................................... (férj/férfi)
a ..................................................................................... intézet (klinika) Asszisztált Reprodukciós Központjában (a
továbbiakban: ARK) tárolt, saját ivarsejtjeinkb´ól vagy
anonim donor és saját ivarsejtjeinkb´ól származó embriók
további felhasználásáról a következ´ók szerint rendelkezünk.*

* A választott rendelkezésnek megfelel´ó nyilatkozat bet´újelzését kérjük jól láthatóan bekeretezni.

* A választott rendelkezésnek megfelel´ó nyilatkozat sorszámát kérjük
jól láthatóan bekeretezni.

Sorszám:
Kelet:
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1. Az embriókat kés´óbbi saját felhasználás céljából letétbe kívánjuk helyezni. A letétbe helyezett embriók feletti
rendelkezés jogát a továbbiakban**
a) együttesen, vagy
b) a mellékelten csatolt, közokiratban (teljes bizonyító
erej´ú magánokiratban) foglalt lemondó nyilatkozatnak
megfelel´óen
kívánjuk gyakorolni.
Tudomásul vesszük, hogy bármelyikünk halála esetén
az embriók feletti rendelkezés jogát a túlél´ó rendelkezésre
jogosult gyakorolja. Mindkett´ónk halála, válásunk, illetve
élettársi kapcsolatunk megsz´únése esetére*
a) felajánljuk a tárolt embriókat más személyeknél elvégzend´ó reprodukciós eljárás céljára,
b) felajánljuk a tárolt embriókat embriókutatás céljára,
c) kérjük az embriók megsemmisítését.
2. Az embriókat más személyeknél történ´ó reprodukciós
eljárás céljára felajánljuk. Tudomásul vesszük, hogy— amenynyiben a felajánlást az intézet (klinika) elfogadja — nyilatkozatunkkal az embriók feletti rendelkezés jogát elveszítjük.
Tudomásul vesszük, hogy az egészségügyr´ól szóló 1997. évi
CLIV. törvény 176. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel, az
embrióadományozáshoz szükséges az embriót létrehozó személyek életkorának, küls´ódleges testi jegyeinek, valamint az
ismeretes megbetegedéseinek közlése ezen adatokat a következ´ók szerint rendelkezésre bocsátjuk:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Tudomásul vesszük, hogy a hatályos jogszabályok alapján az embrióadományozás anonim, ennek megfelel´óen
személyazonosító adatainkat a fagyasztva tárolást végz´ó
intézet (klinika) bizalmasan kezeli, egyidej´úleg azonban az
embriókat felhasználó személyek adatairól tájékoztatást
mi sem kapunk, ilyen tájékoztatásra jogosultak nem vagyunk.
3. Az embriókat orvostudományi kutatás céljára felajánljuk. Tudomásul vesszük, hogy e nyilatkozatunkkal —
amennyiben a felajánlást az intézet (klinika) vagy a kutatóhely elfogadja — az embriók feletti rendelkezési jogunkat elveszítjük.
Kelt: ...................... (helység) ............................... (dátum)
....................................
feleség/n´ó

....................................
férj/férfi

* A választott rendelkezésnek megfelel´ó nyilatkozat bet´újelzését kérjük jól láthatóan bekeretezni.

1998/54. szám

9. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
A Fagyasztási Napló tartalmi követelményei
A Fagyasztási Napló tartalmazza a következ´óket:
— az intézmény azonosító adatai,
— az adott páciens azonosítására szolgáló adatok,
— a fagyasztás id´ópontja,
— a fagyasztás módszere (alkalmazott krioprotektív,
dehidráló anyagok, fagyasztási program). Fagyasztó automaták esetén a gép által elkészített írásos dokumentum,
folyamatábra,
— a fagyasztásra került embriók, ivarsejtek adatai,
— a tárolás adatai az adott tárolóhelyen fellelhet´ó
anyagok egyértelm´ú azonosítására, a következ´ók szerint:
a szalma színe, a szalmát lezáró m´úanyag dugó színe, a
szalmákat tartalmazó kazetta színe (ez utóbbin külön legyenek rajta azonosító adatok), továbbá a tárolóhely, illetve a tárolótank száma,
— a fagyasztást végz´ó személy neve vagy azonosítója,
— a felolvasztás adatai (felolvasztás id´ópontja, módszere, a felolvasztott embriók, ivarsejtek jellemz´ói, min´óségi mutatói),
— a felolvasztást végz´ó személy neve vagy azonosítója,
— a felolvasztott embriók, ivarsejtek sorsára utaló
megjegyzés (pl. embriótranszfer vagy mesterséges ondóbevitel id´ópontja),
— amennyiben az embriók tudományos kísérletre kerülnek, úgy a kísérleti napló azon adatai, amelyek alapján
az embriók sorsa követhet´óvé válik,
— megsemmisítés esetén arra vonatkozó megjegyzés, hogy hány embriót, milyen állapotban semmisítettek meg, a megsemmisítést végz´ó személy neve
(amennyiben az adott intézet megsemmisítési naplót
vezet, úgy annak száma).

10. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Reprodukciós Eljárási Nyilvántartási Lap tartalma
A Reprodukciós Eljárási Nyilvántartási Lap tartalmazza a következ´óket:
— az intézmény azonosító adatai,
— az adott páciens azonosítására szolgáló adatok (név,
TAJ szám, születési id´ó),
— a kezel´óorvos, valamint az embriológiai tevékenységet végz´ó személy neve,
— punkció sorszáma,
— embriótranszfer sorszáma,
— diagnózisok,
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— a medd´óség oka,
— alkalmazott eljárás típusa,
— férj andrológiai lelete,
— stimulációra alkalmazott gyógyszerek,
— hCG beadás id´ópontja, ciklusnapja,
— tenyésztéshez alkalmazott oldat készítésének id´ópontja, alkalmazott kiegészít´ó anyagok,
— punkció id´ópontja, ciklusnap,
— nyert petesejtek száma, min´ósége (részletesen külön tenyésztési lapon is szerepelhet),
— fertilizáció id´ópontja,
— spermiumkoncentráció, preparálás módja, kiindulási és felhasználási paraméterek,
— fertilizált sejtek száma, min´ósége,
— nem fertilizált sejtek száma,
— szabályosan osztódott sejtek min´ósége,
— embriótranszfer id´ópontja, ciklusnapja, transzferált
sejtek száma és min´óségi megoszlása,
— fagyasztott sejtek száma, fagyasztási napló száma,
— megsemmisített embriók száma,
— az embriótranszfer utáni gyógyszeres kezelés módja,
— túlstimuláció, annak stádiumbeosztása,
— ellen´órzésre visszarendelés id´ópontja és eredménye.

11. számú melléklet
a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Rendelkezési nyilatkozat
a reprodukciós eljárás során keletkezett adatokról
Sorszám:
Kelet:
Alulírott
......................................................................................közlöm,
hogy ........................................................................ intézetben (klinikán) a ................................. sorszámon nyilvántartott reprodukciós eljárás során felvett adatok
a) rögzítéséhez, nyilvántartásához és kezeléséhez, valamint
b) a R eprodukciós Eljárások Adatbázis számára történ´ó továbbításához, és
c) a jogszabály szerinti célok teljesítése érdekében történ´ó felhasználásához
hozzájárulok.
Kelt: ...................... (helység) ............................... (dátum)
........................................................
kérelmez´ó
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A népjóléti miniszter
31/1998. (VI. 24.) NM
rendelete
az orvosbiológiai kutatásokról szóló
11/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének o) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az orvosbiológiai kutatásokról szóló 11/1987.
(VIII. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R .) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(1) Orvosbiológiai beavatkozás kizárólag diagnosztikus, terápiás, megel´ózési és rehabilitációs eljárások tökéletesítése, új eljárások kidolgozása, valamint a betegségek
kóroktanának és pathogenesisének jobb megértése érdekében és csak engedéllyel végezhet´ó. E rendelet alkalmazása során orvosbiológiai beavatkozásnak min´ósül még:
a) él´ó emberen, emberi genetikai anyagon végzett vagy
más humángenetikai kutatás,
b) az új még nem alkalmazott orvosi és ápolási eljárások, beavatkozások, eszközök, berendezések kipróbálása,
gyógyszerek új javallat szerinti alkalmazása, illetve egyéb
hatóanyagok kipróbálása,
c) az emberen végzett közegészségügyi-járványtani és
környezetegészségügyi kutatás,
d) az embrión, illetve halva született magzaton végzett
kutatás.’’
(2) Az R. 1. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(3) O rvosbiológiai beavatkozás csak az Eütv. 3. §
g) pontja szerinti egészségügyi intézményben, illetve erre engedéllyel rendelkez´ó egyéb egészségügyi szolgáltatónál [E ütv. 3. § f) pont] (a továbbiakban a kett´ó együtt:
intézet) végezhet ´ó.’’
2. §
Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,4. § (1) Ha az orvosbiológiai beavatkozást engedélyez´ó
[Eütv. 161. § (4) bekezdése] nem az intézet vezet´óje az
orvosbiológiai beavatkozás megkezdéséhez az intézet vezet´ójének hozzájárulása is szükséges.
(2) Az orvosbiológiai beavatkozás etikai-szakmai véleményezése — a 14. §-ban foglaltak kivételével — az 1. számú mellékletben megjelölt, területileg illetékes, ilyen feladatra kijelölt Kutatásetikai Bizottság (a továbbiakban:
bizottság), a 14. §-ban megjelölt esetekben az ETT hatáskörébe tartozik. A véleményezést az engedélyez´ó kéri. A
kérelemhez csatolandó kutatási tervet a 2. számú melléklet
szerint kell elkészíteni és indokolni.’’

4486

MAGYAR KÖZLÖNY
3. §

Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,5. § (1) A bizottság az orvosbiológiai beavatkozással,
illet´óleg annak feltételeivel kapcsolatos állásfoglalását etikai-szakmai véleményében határozza meg.
(2) Ha az engedélyez´ó a vélemény felülvizsgálatát kéri,
az ETT a vizsgálat eredményeként a bizottság etikai-szakmai véleményét helyben hagyja, vagy új etikai-szakmai
véleményt ad az intézet vezet´óje részére.’’
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(3) Az (1)—(2) bekezdésekben meghatározott esetekben a felülvéleményezésre az ETT Elnöksége jogosult.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az
etikai-szakmai véleményezési eljárást csak a törzskönyvez´ó hatóság vezet´óje kezdeményezhet.’’

6. §
Az R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. §
Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,7. § Orvosbiológiai beavatkozás — ha jogszabály eltér´óen nem rendelkezik — csak önként vállalkozó betegen,
illetve egészséges személyen végezhet´ó. Az orvosbiológiai
beavatkozáshoz a vizsgálatba bevont személy el´ózetes,
írásbeli hozzájárulása szükséges.’’

5. §
Az R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,14. § (1) Az ETT a Klinikai Farmakológiai Etikai
Bizottság útján adja meg az etikai-szakmai véleményt:
a) a gyógyszerkészítmények törzskönyvezésével és forgalomba hozatalával kapcsolatban (humán I—II. fázis);
b) nem törzskönyvezett és forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkez´ó, nem törzskönyvezés és nem forgalomba hozatal céljából végzett tudományos célú vizsgálatok esetén;
c) a törzskönyvezett és forgalomba hozott gyógyszerek
lényegesen eltér´ó indikációjú tudományos célú felhasználás esetén;
d) gyógyszernek nem min´ósül´ó, gyógyhatású anyagok
és készítmények emberen való vizsgálata esetén;
e) több bizottság illetékességi területébe tartozó multicentrikus kutatás esetén.
(2) Az ETT a Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága
útján adja meg az etikai-szakmai véleményt:
a) közegészségügyi-járványügyi érdekb´ól végzett orvosbiológiai beavatkozások esetén;
b) a hazai és nemzetközi gyakorlatban nem alkalmazott programozható új invazív gyógyító-diagnosztikus eljárások esetében;
c) emberi genetikai anyagon végzett vagy más humángenetikai kutatás esetén;
d) emberen még nem alkalmazott új invazív eljárások,
beavatkozások, eszközök, berendezések emberen történ´ó
kipróbálása esetén;
e) több bizottság illetékességi területébe tartozó multicentrikus kutatás esetén.

,,15. § Az etikai-szakmai véleményét
a) a 14. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben
az ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága a törzskönyvez´ó hatóság vezet´ójének,
b) a 14. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben
az ETT Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága a kezdeményez´ó intézet(ek) vezet´ójének
megküldi.’’

7. §
Az R. az alábbi 17/A. §-sal egészül ki:
,,17/A. § Az e rendeletben meghatározott beavatkozások engedélyezése során az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az intézményvezet´ó döntése ellen államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.’’

8. §
Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg
a) az R . 3. § (1) bekezdésében az ,,az Eütv. 44. §-ában’’
szövegrész helyébe a ,,az egészségügyr´ól szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VIII. fejezetében’’
szövegrész,
b) az R . 16. § (2) bekezdésében ,,az OGYI’’ szövegrész
helyébe ,,a törzskönyvez´ó hatóság’’ szövegrész,
c) az R . 17. §-ában ,,az Eüt. 78. § (3) bekezdésében
foglaltak megtartásával’’ szövegrész helyébe a ,,az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak szerint’’ szövegrész,
d) az R . 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
Dr. Kökény Mihály s. k.,
népjóléti miniszter
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Melléklet
a 31/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
,,2. számú melléklet
a 11/1987. (VIII. 19.) EüM rendelethez
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A népjóléti miniszter
32/1998. (VI. 24.) NM
rendelete
az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló
10/1997. (V. 23.) NM rendelet módosításáról

A kutatási terv az alábbiakat tartalmazza:
— a kutatásért felel´ós személy nevét;
— a kutatásban részt vev´ók szakmai min´ósítését és
szakmai tevékenységének rövid összefoglalását;
— a kutatócsoporttól független klinikus orvos nevét
(amennyiben a kutatási program ezt indokolttá teszi);
— a kutatás céljának leírását és tudományos indoklását, valamint jelent´óségének igazolását a szakirodalom
alapján;
— az alkalmazni kívánt módszerek és eljárások leírását
és értékelését;
— az eredmények értékelésénél felhasználni kívánt
biometriai módszerek leírását;
— nyilatkozatot a kutatási helyszín alkalmasságáról;
— azoknak a szempontoknak (tudományos, statisztikai, egyéb) a megjelölését, amelyek alapján a kutatási
alanyok kiválasztását tervezik, az alanyok tervezett számát, a kutatás tervezett id´ótartamát és az alanyok bevonásának tervezett ütemezését;
— annak a személyi körnek a meghatározását, akiknek
a javát az adott kutatás szolgálhatja;
— az el´óre látható kockázatok és a bekövetkezésük
esetére tervezett intézkedések leírását;
— az el´óre nem látható események kezelésének leírását;
— az adatvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket;
— az esetleges placebo-csoport bekapcsolásának indoklását;
— a kutatási alanyok, illetve képvisel´óik megfelel´ó
(adekvát és explicit) tájékoztatási módjának és a közölni
tervezett információknak a leírását;
— az érintett személyek szabad és önkéntes beleegyezésének, illetve cselekv´óképtelen vagy korlátozottan cselekv´óképes személy esetén az arra jogosult engedélyének
beszerzésének és dokumentálásának módját;
— a kutatásba bevont személyek egészségi állapota figyelemmel kísérési módjának megjelölését;
— a kutatás kapcsán esetlegesen elszenvedett veszteségek vagy károsodások jóvátételi módjának ismertetését;
— a kutatási költségvetését és a felel´ósségbiztosítás
igazolását;
— a kutatásba bevont személyek kutatás kapcsán keletkez´ó költségeinek és veszteségeinek térítésére, az esetlegesen elszenvedett kényelmetlenségek ellentételezésére
elkülönített összeget és a felhasználásának módját;
— indokolt esetben a kutatástervhez a nemzetközi
szakmai, etikai és egyéb el´óírásoknak megfelel´óen további
dokumentumokat is csatolni kell.’’

Az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a
(2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következ´óket rendelem el:
1. §
Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 10/1997.
(V. 23.) NM rendelet (a továbbiakban R.) 5. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki.
[(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottságok (a továbbiakban:
bizottság) az alábbiak:]
,, e) Humán Reprodukciós Bizottság.’’

2. §
Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,6. § (1) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik az
ETT kutatásetikai feladatait a legfeljebb 50 tagból álló
Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (a továbbiakban:
ETT TUKEB) útján látja el, így különösen:
a) megállapítja az embereken történ´ó orvostudományi
kutatások engedélyezésének
aa) általános,
ab) továbbá az új gyógyeljárásoknál az egyes kísérletek
konkrét
etikai feltételeit. A meghatározott feltételek alapján —
szükség szerint — konkrét szabályozásra tesz javaslatot;
illetve tevékenysége során figyelembe veszi a nemzetközi
tudományos eredményeket, a tudomány, az egészségügyet
kiszolgáló háttéripar fejl´ódésének gazdasági jelent´óségét;
b) az érintett szakmai kollégiumokkal együttm´úködve
az új diagnosztikus és terápiás módszereket szakmai, illetve költséghatékonysági szempontból megvizsgálja és azok
bevezetésér´ól, alkalmazásáról véleményt nyilvánít;
c) a m´úködési területén vizsgálja
ca) a jogi és etikai szabályokkal össze nem egyeztethet´ó
m´úködés megakadályozásának lehet´óségeit,
cb) az egyéni jogok védelmének megvalósulását,
és az eredményekt´ól függ´óen, a Tanács részére ajánlást
tesz, illetve szabályozási javaslatot készít el´ó;
d) összehangolja az ETT különböz´ó bizottságainak kutatásetikai tevékenységét, és állásfoglalást ad kutatásetikai
kérdésekben,
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e) a külön jogszabály szerinti területi kutatásetikai bizottságok m´úködésének koordinálásával kapcsolatos feladatai körében
ea) javaslatot tesz a területi kutatásetikai bizottságok
szervezeti és m´úködési szabályzatának kötelez´ó és ajánlott
tartalmi elemeire,
eb) meghatározza a területi kutatásetikai bizottság m´úködése során kötelez´óen figyelembe veend´ó etikai és szakmai szabályokat,
ec) összehangolja és felügyeli a kutatásetikai bizottságok tevékenységét, szükség esetén segítséget nyújt munkájukhoz, a tagok kutatásetikai képzéséhez,
ed) panasz esetén megvizsgálja, hogy a területi kutatásetikai bizottság jogszer´úen és hatáskörének megfelel´óen
járt-e el, és hogy összeférhetetlenség és elfogultság nem
állt-e fenn;
f) kidolgozza, testületi állásfoglalásként elfogadja és a
területi kutatásetikai bizottságoknak eljuttatja, illetve
nyilvánosságra hozza a különféle területeken folytatott
kutatás szakmai-etikai elveit, a kutatási programok etikai
értékelésének irányelveit a nemzetközi tapasztalatok és a
hazai igények figyelembevételével;
h) a területi kutatásetikai bizottságok éves jelentéseit
összesítve a népjóléti miniszter számára jelentést készít a
területi kutatásetikai bizottságok m´úködésér´ól, a kutatásetikai tapasztalatokról.
(2) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik az ETT
TUKEB tudományos feladatait a Tudományos Albizottság útján látja el, így különösen:
a) a tárcaszint´ú kutatási pályázatok
aa) meghirdetésére javaslattétel,
ab) anyagi támogatási rendszerének véleményezése,
ac) elbírálása, rögzített szakmai szempontok alapján;
b) a benyújtott kutatási beszámolók id´óközi és záróértékelése, illetve min´ósítése;
c) felkérésre tudományos kérdésekr´ól vélemény alkotása.
(3) A Tudományos Albizottság legfeljebb 20 tagból áll,
munkájában részt vesznek az orvostudományi egyetemek
és a HIETE tudományos rektorhelyettesei, továbbá a szakbizottságok elnökei is.’’

3. §
(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdésének els´ó mondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(1) Az ETT legfeljebb 20 tagból álló Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága (a továbbiakban: Farmakológiai Bizottság) az orvosbiológiai kutatások közül klinikai
farmakológiai és klinikai terápiás vizsgálatok esetén — az
embriókkal végzett orvostudományi kutatások kivételével
— etikai vélemény alapján engedély megadásával biztosít-
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ja a kutatásba bevont személyek védelmével kapcsolatos
szakmai és társadalmi elvárás megvalósulását.’’
(2) Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(2) A Farmakológiai Bizottság ellen ´órzi — az embriókkal végzett orvostudományi kutatások kivételével
— az orvosbiológiai kutatásokra vonatkozó jogi és etikai szabályok betartását a klinikai farmakológiai és klinikai terápiás vizsgálatok megkezdése el´ótt, valamint
végrehajtása során.’’

4. §
Az R. az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:
,,7/A. § (1) Az ETT 11 tagból álló Humán Reprodukciós
Bizottsága — eltér´ó jogszabályi rendelkezés hiányában —
ellátja az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal (a továbbiakban: reprodukciós eljárások), valamint az embriókkal végzett orvostudományi kutatásokkal
kapcsolatos feladatokat.
(2) A Humán Reprodukciós Bizottság feladatai ellátása
során szükség szerint együttm´úködik a reprodukciós eljárások végzésében érintett társadalmi szervezetekkel és tudományos testületekkel, az embriókkal végzett orvostudományi kutatások esetében pedig az ETT TUKEB-bel illetve a Farmakológiai Bizottsággal.
(3) A Humán Reprodukciós Bizottság — a reprodukciós eljárások hazai és nemzetközi gyakorlatának, valamint az embriókkal végzett kutatások tapasztalatainak
folyamatos értékelése alapján —
a) véleményt nyilvánít
aa) a m´úködési területét érint´ó oktatási kérdésekr´ól,
ab) a m´úködési területét érint´ó jogszabályok, módszertani levelek és a szakmai irányelvek tervezeteir´ól,
ac) a m´úködési területéhez tartozó egészségügyi intézmények létesítésér´ól, fejlesztésér´ól és megszüntetésér´ól;
b) javaslatot tesz
ba) feladatkörében jogszabályok, szakmai szabályok,
illetve bels´ó intézményi szabályzatok kiadására, továbbá
— a szakmailag illetékes országos intézet(ek) részére —
módszertani levelek kidolgozására,
bb) a reprodukciós eljárások végzésére, illet´óleg ivarsejtek (embriók) fagyasztva tárolására jogosult egészségügyi szolgáltatók szakmai vezet´ói kinevezésének szakmai
követelményeire, és — felkérésre — véleményezi a pályázó
szakmai feltételeknek való megfelelését,
bc) a szakmai felügyelet szervezeti és m´úködési feltételei fejlesztésének irányára;
c) el´ózetesen véleményt nyilvánít a reprodukciós eljárások végzésére, illet´óleg ivarsejtek (embriók) fagyasztva
tárolására jogosult egészségügyi szolgáltatók m´úködésének engedélyezése során, egyidej´úleg javaslatot tesz arra,
hogy az engedély kiadásához — a jogszabályban meghatá-

1998/54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

rozott feltételeket meghaladó — milyen további feltételeket szükséges meghatározni.
(4) A Humán Reprodukciós Bizottság engedélyezi — az
érintett bizottsággal szükség szerint együttm´úködve — az
egyes, embriókkal végzett orvostudományi kutatásokat a
külön jogszabályban foglaltak szerint.
(5) A Humán Reprodukciós Bizottság a reprodukciós
eljárások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltatók
m´úködésének ellen´órzése körében:
a) évente helyszíni ellen´órzést végez a reprodukciós
eljárások végzésére, illet´óleg ivarsejtek (embriók) fagyasztva tárolására jogosult egészségügyi szolgáltatóknál;
b) a vizsgálat eredményét´ól függ´óen, ha jogszabálynak,
szakmai szabálynak vagy az engedélyben foglaltaknak nem
megfelel´ó m´úködést tapasztal:
ba) a m´úködés jogszer´úségének helyreállítása érdekében ajánlást tesz az egészségügyi szolgáltató felel´ós vezet´ójének, vagy a fenntartójának határid´ó t´úzésével,
bb) a m´úködési engedély visszavonása érdekében az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes intézetének tisztif´óorvosát haladéktalanul értesíti, ha
bba) az egészségügyi szolgáltató jogszer´ú m´úködése
határid´ó t´úzésével nem állítható helyre, illet´óleg az egészségügyi szolgáltató a kit´úzött határid´ó elteltével sem tesz
eleget a jogszer´ú m´úködés feltételeinek,
bbb) a további m´úködés életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztet,
bbc) az egészségügyi szolgáltató megfelel´ó m´úködési
engedély nélkül látja el a szakfeladatot;
c) az embriókkal végzett orvostudományi kutatások
esetén az érintett bizottsággal együttm´úködve látja el az
orvosbiológiai kutatások jogi és etikai szabályainak ellen´órzését.
(6) A Humán Reprodukciós Bizottság gondoskodik a
külön jogszabály szerint létrehozott Reprodukciós Eljárások Adatbázis megfelel´ó m´úködtetésér´ól.
(7) Az elnököt a miniszter kéri fel a megfelel´ó szakmai
gyakorlattal rendelkez´ó szülész-n´ógyógyász szakorvosok
közül. A Szülész-N´ógyógyász Szakmai Kollégium 1 f´ót, a
reprodukciós eljárások végzése tekintetében érintett társadalmi szervezetek együttesen 1 f´ót, az egyéb érintett
szakmai és tudományos testületek együttesen 3 f´ót, a minisztérium 1 f´ót, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
1 f´ót közvetlenül delegálnak a Humán Reprodukciós Bizottságba. A miniszter az elnök javaslatát figyelembe véve
további 3 f´ót nevez ki a Humán Reprodukciós Bizottságba
azzal, hogy a bizottságban legalább 2 orvosetikai kérdésekben járatos jogi végzettség´ú szakembernek, és — az elnököt nem számítva — 2 megfelel´ó szakirányú gyakorlati
ismeretekkel rendelkez´ó szülész-n´ógyógyász szakképesítés´ú orvosnak kell lennie.
(8) A Humán Reprodukciós Bizottság ülésein készült
emlékeztet´ót — tájékoztatás céljából az Országos Szülészeti és N´ógyógyászati Intézetnek meg kell küldeni.
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(9) A Humán Reprodukciós Bizottság határozathozatalra akkor jogosult, ha a (7) bekezdés szerinti két megfelel´ó szakirányú gyakorlati ismeretekkel rendelkez´ó szülész-n´ógyógyász szakképesítés´ú orvos a határozat meghozatalában közvetlenül részt vesz.
(10) A Humán Reprodukciós Bizottság ellen´órzési feladatai gyakorlásához legalább egy tag és — amennyiben a
tag ilyen szakképesítéssel nem rendelkezik — egy, a Humán Reprodukciós Bizottság elnöke által felkért szülészn´ógyógyász szakorvos közvetlen részvétele szükséges az
eljárásban.’’
5.§
(1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(1) Az ETT az Elnökök Tanácsa útján hangolja össze
az orvosszakmai és a gyógyszerész szakmai kollégiumok
(a továbbiakban: kollégiumok) szakmai m´úködését.’’
(2) Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(3) Az Elnökök Tanácsának vezet´óje és képvisel´óje a
Tanácselnök. A Tanácselnök szükség szerint az ügyrenden
kívüli ülés tartását is elrendelheti, illetve a kollégiumi
elnökök 1/3-ának, az els´ódlegesen a gyógyszerész szakmai
kollégiumot érint´ó kérdésben a kollégium elnökének javaslatára köteles az összehívást elrendelni.’’
6. §
(1) Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R .
5. §-ának (7) és (8) bekezdésében a ,,— külön jogszabály
eltér´ó rendelkezése hiányában —’’ szövegrész helyébe
az ,,— eltér´ó jogszabályi rendelkezés hiányában —’’; az
R . 10. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, illetve a
(4) bekezdésben az ,,orvosszakmai kollégiumok’’ szövegrész helyébe a ,,kollégiumok’’ szövegrész lép.
Dr. Kökény Mihály s. k.,
népjóléti miniszter

A népjóléti miniszter
33/1998. (VI. 24.) NM
rendelete
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér´ól
A munkavédelemr ´ól szóló 1993. évi XCIII. törvény
50. §, 60. §-aiban, és 88. §-ának (2) bekezdésében és az
egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a
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(2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következ´óket rendelem el:
Értelmez´ó rendelkezések
1. §
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l) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzését különböz´ó foglalkozásokban;
m) munkaviszony: a Munka Törvénykönyvér´ól szóló
1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkavégzésre
irányuló jogviszony.

E rendelet alkalmazásában:
a) munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak
képes-e megfelelni;
b) szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megel´óz´ó, illet´óleg a képzés és az átképzés id´ószakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat;
c) személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végz´ó személy fert´óz´ó megbetegedése
mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott
esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti;
d) munkát végz´ó személy: aki nem szervezett munkavégzés keretében járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen tevékenységet folytat;
e) szakképz´ó intézmény: a szakképzésr´ól szóló 1993. évi
LXXVI. 2. §-a szerinti intézmény;
f) tanuló: minden szakmunkás-, szakközépiskolai,
szakiskolai és speciális szakiskolai, illetve egyéb szakmai
jelleg´ú képzésben és átképzésben részesül´ó személy;
g) hallgató: fels´óoktatási intézménybe jelentkez´ó, illetve fels´óoktatási intézménnyel hallgatói, illetve tanulói jogviszonyban álló személy;
h) pszichoszociális kóroki tényez´ók: olyan tartós szociális rizikó-szituációk (pl. szociális izoláció, konfliktus munkatárssal vagy vezet´óvel), illetve kényszer´ú életmódváltozási esemény és élmény (migráció, kényszer´ú tárgyvesztés
stb.), amelyek úgynevezett rizikódiszpozíció (pl. A-típusú
magatartásminta) fennállása esetén pszichés vagy pszichoszomatikus megbetegedéshez, balesethez, társadalmi beilleszkedési zavarhoz vezethetnek;
i) expozíció: a munkahelyen jelenlév´ó és a munkavállalót ér´ó kóroki tényez´ó(k) hatásának való kitettség;
mennyiségi meghatározása: az expozíciós koncentráció és
az expozíciós id´ó szorzata;
j) biológiai monitorozás: biológiai anyagból (vér, vizelet) a munkakörnyezetben el´óforduló anyagok vagy metabolitjaiknak, illet´óleg hatásuknak rendszeres mennyiségi
meghatározása és regisztrálása;
k) munkaügyi központ: megyei (f´óvárosi) munkaügyi
központ és kirendeltségei;

A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed — a (2)—(3) bekezdésekben foglalt kivételekkel
a) a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében
aa) minden munkáltatóra, aki a munkavédelemr´ól szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. §-ának 9. pontja szerinti
szervezett munkavégzés (a továbbiakban: szervezett munkavégzés) keretében munkavállalót foglalkoztat,
ab) minden munkavállalóra, akit szervezett munkavégzés — beleértve a közhasznú munkát is — keretében foglalkoztatnak belföldön, vagy az aa) pont szerinti munkáltató külföldre küldi munkavégzés céljából,
ac) a munkaügyi központra,
ad) a foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti munkanélkülire (a továbbiakban: munkanélküli);
b) a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében
ba) a szakképz´ó intézményre,
bb) a tanulóra, a 11. § (2) bekezdésben meghatározott
esetben a hallgatóra,
bc) a munkaügyi központra,
bd) a munkanélküliekre;
c) a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra és a munkanélkülire;
d) a személyi higiénés alkalmasság vizsgálata és véleményezése tekintetében a munkát végz´ó személyre.
(2) Külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint
kell eljárni:
a) a gépjárm´úvezet´ók — ideértve a mez´ógazdasági
vontatók vezet´óit is —, valamint a helyi közforgalmi vasúti
járm´úvezet´ók (villamos meghajtású közúti-vasúti, el´óvárosi vasúti, a földalatti — Metró és Millenniumi — vasúti,
a fogaskerek´ú vasúti járm´úvezet´ók), az autóbuszvezet´ók,
a trolibuszvezet´ók, továbbá a mozgólépcs´ó és siklókezel´ó
jelöltek és vezet´ók,
b) az országos közforgalmú vasutaknál, a hajózásban és
a polgári repülésben dolgozók,
c) a fegyveres er´ók, illetve a rendvédelmi szervek hivatásos, szerz´ódéses, sor állománya, valamint a köztisztvisel´ói és a közalkalmazotti állománya, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya,
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d) a kézil´ófegyvert, l´ószert, gáz- és riasztófegyvert tartani szándékozó, illetve l´ófegyvertartási engedéllyel rendelkez´ó személyek,
e) a túlnyomásos munkahelyeken dolgozók
munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél.
(3) A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók pszichológiai alkalmassági vizsgálatát külön jogszabály határozza meg.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálata
3. §
(1) Az alkalmasság véleményezése:
a) a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató
által megjelölt munkakörre,
b) a szakmai alkalmasság esetében az adott szakmára,
illetve szakmai jelleg´ú képzésre; a munkanélküli esetében
szakmai jelleg´ú képzésre, átképzésre, az adott személy
számára ellátható foglalkozási csoportokra vagy szakmák
megjelölésére,
c) a személyi higiénés alkalmasság esetében a járványügyi szempontból kiemelt jelent´óség´ú munkaterületen
folytatott tevékenységre
történik.
(2) A munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi
vizsgálata lehet el´ózetes, id´ószakos és soron kívüli, továbbá a munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 8. §-ban meghatározott esetekben záróvizsgálattal egészül ki.
(3) A személyi higiénés alkalmassági vizsgálat lehet
el´ózetes és soron kívüli.
(4) A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló, illetve a
tanuló vagy a hallgató, a munkanélküli:
a) a munkavégzésb´ól és a munkakörnyezetb´ól ered´ó
megterhelés által okozott igénybevétele
aa) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e,
ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvez´ótlenül,
ac) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés
fejl´ódésének károsodását;
b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a
munkakör ellátása, illet´óleg a szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e el´ó baleseti veszélyt;
c) a járványügyi szempontból kiemelt jelent´óség´ú
munkakörökben, illetve szakmákban történ´ó munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem
veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az
adott munkakörben;
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d) milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen
feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás
veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen
megváltozott munkaképesség´ú;
e) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében,
illetve folytathatja-e tanulmányait a választott szakmában;
f) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellen´órzést igényel;
g) külföldön történ´ó munkavégzés esetén egészségi
szempontból várhatóan alkalmas-e az adott országban a
megjelölt szakmai feladat ellátására.
(5) A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja
annak elbírálása, hogy a munkát végz´ó személy egészségi
állapota — a tevékenység gyakorlása esetén — a járványügyi szempontból kiemelt jelent´óség´ú munkaterületeken
nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathat-e tevékenységet az adott munkaterületen.
(6) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság vizsgálata nem terjed ki a munkaképességváltozás mértékének — a foglalkoztathatóság véleményezésén túl — a rokkantság fokának meghatározására, valamint — az általános orvosi vizsgálattal megállapítható
eseteket kivéve — a szellemi képesség és az elmeállapot
véleményezésére.

El´ózetes munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálata
4. §
(1) El´ózetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell
végezni
a) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél
a munkavégzés megkezdését megel´óz´óen;
b) a munkáltató által foglalkoztatott személynél a
munkakör (munkahely) megváltoztatása el´ótt, ha
ba) fizikai munkát végez,
bb) fiatalkorú,
bc) nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben, vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltér´ó jelleg´ú megterhelésnek
lesz kitéve;
c) a kéthetes id´ótartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás el´ótt — kivéve a (2) bekezdés
szerinti személyeket — minden munkavállalónál, ha
ca) közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel
járó munkát végez,
cb) a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a
hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra,
cc) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a
munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja.
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(2) Nincs szükség az (1) bekezdés c) pontja szerinti
vizsgálat elvégzésére, ha a munkavállaló
a) a külügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
152/1994. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglalt feladatok
ellátása érdekében tartózkodik külföldön, ha a tervezett
külföldi munkaválallás id´ótartama a három hónapot nem
haladja meg,
b) a tartósan külföldön foglalkoztatott köztisztvisel´ók,
ügykezel´ók és fizikai alkalmazottak közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályokról szóló 22/1997. (II. 13.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
(3) El´ózetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni
a) beiskolázás el´ótt a szakképz´ó intézménybe jelentkez´ó valamennyi tanulónál;
b) a szakmaválasztást megel´óz´óen — pályaválasztási
tanácsadás céljából — a pedagógus, az iskolaorvos, a szül´ó
vagy a munkaügyi központ kérésére azon tanuló, hallgató
esetében, akinél a szakmai jelleg´ú képzésben való részvétel
egészségi állapota miatt korlátozott;
c) a munkanélküliek esetében a munkaügyi központ
kezdeményezésére.
(4) El´ózetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot
kell végezni a munkát végz´ó személynél a tevékenység
gyakorlásának megkezdése el´ótt.
(5) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
munkakörökben a munkavállalónak, a munkát végz´ó személynek az el´ózetes munkaköri alkalmassági vizsgálat keretében a 2. számú melléklet szerinti ,,Egészségügyi Nyilatkozat’’-ot [14. § (2) bekezdés] kell kitölteni. Tanulónál,
hallgatónál a szakmai gyakorlat megkezdése el´ótt egy héttel kell kitölteni — alkalmassági vizsgálat keretében — az
,,Egészségügyi Nyilatkozat’’-ot.
(6) A járványügyi szempontból kiemelt jelent´óség´ú
munkaterületen foglalkoztatni kívánt munkavállaló, illetve e tevékenységeket gyakorolni kívánó munkát végz´ó
személy, illetve tanuló, hallgató esetében az el´ózetes munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági
vizsgálat kiegészül az 1. számú mellékletben meghatározott kötelez´ó vizsgálatokkal.
(7) A rendelet 1. számú mellékletében szerepl´ó munkakörökben a munkavállalónál a munkaviszony megsz´únését, valamint a munkát végz´ó személynél a tevékenység
megszüntetését követ´ó 30 napon belül az újabb munkába
álláshoz, a tevékenység újabb gyakorlásához a járványügyi
érdekb´ól végzett szakvizsgálatokat csak akkor kell megismételni, ha azokat id´óközben lezajlott fert´óz´ó megbetegedése vagy annak gyanúja indokolja.
(8) A (4)—(7) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni a külön jogszabályban egyes egészségügyi munkakörökre járványügyi szempontból el´óírt egyéb alkalmassági vizsgálatok tekintetében is.
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Azon munkavállaló esetében, akit azonos munkakörben, ismételten foglalkoztatnak és munkakörénél fogva
id´ószakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra nem kötelezett, valamint nem tartozik a 4. § (3) bekezdés hatálya
alá, az el´ózetes munkaköri alkalmassági vélemény a munkaviszony megsz´únését követ´ó 6 hónapig érvényes, amenynyiben egészségi állapotában ezalatt változás nem történt.

Id´ószakos munkaköri
és szakmai alkalmassági vizsgálat
6. §
(1) A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak id´ószakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a
munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az
id´ószakos vizsgálatokat
a) a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál
évente,
b) a 3. számú melléklet szerinti fizikai, kémiai kóroki
tényez´ók hatásának kitett munkavállaló esetében, az ott
meghatározott gyakorisággal,
c) a 4. számú melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkozatott ilyen tevékenységet végz´ó munkavállalónál a mellékletben szerepl´ó gyakorisággal,
d) a 5. számú melléklet szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál kétévente,
e) a pszichoszociális kóroki tényez´ók hatásának kitett,
a 6. számú melléklet szerinti munkavállalónál évente,
f) a külön jogszabály szerinti korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkozatott olyan munkavállalónál,
aki nem tartozik a b)—e) pontok hatálya alá, évente,
g) külföldi munkavégzés esetén az a)— f) pontok hatálya alá tartozó munkavállalónál (amennyiben az id´ószakos
munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzése külföldön nem
biztosított), átmeneti itthon-tartózkodása alkalmával, illetve hazalátogatásakor, legfeljebb évente
kell elvégezni.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti id´ószakos vizsgálatok a 3. számú mellékletben meghatározott esetekben
biológiai monitorozást is magukba foglalnak. A biológiai
monitorozáshoz szükséges vizsgálatok gyakoriságát a foglakozás-egészségügyi orvos az expozíció figyelembevételével határozza meg.
(3) A tanulói jogviszony fennállása alatt id´ószakos alkalmassági vizsgálatot kell végezni a szakmai alkalmasság
újbóli véleményezése céljából
a) a szakképz´ó intézmény valamennyi tanulójánál
évente;
b) a tanulónál, azokban a munkakörökben, amelyekben a munkavállalót egy évnél gyakrabban kell id´ószakos
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alkalmassági vizsgálatban részesíteni, az adott munkakörre el´óírt gyakorisággal.
(4) A 3. számú mellékletben nem szerepl´ó és idült vagy
kés´ói hatású veszélyes anyagok esetében, a munkáltatótól
megkapott biztonsági adatlapon szerepl´ó információk
alapján évenként id´ószakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni.
(5) Az id´ószakos munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatot végz´ó orvos a vizsgálati eredmények alapján az (1) és (3) bekezdésekben el´óírtaknál rövidebb érvényességi id´ót is megállapíthat.
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d) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (f´óvárosi kerületi) intézetének tisztiorvosa;
e) a munkáltató, a szakképz´ó és fels´óoktatási intézmény vezet´óje;
f) a munkaügyi központ;
g) a munkavállaló, a munkát végz´ó személy, a tanuló
vagy a hallgató.

Záróvizsgálat
8. §

Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassági vizsgálat
7. §
(1) Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági
vizsgálatot kell végezni
a) ha a munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató, illetve a
munkanélküli egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehet´óen alkalmatlanná teszi az adott
munkakör egészséget nem veszélyeztet´ó és biztonságos
ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására;
b) ha az ,,Egészségügyi Nyilatkozat’’-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató az
ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös
háztartásban él´ókön;
c) heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétl´ód´ó munkabaleset
el´ófordulását követ´óen;
d) a c) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló, tanuló vagy hallgató olyan
rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehet´óen munkahelyi okokra vezethet´ó vissza, illetve 30 napos keres´óképtelenséget követ´óen;
e) ha a munkavállaló el´óre nem várt esemény során
expozíciót szenved;
f) ha a munkavállaló munkavégzése — nem egészségi
ok miatt — 6 hónapot meghaladóan szünetel.
(2) Soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni, ha a munkát végz´ó személy a 2. számú
melléklet III. 1. alpontjában felsorolt tünetek bármelyikét
észleli magán, vagy a vele közös háztartásban él´ó személyen.
(3) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet
a) a foglalkozás-egészségügyi orvos;
b) az iskolaorvos;
c) a háziorvos, illetve a kezel´óorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló, illetve a munkát végz´ó személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja;

Záróvizsgálatot kell végezni
a) a külön jogszabályban szerepl´ó emberi rákkelt´ó
hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás
négyéves expozícióját követ´óen a tevékenység, illetve a
munkaviszony megsz´únésekor;
b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, munkakörnyezet esetén, illetve akkor, ha a foglalkoztatott a korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott, a foglalkoztatás megsz´únésekor;
c) külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követ´óen.

Fokozottan járványveszélyes, illetve a hazaitól jelent´ósen
eltér´ó éghajlatú területen történ´ó munkavégzésre
vonatkozó további szabályok
9. §
(1) Külföldi munkavégzés esetén, ha a kiutazás a 7. számú melléklet szerinti fokozottan járványveszélyes vagy a
munkavállalót jelent´ósen megterhel´ó, a hazaitól nagymértékben eltér´ó klímájú területre történik, az el´ózetes munkaköri alkalmassági vizsgálat során a foglalkozás-egészségügyi orvos szakmai állásfoglalást kérhet a Haynal Imre
Egészségtudományi Egyetem Fert´óz´ó és Trópusi Betegségek Tanszékét´ól1, illetve Trópusi Szakambulanciájától2 a
tartózkodás veszélyeire vonatkozólag.
(2) Amennyiben a külföldi munkavégzés fokozottan
járványveszélyes, vagy a munkavállalót nagymértékben
megterhel´ó, a hazaitól jelent´ósen eltér´ó éghajlatú területen történik, a Magyar Köztársaság területén eltöltött szabadságid´ó alatt — illetve a végleges hazatérést követ´óen
— az érintett személynek vizsgálaton kell részt vennie az
(1) bekezdésben megjelölt intézményben.
1
2

1097 Budapest, Gyáli út 5—7.
1135 Budapest, Szabolcs utca 35.
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A különös védelmet igényl´ó (sérülékeny) csoportok
foglalkoztatása
10. §
(1) A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy
a) a n´ók (különös tekintettel a fogamzóképes korúakra
és a terhesekre — ezen belül a terhesség korai szakaszában
lév´ókre —, nemrégen szült, szoptató anyákra, az anyatejet
adókra),
b) a fiatalkorúak,
c) az öregségi nyugdíjkorhatár felettiek
alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak az 8. számú mellékletben felsorolt egészségkárosító
kockázatot jelent´ó vagy veszélyes megterhelésekkel járó
munkakörülmények közötti munkavégzésre.
(2) Az 9. szám ú m elléklet szerinti, a munkakörnyezetben jelenlév´ó kóroki tényez´ók esetében a jelen rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében a munkáltató
köteles kockázatbecslést végezni, és megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyekkel az (1) bekezdés szerinti személyek egészségét és biztonságát garantálni
kell.
(3) A tanulónak a szakma elsajátításához szükséges
— egészségkárosodás kockázatával járó munkakörülmények közötti — foglalkoztatása nem haladhatja meg
azt az id´ótartamot, amely a szakma elsajátításához szükséges.

A vizsgálatokat végz´ó személyek, illetve szervek
11. §
(1) A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését els´ó fokon — külön jogszabályban meghatározott
kivételekkel — a 2. § (1) bekezdés ab) pontjában szerepl´ó
munkavállaló esetében a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végzi.
(2) A szakmai alkalmasság el´ózetes vizsgálatát és véleményezését els´ó fokon a szakképz´ó intézménybe jelentkez´ó tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek
hiányában az intézmény vezet´ójének kezdeményezésére az
ÁNTSZ megyei intézete által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi, e tevékenység gyakorlása szempontjából az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (továbbiakban: OMFI) Ifjúsági Egészségvédelmi Intézetének az orvosa szakellátó hely
orvosának min´ósül. A hallgatónál a fels´óoktatási intézmény kérésére — az OMFI Ifjúsági Egészségvédelmi Intézete által megadott szempontok szerint — szakmai alkalmassági vizsgálat végezhet´ó.
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(3) A szakképz´ó és fels´óoktatási intézmény tanulóinak,
hallgatóinak id´ószakos szakmai és soron kívüli szakmai
alkalmassági vizsgálatát és véleményezését els´ó fokon
a) Budapesten és Pest megyében az OMFI Ifjúsági
Egészségvédelmi Intézete által szakmai indokok alapján
kiválasztott szakképz´ó intézményeknél az intézet orvosa,
egyéb tekintetben a fogadó intézmény iskolaorvosa,
b) a többi megyében a fogadó intézmény iskolaorvosa,
ennek hiányában az intézmény vezet´ójének a kezdeményezésére az ÁNTSZ megyei intézete által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa
végzi.
(4) A munkanélküliek szakmai alkalmassági vizsgálatát
és véleményezését els´ófokon a munkanélküli lakóhelye
szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely
orvosa végzi.
(5) A személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot a munkát végz´ó személyek esetében a háziorvos végzi, alkalmatlanság esetén az ÁNTSZ területileg illetékes városi (f´óvárosi kerületi) intézeténél — járványügyi érdekb´ól — a
tevékenységt´ól eltiltást kezdeményezi.

12. §
(1) Ha a munkavállaló vagy a munkáltató a munkaköri
alkalmasság, illetve a tanuló és a hallgató vagy a szakképz´ó
és fels´óoktatási intézmény, a munkaügyi központ és a
munkanélküli a szakmai alkalmasság els´ó fokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételét´ól számított 15 napon belül a 10. számú melléklet szerinti ,,Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra’’ elnevezés´ú nyomtatványon kérheti a munkaköri,
illetve szakmai alkalmasság másodfokon történ´ó orvosi
elbírálását az els´ó fokon eljáró szervnél.
(2) A munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát és
véleményezését a munkanélküli, a tanuló és a hallgató lakóhelye, a szakképz´ó és fels´óoktatási intézmény székhelye, a
munkaügyi központ és a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi, a véleményt a 11. számú melléklet szerinti ,,Másodfokú munkaköri
orvosi alkalmassági vélemény’’ elnevezés´ú nyomtatványon
közli a kérelmez´óvel. Amennyiben a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatára az els´ó fokon eljárt szakellátóhely lenne illetékes, a munkaköri alkalmasság másodfokú
vizsgálatát a telephely szerinti megyében (f´óvárosban) m´úköd´ó erre kijelölt szakellátó hely végzi.
(3) A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek illetékességi listáját a népjóléti miniszter közleményben teszi
közzé.
(4) A szakmai alkalmasság másodfokú véleményezését tanulók, hallgatók esetében országosan az O MFI
Ifjúsági E gészségvédelmi Intézete Bizottsága, a munkanélkülieknél a munkaügyi központ telephelye szerint
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foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi, figyelembe véve a (2) bekezdésben foglaltakat.
(5) A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az els´ó
fokú egészségügyi szerv véleménye szerint kell eljárni.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassági vélemény
13. §
(1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassági véleményben meg kell határozni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre, tevékenységre, a tanuló
és hallgató esetében az adott szakmára, a munkanélküli
esetében az adott szakmára, ellátható foglalkozási csoportokra alkalmas, vagy nem alkalmas.
(2) A 11. és 12. §-ban foglalt szervek a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vélemény
közlésén túlmen´óen a foglalkoztatással, képzéssel kapcsolatos korlátozásokat írhatnak el´ó, az egyén, illetve munkatársai egészségének védelme érdekében.
(3) A munkaköri, szakmai, illetve a személyi higiénés
alkalmasságot vizsgáló és véleményez´ó iskolaorvos, a háziorvos a véleményt saját személyre szóló orvosi bélyegz´ójével, a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa emellett a szolgálat jogszer´ú m´úködését tanúsító bélyegz´óvel is igazolja.
(4) A véleményt és a (2) bekezdésben szerepl´ó korlátozásokat, a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot véleményez´ó szerv a 12. számú melléklet szerinti, az ,,Els´ófokú
munkaköri orvosi alkalmassági vélemény’’ elnevezés´ú
nyomtatványon közli a munkáltatóval, a szakképz´ó és fels´óoktatási intézménnyel, munkaügyi központtal.
(5) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság vizsgálatát végz´ó az alkalmatlanság okát a
munkavállalóval, tanulóval, hallgatóval, munkanélkülivel,
illetve a munkát végz´ó személlyel ismerteti; a munkáltatóval, illetve a szakképz´ó és fels´óoktatási intézménnyel,
munkaügyi központtal csak a vizsgált személy írásbeli hozzájárulásával közölheti.
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törzslap) állítja ki; a személyi higiénés alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végz´ó orvos az eredményt a vizsgált személy egészségügyi dokumentációjában tünteti fel.
(2) A rendelet 1. számú mellékletében szerepl´ó munkakörökben dolgozó munkavállaló, tanuló és a hallgató, illetve e területeken tevékenységet folytató munkát végz´ó
személy, — a vizsgálatot végz´ó orvos által rendelkezésre
bocsátott — a 2. számú melléklet szerinti ,,Egészségügyi
Nyilatkozat’’-ot két példányban kitölti és aláírásával hitelesíti, az egyik példányt a munkaköri alkalmasságot vizsgáló orvos, a szakképz´ó és fels´óoktatási intézmény iskolaorvosa, illetve a háziorvos, a másik példányt a munkavállaló, tanuló és a hallgató, illetve a munkát végz´ó személy
´órzi meg.
(3) Az egészségügyi törzslapot a munkaköri, illetve
szakmai alkalmasságot els´ó fokon elbíráló ´órzi meg. Az
OMFI Ifjúsági Egészségvédelmi Intézete által végzett
szakmai alkalmassági vizsgálat során kiállított törzslapot
az illetékes szakképz´ó és fels´óoktatási intézmény iskola
orvosa ´órzi meg.
(4) A munkaviszony, tanulói, illetve hallgatói jogviszony megsz´únésekor a munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatot els´ó fokon véleményez´ó kiállítja az
egészségügyi törzslap kivonatát. A munkavállaló, tanuló
vagy hallgató részére átadja a munkakörének, illetve szakmai alkalmasságának vizsgálatára vonatkozó adatokat azzal, hogy új munkahelyén az alkalmassági vizsgálatot végz´ó
orvosnak mutassa be azt.
(5) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésér´ól és védelmér´ól szóló 1997. évi XLVII.
törvény alapján az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételt´ól számított legalább 30 évig a munkaköri, illetve
szakmai alkalmasságot els´ó fokon elbíráló szerv ´órzi meg.

A munkáltató, a munkaügyi központ, illetve a szakképz´ó
intézmény feladatai
15. §

(6) A 11. § (1)—(5) bekezdéseiben megjelölt orvos a
nem alkalmasnak véleményezett személyt betegsége esetén vizsgálatra vagy gyógykezelésre az alapellátás orvosához, illetve járóbeteg-szakellátásra utalja.

(1) A munkáltatónak írásban kell meghatároznia
a) a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait;
b) azokat a munkaköröket, amelyekben az e rendelet
8. számú melléklete szerinti megterhelések miatt a 10. §
szerinti személyek nem foglalkoztathatók.

Az egészségügyi dokumentáció

(2) A szabályozás kidolgozásához foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét ki kell kérni.

14. §

(3) A munkáltató köteles
a) munkába lépés el´ótt valamennyi munkavállalót, a
munkahely, munkakör megváltoztatása el´ótt pedig a 4. §
(1) bekezdés b) pontjába tartozó munkavállalót el´ózetes,
b) e rendelet 6. §-a (1) bekezdés a) pontjának hatálya
alá tartozó munkavállalót id´ószakos,

(1) A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatát
és véleményezését els´ó fokon végz´ó orvos a 13. számú
melléklet szerinti ,,Munkavállaló egészségügyi törzslapja’’
elnevezés´ú nyomtatványt (a továbbiakban: egészségügyi
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c) e rendelet 7. §-ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalót soron kívüli,
d) a rendelet 8. §-a hatálya alá tartozó munkavállalót
záróvizsgálatra küldeni a 14. számú mellékletben megjelölt ,,Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra’’ elnevezés´ú nyomtatványon.
(4) A szakképz´ó intézmény köteles
a) valamennyi tanulóját el´ózetes,
b) a rendelet 6. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatálya
alá tartozó tanuló id´ószakos,
c) e rendelet 7. §-ának (1) bekezdés hatálya alá tartozó
tanulót vagy hallgatót soron kívüli
vizsgálatra küldeni.
(5) A munkaügyi központ a munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott esetekben a munkanélkülit
munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatra vagy a foglalkoztathatóság szakvéleményezésére küldi. A foglalkozásegészségügyi szakellátóhely
a) a munkaköri szakmai alkalmasságról a 15. számú
melléklet szerinti nyomtatványon,
b) a foglalkoztathatóságról a 16. számú melléklet szerinti nyomtatványon
adja meg a véleményét.
(6) A munkáltató a munkaköri, a szakképz´ó és fels´óoktatási intézmény a szakmai alkalmasságot vizsgáló és véleményez´ó szerv kérésére mindazokat a munkaköri és munkahelyi adatokat közli, amelyeket a véleményezéshez szükségesnek tart, illetve amit a véleményez´ó kér. Az egészségügyi szerv a tudomására jutott nem egészségügyi adatokat
nem hozhatja nyilvánosságra.
(7) Ha a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot elbíráló szerv a munkahelyi körülményekr´ól a helyszínen kíván tájékozódni, a munkáltatónak, szakképz´ó vagy fels´óoktatási intézménynek lehet´óvé kell ezt tenni.
16. §
Az a munkavállaló, tanuló, hallgató, munkanélküli, aki
az el´ózetes, id´ószakos, soron kívüli munkaköri, szakmai,
illetve munkát végz´ó személy, aki az el´ózetes, soron kívüli
személyi higiénés alkalmassági vizsgálaton nem vett részt,
vagy alkalmatlan min´ósítést kapott, az adott munkakörben nem foglalkoztatható, szakmai képzésben nem részesíthet´ó, a munkaterületen nem foglalkoztatható, tevékenységet nem folytathat.

Záró és átmeneti rendelkezések
17. §
(1) E rendelet a kihirdetését követ´ó 60. napon lép hatályba. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésé-
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r´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást kihirdet´ó 1994. évi I. törvény alapján az
Európai Közösségek Tanácsának 1992. október 19-én
kelt, a terhes dolgozók, valamint a nemrégen szült, illetve
szoptató dolgozók munkahelyi biztonságának és egészségének javítására irányuló intézkedések bevezetésér´ól
szóló 92/85/EGK számú irányelvével összeegyeztethet´ó
szabályozást tartalmaz.
(2) E rendelet 2. és 10—14. számú mellékletei szerinti
nyomtatványokat a hatálybalépést´ól számított negyedik
hónap els´ó napjától kell alkalmazni, addig a forgalomban
lév´ó nyomtatványok tovább alkalmazhatók. Az egészségügyi könyvet mindaddig használni kell, amíg az egészségügyi nyilatkozat kitöltésre nem kerül.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti:
a) a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér´ól szóló 4/1981. (III. 31.) EüM rendelet, valamint az azt módosító 8/1992. (IV. 15.) NM rendelet, az
egyes munkaegészségügyi jogszabályok módosításáról
szóló 4/1983. (III. 16.) EüM rendelet 5. §-a,
b) a n´ók és a fiatalkorúak egészségének és testi épségének védelmér´ól szóló 6/1982. (VI. 12.) EüM rendelet.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a külföldön munkát vállalók egészségi alkalmassági vizsgálatáról
és egészségügyi ellátásáról szóló 8/1982. (VIII. 13.) EüM
rendelet
a) 1. §-ának (1) bekezdésében a ,,valamint a munkavállalók belföldi munkáltatóira.’’ szövegrész hatályát veszti,
b) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésében meghatározott személyekkel, továbbá a munkavédelemr´ól szóló
1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 87. §-ának
9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalóval együtt külföldre utazó családtagokra (a továbbiakban: családtagok) is.’’
c) 1. §-ának (3) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya nem terjed ki:)
,,c) a munkavédelemr´ól szóló 1993. évi XCIII. törvény
87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra.’’
(5) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg visszavonom:
a) az ipari tanulók szakmai alkalmassági és id´ószakos
orvosi vizsgálatáról szóló 8300—22/1954. (Eü. K. 14.)
EüM utasítást, és az azt kiegészít´ó 160/1955. (Eü. K. 16.)
EüM utasítást,
b) a fels´óoktatási intézményekbe felvételre jelentkez´ó
személyek alkalmasságának orvosi véleményezésér´ól szóló
14/1967. (Eü. K. 11.) EüM utasítást.
Dr. Kökény Mihály s. k.,
népjóléti miniszter
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1. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Járványügyi érdekb´ól kiemelt munkakörök, tevékenységek
A vizsgálatok köre
Kiemelt munkakörök, tevékenységek
bakteriológiai*

b´órgyógyászati

TBC
(erny´óképsz´ú - nemi betegség
rés érvényes (lues serológia)
lelete)

1. Egészségügyi intézményekben az újszülöttek, koraszülöttek,
csecsem´ó- és gyermekbetegek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör

+

+

+

+

2. A bölcs´ódékben, óvodákban, csecsem´ó- és gyermekotthonokban a csecsem´ók, illetve a gyermekek ellátásával kapcsolatos
valamennyi munkakör; gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, családi-napközi otthon, házi gyermekfelügyelet, átmeneti otthon, nevel´ószül´ói, helyettes szül´ói ellátásban
a gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör

+

+

+

+

3. Az anyatejgy´újt´ó állomásokon valamennyi munkakör és anyatejet adó n´ók

+

+

+

+

4. Közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt, italt) el´óállításával, valamint forgalmazásával (kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-gyümölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó, továbbá ilyen munkahelyeken tisztítást, takarítást végz´ó személy**

—

+

+

—

5. Állattartó gazdaságban, egyéni gazdálkodónál a tej fejését,
kezelését és feldolgozását végz´ó személy

—

+

+

—

6. Állami gazdaságnál, mez´ógazdasági szövetkezeti társulásnál,
részvénytársaságnál, valamint magángazdálkodóknál szarvasmarha-tenyésztés és -tartás munkakör

—

—

7. Ivóvízmin´óség´ú vízellátást szolgáló berendezések, létesítmények m´úködésével, szerelésével és karbantartásával kapcsolatos munkakör

—

+

+

—

8. Gyógynövény, gyógynövény-kivonat, valamint az élelmiszer és
gyógyszer fogalomkörébe nem tartozó egyéb — de az emberi
szervezetbe kerül´ó vagy azzal érintkezésben használatos anyagok, készítmények (kozmetikum, gyógyvíz, ásványvíz, tápszerek stb.) el´óállításával, kiszerelésével kapcsolatos valamennyi
munkakör

—

+

+

—

9. Nagy-, közép- és kisüzem´ú gyógyszergyártás és elosztás területén (pl. gyógyszergyár, infúziós laboratórium, gyógyszerkészít´ó galenusi laboratórium stb.) mindazon munkakör, ahol a
dolgozó a gyógyszerrel közvetlenül érintkezik (gyártás, csomagolás, edényzet mosogatása stb.), illetve a közforgalmú és
intézeti gyógyszertárak valamennyi munkaköre

—

+

+

—

+

—

* S. typhi, S. paratyphi A, B, C., egyéb Salmonella, Shigella, enteropathogen coli törzs (3 éven felüliekkel közvetlenül foglalkozók esetében csak
E.coli 0124) Campylobacter, Yersinia enterocolitica.
** Az élelmiszerekr´ól szóló 1995. évi XC. törvény fogalommeghatározása szerinti résztevékenységeket foglalja magában.
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2. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Egészségügyi nyilatkozat
(Járványügyi érdekb´ól kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók* számára)
I.

Munkavállaló/tanuló/munkanélküli/munkát végz´ó személy (a továbbiakban együtt: vizsgált személy)
Neve: .....................................................................................................................................................................................
Címe: .....................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .........................................................................................................................................................
TAJ száma: ...........................................................................................................................................................................
Munka/tevékenységi köre: .................................................................................................................................................

II.

Munkaköri, szakmai, illetve egészségi alkalmasságot elbíráló orvos
Neve: .....................................................................................................................................................................................
Címe: .....................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .......................................................................................................................................................................

III.

A vizsgált személy nyilatkozata
Alulírott kötelezem magam arra, hogy
1. az alkalmassági vizsgálatot végz´ó orvosnál soronkívüli alkalmassági vizsgálaton jelentkezem, ha magamon
vagy velem közös háztartásban él´ó személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem:
sárgaság,
hasmenés,
hányás,
láz,
torokgyulladás,
b´órkiütés,
egyéb b´órelváltozás (a legkisebb b´órgennyesedés, sérülés stb. is)
váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás;
2. az alkalmassági vizsgálatot végz´ó orvossal a munka felvétele el´ótt közlöm, ha id´ószakos távollétem alatt
(pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem.

Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekb´ól kiemelt munkakörben történ´ó
foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen tevékenységem folytatásának feltétele, és hogy az általam közölt
adatokat szolgálati titokként kezelik.

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

.................................................................................................
a vizsgált személy aláírása
* Tanulók esetében a szakmai gyakorlat megkezdése el´ótt 1 héten belül töltend´ó ki.

1998/54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4499

3. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Fizikai, kémiai kóroki tényez´ók,
amelyek expozíciója id´ószakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé
A táblázat értelmezése:
1. A melléklet nem tartalmazza valamennyi, id´ószakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot igényl´ó kóroki tényez´ó
tételes felsorolását. Ezért figyelembe kell venni a rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltakat.
2. A vizsgálatok gyakoriságának meghatározásánál tekintettel kell lenni a 6. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra is.
3. A táblázaton az adott vegyi anyag biológiai monitorozását bm jelölés jelenti.*
Azoknál a munkavállalóknál, akiknél a vizsgálat fokozott expozíciót jelez, haladéktalanul klinikai vizsgálatot kell
végezni, és ennek kapcsán a munkaalkalmasságot is el kell bírálni.
A bm jelölés mellett szerepl´ó gyakoriság azt jelenti, hogy a biológiai monitorozás eredményét´ól függetlenül, ilyen
id´óközönként minden exponált dolgozónál id´ószakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni.
4. Kombinált vegyi expozíciók el´ófordulása esetén a legrövidebb gyakoriságot kell figyelembe venni.
5. A vizsgálatok irányát és az eredmények értékelését, beleértve a biológiai expozíciós mutatók mérésének gyakoriságát
is, az OMFI módszertani közleményben tartalmazza meg. A módszertani közlemény kiadásának és tartalmának
szakmailag kötelez´ó voltáról a Népjóléti Közlönyben rendelkezés jelenik meg, amely megjelöli a módszertani
közlemény beszerzési helyét is.
Kóroki tényez´ó

Id´ószakos munkaalkalmassági
vizsgálatok gyakorisága

Megjegyzés

arzén és vegyületei

évenként

bm

benzol

félévenként

bm

évenként

bm

benzol nitrovegyületei:
nitro-benzol
egyéb nitrovegyületek
(pl. nitro-klór-benzol, nitro-anilin, acetanilid)
benzol aminovegyületei:
anilin
egyéb aminovegyületek
(pl. dimetil-anilin)
dekompresszió
s´úrített leveg´óben végzett
munka
búvármunka

félévenként
félévenként

bm

félévenként

— állóvízben, 15 m vízoszlopot nem meghaladó merülésnél,
+10 ˚C—+30 ˚C vízh´ómérséklet esetén
évenként

lásd: 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszon-munkákról
a vizsgálat helye: az OMFI által
kijelölt foglalkozás-egészségügyi
rendel´ó

— amennyiben egy tényez´ó a fentiekben leírtaktól eltér
félévenként
— amennyiben több tényez´ó egyidej´úleg eltér minden századik
merülés után
háromhavonként

* Azon munkát végz´ó személyek számára, akik nem kumulatív anyaggal dolgoznak, a munkahelyi leveg´ótisztasági mérések eredményei
folyamatosan határérték alattiak, a technológia stabil és a veszélyes anyag egyéb úton nem juthat a dolgozó szervezetébe — a foglalkozás-egészségügyi
orvos véleményének figyelembevételével — az adott munkahelyen a biológiai monitor vizsgálatok nem kötelez´óek.
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1998/54. szám

Id´ószakos munkaalkalmassági
vizsgálatok gyakorisága

Megjegyzés

digitálisz glikozidok

félévenként

dimetil-formamid

félévenként

dioxan (dietilén dioxid)

félévenként

etil-benzol

évenként

etilén-oxid

félévenként

fenol

félévenként

bm

n-hexán

évenként

bm

higany (szervetlen higany és vegyületei)

félévenként

bm

halothan

félévenként

h´óterhelés

évenként

ionizáló sugárzás

izocianát

— ipari roncsolásmentes
anyagvizsgálat, orvosi
rtg.
laboratórium,
,,C’’ típ. izotóp laboratórium
— gyorsító berendezések, onkológiai sugárkezelés, ,,B’’ típ. izotóp laboratórium
— ,,A’’ típ. izotóp laboratórium
— nukleáris
létesítményben és sugárzó
anyagok bányászatában foglalkoztatottak

bm
bm

Ha a küls´ó leveg´ó h´ómérsékletének
napi csúcsértéke tartósan (legalább
egy hétig) meghaladja a 27 ˚C-t, akkor azokban a munkakörökben,
amelyekben az év nyári id´ószakában
a korrigált effektív h´ómérséklet átlag értéke eléri vagy meghaladja az
MSZ 21875 szabványban el´óírt, maximálisan megengedhet´ó értéket, a
vizsgálat hetente végzend´ó

évenként

évenként
évenként

évenként

félévenként
kivéve csomagolás,
raktározás
félévenként

kadmium és vegyületei

évenként

bm

kobalt

évenként

bm

krómvegyületek

évenként

bm

mangán

évenként

metil-bromid

évenként

metil-klorid

félévenként

mikrohullámú sugárzás

évenként

nátrium-alumínium-fluorid (kriolit)

évenként

bm
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Id´ószakos munkaalkalmassági
vizsgálatok gyakorisága

Kóroki tényez´ó

nikkel

évenként

nitrogénoxidul (dinitrogén oxid)

félévenként

növényvéd´ó szerek
(valamennyi I. és II. forgalmi kategóriába sorolt szer)

4501

— gyártás, formulázás
— kiszerelés
— kémiai növényvédelmi munkálatok
= hígítás, keverés
= felhordás (permetezés) szezonban
egyszer
— raktározás, szállítás,
gépkezelés
— laboratóriumi munka

félévenként
félévenként

évenként

Megjegyzés

bm
bm (szerves foszforsavészterek,
karbamátok)
— a munkába lépéskor AChE
egyéni alapszint meghatározása
szükséges

évenként
évenként
évenként

ólom és vegyületei

évenként

bm

szelén

évenként

bm

rákkelt´ó vegyi anyagok

évenként

Külön jogszabályban meghatározott rákkelt´ó anyagok, amelyek e
táblázatban másutt nem szerepelnek

szén-diszulfid (szénkéneg)

félévenként

szén-monoxid

évenként

szén-tetraklorid

(tetraklór-metán)

bm

félévenként

sztirol

évenként

tetraklór-etán

félévenként

toluol

évenként

bm

triklór-etilén

évenként

bm

trinitro-toluol

(trotyl)

tüd´ófibrózist okozó porok

félévenként
a vizsgálatok gyakoriságát az ÁNTSZ illetékes megyei intézete állapítja meg

vanádium
vibráció (kéz/kar rezgés)

bm

Az erny´ósz´úr´ó állomásokon készített tüd´ófelvételek értékelése, ezt
követ´óen szükségessé váló klinikai
vizsgálatok az OMÜI szakrendelésén, valamint a pécsi Megyei Tüd´ógyógyintézetben történnek

évenként
n´ók
0,96—1,4 m/s2eq expozíciónál
férfiak
1,4—2 m/s2eq expozíciónál
2,1—5 m/s2eq expozíciónál
5 m/s2eq expozíció felett

évenként

Els´ó ízben a munkába állást követ´ó hatodik hónap után. Hideg/nedves munkakörnyezetben évente

4 évenként
2 évenként
évenként

vinil-klorid

félévenként

xilol

évenként

bm
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Id´ószakos munkaalkalmassági
vizsgálatok gyakorisága

Kóroki tényez´ó

zaj

85,1—95 dBAeq közötti
zajexp. esetén
95,1—105 dBAeq közötti
zajexp. esetén
105,1—115 dBAeq közötti
zajexp. esetén
115— dBAeq zajexp.
felett

4 évenként
2 évenként

Megjegyzés

Sz´úr´ó audiométerrel történ´ó vizsgálat, eltérés esetén szakvizsgálat
kötelez´ó. Halláspanasz esetén soron kívül.

évenként
félévenként

4. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek
1. Magasban végzett munka
2. Földalatti bányászati, k´óolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök
3. T´úz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök

a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos
T´úzvédelmi Szabályzat szerinti az ,,A’’ fokozottan t´úz- és robbanásveszélyes, a ,,B’’ t´úz- és robbanásveszélyes és a ,,C’’ t´úzveszélyes osztályba tartozó létesítményben, helyiségben végzett tevékenységek, valamint a vállalati ,,t´úzvédelmi utasítás’’-ban meghatározott munkakörök: az ipari robbantóanyagok gyártásával, tárolásával, szállításával és felhasználásával kapcsolatos tevékenységek

4. Villamosüzemi munkakörök

a vonatkozó külön el´óírás (MSZ 1585 üzemi szabályzat er´ósáramú villamos berendezések számára) alapján er´ósáramú villamos
berendezéseken feszültség alatti, feszültség közelében és veszélyes közelségben végzett tevékenység

5. a) Feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök (FAM)*
b) Egyéb feszültség alatt végzett tevékenységek

külön jogszabályban meghatározott tevékenység

6. Fegyveres biztonsági ´órség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység
7. Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök

mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei, haladó
(mozgó) termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett
vagy közelében végzett munka

Id´ószakos orvosi vizsgálatot kell végezni
A) az 1—4. és a 6—7. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál
40 éves korig háromévenként,
40—50 életév között kétévenként,
50 év felett évenként
B) az 5. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál évenként

* A Budapesti Elektromos M´úvek és a regionális áramszolgáltató vállalatok foglalkozás-egészségügyi orvosai végzik.
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5. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek*
1. Különösen nagy felel´ósség viselése emberekért, anyagi értékekért.
2. Döntés szükségessége
a) nehezen áttekinthet´ó helyzetben,
b) új helyzetekben,
c) hiányos információk alapján,
d) ellentmondó információk alapján,
e) bonyolult szabályok, összefüggések utasítások alapján,
f) egymást gyorsan követ´ó problémákban.
3. Alkotó szellemi tevékenység
a) zavaró ingerek környezetében,
b) különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján.
4. R utin szellemi munka
a) id´ókényszer viszonyai között,
b) rövid idej´ú, egyszer´ú feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével,
c) tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel.
5. Különböz´ó munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors váltogatása id´ókényszer vagy különleges figyelmi
követelmény, illetve fokozott felel´ósség eseteiben.
6. Képerny´ós munkahelyeken történ´ó munkavégzés.
7. Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben.
8. Testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos személyek nevelési-oktatási, ápolási-gondozási, rehabilitációs
intézményeiben, javító intézetekben nevelési, oktatási tevékenységet végz´ók.
9. Szakképzett ápolói munkát végz´ók elmeosztályokon, elmeszociális otthonokban, súlyos fogyatékosok szociális
intézményeiben, szociális otthonok munkavállalói, traumatológiai, intenzív osztályokon, krónikus és baleseti belgyógyászati osztályokon (öngyilkossági kísérletet tett betegeket ellátó osztályokon), onkológiai osztályokon, detoxikálókban, krónikus elmegyógyászati osztályokon, valamint drogambulancián, illetve -osztályokon.

* F´óként a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti ,,D’’ foglalkozás-egészségi osztályba tartozók esetében fordulnak el´ó.

6. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Pszichoszociális kóroki tényez´ók hatásának kitett munkavállalók*
1. A gazdálkodó szervezet hierarchizáltságából, bels´ó kapcsolatrendszeréb´ól adódó konfliktusszituációk érintettjei.
2. Családtól távol, országon belül vagy kívül tartósan munkát végz´ók, a túlmunka esetenkénti igényével, rendszertelen
étkezési, komfortot nélkülöz´ó pihenési lehet´óséggel.
3. Hajléktalan munkavállalók.
4. Külföldr´ól áttelepült munkavállalók, az áttelepülést követ´ó els´ó 2 évben.
5. Állami gondozásból kikerült, munkába állt személyek, a munkába állást követ´ó 3 évben.

* Az adatokat csak a foglalkozás-egészségügyi orvos kérdezheti ki, és azokat szolgálati titokként kell kezelni.
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7. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
A hazaitól jelent´ósen eltér´ó éghajlatú és fokozottan járványveszélyes területek
Afganisztán
Algéria
Angola
Argentína
Bahama-szigetek
Bahrein
Banglades
Belize
Benin
Bolívia
Botswana
Brazília
Brunei
Burkina Faso
Burundi és Ruanda
Chile
Csád
Dél-afrikai Köztársaság
Ecuador
Egyesült Arab Emirátusok
Egyiptom
Elefántcsontpart
Etiópia
Francia Guyana
Fülöp-szigetek
Gabon, Egyenlít´ói-Guinea
Ghána
Guetemala
Guinea, Bissau-Guinea
Guyana
Haiti és a Dominikai Köztársaság
Hongkong
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Jemen (Észak- és Dél-Jemen)
Jordánia
Kambodzsa
Kamerun
Kenya
Kína
Kolumbia
Kongó
Korea (Észak- és Dél-Korea)
Közép-afrikai Köztársaság

Kuba
Kuvait
Laosz
Libanon
Libéria
Líbia
Madagaszkár
Malaysia
Mali
Marokkó
Mauritánia
Mauritius
Mexicó
Mongólia
Mozambik
Myanmar (az egykori Burma)
Namíbia
Nepál
Nicaragua
Niger
Nigéria
Omán
Pakisztán
Panama
Pápua Új-Guinea
Paraguay
Peru
Qatar
Sierra Leone
Srí Lanka és a Maldív-szigetek
Suriname
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szíria
Szomália
Szudán
Tanzánia
Thaiföld
Togo
Törökország
Tunézia
Uganda
Venezuela
Vietnam
Zaire
Zambia
Zimbabwe

valamint a FÁK-országok (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazasztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán, Grúzia).
Az újonnan alakult államok névváltozása folyamatosan módosítandó.
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8. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igényl´ó megterhelések
[A mellékletben a tiltást + jelöli. A zárójelben szerepl´ó számok (magyarázatuk a táblázat végén található)
a foglalkoztathatóság feltételeit jelentik.]

Megterhelések

Terhes
(1)

Fiatal korú

<45
éves

45—x
éves

> x éves

N ´ÓK

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.

Magából a munkavégzésb´ól adódó megterhelések
Túlzott fizikai megterhelés
Dinamikus izommunka
Az MSZ—21875:1979 Melléklet M1 szerint nehéznek min´ósítettet meghaladó szint´ú munka
nehéz munka
közepesen nehéz munka
F´óleg statikus elemeket tartalmazó izommunka
Anyagmozgatási munka
>10 kp tömeg emelése
Kényszertesthelyzetben végzett munka
Kezek kis ízületeit ér´ó mikrotraumák kumulációjának lehet´óségével járó munka
Fokozott pszichés megterhelés
Id´ókényszer feltételei között végzett tevékenység
esetén (egyedi gép-kiszolgálás, szalag vagy szalagszer´ú technológiák) akkor, ha a néhány elemi m´úveletb´ól felépül´ó, periodikusan ismétl´ód´ó tevékenységek végrehajtására el´óírt m´úveleti id´ó nem
haladja meg a 3 percet és nincs szervezett tevékenységcsere
Fokozott pszichés információterheléssel járó vagy különleges figyelmet igényl´ó tevékenység (id´óhiány viszonyai közötti döntési feladatok, nagytömeg´ú, eltér´ó
jelentés´ú információ felvétele és értelmezése, nagypontosságú ellen´órzési funkciók teljesítése zavaró ingereket tartalmazó környezetben), ha meghaladja a
törvényes munkaid´ó 50% -át
A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége
szempontjából az átlagosat meghaladó mérték´ú
kockázattal járó munka (9)

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Fokozottan terhel´ó munkahelyi klíma
H´óterhelés*
H´óexpozícióban végzett nehéz fizikai munka,
közepesen nehéz fizikai munka
könny´ú fizikai munka
Hideg munkakörnyezetben** végzett munka
Váltakozva hideg-meleg munkahelyen végzett
munka
Nedves munkakörnyezetben végzett munka

* MSZ 21875—2:1991.
** 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet.

+
(3)
(3)

Fiatal korú

> x éves

FÉRFIAK

+
+
+

+
+
(3), (5)

+
(3)
(3)

+
+
+

(4)
(4)
(4)
(4), (5) (4), (5) (4), (5)
(5)
(5)
(5)

+
+
(3), (5)

+
(3)

+
(3)
(5)

+
+
+

(4)
(4), (5)

(4)
(5)
(5)

+

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

+

+

(5)

(5)

+

(5)

+

+

(5)

+

(5)

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
(5)

+

+

+

+
(5)

+
+
+
+

+
+

+
(5)

+
(5)
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Megterhelések

Terhes
(1)

Fiatal korú
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<45
éves

45—x
éves

> x éves

N ´ÓK

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Kéz-kar vibráció*
0,96 m/s2 eq expozíció felett
1,4 m/s2 eq expozíció felett

2.3.

Egész testre ható rezgéssel járó munka*: az expozíció X, Y irányban 0,9 m/s2, Z irányban 1,26 m/s2,
egyenérték szintet meghaladja
Ionizáló sugár-expozícióban dolgozók
Mikrohullámú sugár-expozíció
Zajexpozícióban végzett munka
MSZ 18151—2:1983 2.1. pontjában megadott határértéket meghaladó zajexpozíció
Túlnyomásban végzett munka
Nagyon mérgez´ó, a reprodukciót károsító, daganatkelt´ó, teratogén, mutagén vegyi anyagok** expozíciója:
a 2.8. tulajdonságú növényvéd´ó szerek (beleértve
tulajdonságaitól függetlenül valamennyi szerves
foszforsav-észtert is) gyártásával, hatástalanításával, kiszerelésével és közvetlen felhasználásával
(permetezés, porozás, gázosítás) járó munka
szerves oldószerek gyártásával kiszerelésével és felhasználásával járó munkák
ólom és ólomvegyületek, higany és higanyvegyületek, indium és indiumvegyületek, VI érték´ú króm és
VI érték´ú krómvegyületek el´óállításával, gyártásával, feldolgozásával, felhasználásával járó munkák
antibiotikumok gyártásával, csomagolásával, üzemszer´ú felhasználásával járó munkák
hormonok, hormonkészítmények gyártásával, csomagolásával járó munkák
a külön jogszabályban meghatározott rákkelt´ó
anyagok
az alábbi vegyi anyagokkal történ´ó expozíció:
aminopterin
antikoagulánsok
citosztatikumok gyártásával, csomagolásával,
felhasználásával járó munkák
difenil-hidantoin
dohánytermékek gyártása, feldolgozása,
kiszerelése
fenol
halotán
jódtartalmú gyógyszerek komb. és szekvencionális orális kontraceptivumok
melfalán
metil-CCNU
nem szteroid östrogének
nikotin
tireosztatikumok
treoszulfán

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.8.1.

2.8.2.
2.8.3.

2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.

* 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet.
** MSZ 21461—1:1988

Fiatal korú

> x éves

FÉRFIAK

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+, (6) +, (6)

+

+
+

+

+, (2)

+

(5), (8)

(5)

+

(5)

+, (2)

+

(5)

(5)

+

(5)

+, (2)

+

(5)

(5)

+

(5)

+, (2)

+

(5)

(5)

+

(5)

+, (2)

+

(5), (8)

(5)

+

(5)

+, (2)

+

(5)

+

+, (2)
+, (2)

+
+

(5), (8)
(5), (8)

+
+

+, (2)
+, (2)

+
+

(5), (8)
(5), (8)

+
+

+, (2)
+, (2)
+, (2)

+
+
+

(5), (8)
(5), (8)
(5), (8)

+
+
+

+,
+,
+,
+,
+,

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

+
+
+
+
+

(5),
(5),
(5),
(5),

+
+
+
+
+

+, (2)

+

+

+

+

+

+

+

(8)
(8)
(8)
(8)

(5), (8)
(5), (8)

+
+

+
+
+

+
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(1)
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<45
éves
N ´ÓK

2.9.
2.10.

Tüd´ófibrózist okozó por-expozíció*
Toxoplazma és rubeola vírus fert´ózés veszélyével
járó munka, illetve expozíció, kivéve, ha terhes dolgozók immunizálás útján megfelel´ó védelmet kaptak ezen ágensek ellen

45—x
éves

> x éves

Fiatal korú

> x éves

FÉRFIAK

+

+

+

+

+

+

* MSZ 21461—2:1992
Jelmagyarázat:
+
tiltás
(1)
A tiltás terhesekre, nemrégen szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed ki.
(2)
A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed.
(3)
Az MSZ—21875:79 Melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a.
(4)
A 2/1972. (I. 25.) KPM rendelet a Közlekedési Balesetelhárító és Egészségvéd´ó Óvórendszabály IV. (Anyagmozgatás és -tárolás) fejezetének
kiadásáról.
(5)
Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjed´ó ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése
alapszolgáltatás keretében.
(6)
Kivéve a könny´úbúvár készülékes kutató- (pl. régészeti) munkát.
(7)
Kivéve: fizikai munkát nem végz´ó n´ók, vagy azok, akik szakmai kiképzésük céljából kötelesek bizonyos id´ót föld alatti bányászati munkakörben,
vagy fúrótoronynál eltölteni.
(8)
Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és vizsgálatának biztosítása kötelez´ó. A korai terhesség védelme végett a
fogamzóképes korú n´ó az 1. számú mellékletben (8) jelzés´ú anyagokkal (ezek gyártásával, kiszerelésével illet´óleg növényvéd´ó szerek esetében
felhordásával) csak akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó biztosítja a korai terhesség diagnosztizálásához szükséges gyors tesztet. A gyors
tesztet családtervezés el´ótt álló munkavállaló n´ó a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa útján kapja meg, ha a családtervezést neki
bejelentette, és a gyors teszt alkalmazásának módját, id´ópontját az orvossal ugyancsak el´ózetesen megbeszélte, és írásban nyilatkozik arról, hogy
a megbeszélés értelmében megfelel´óen jár el, valamint a teszt eredményér´ól a foglalkozás-egészségügyi orvosát 24 órán belül tájékoztatja.
(9)
A 4. számú mellékletben szerepl´ó munkakörök, tevékenységek.
(x)
Mindenkori nyugdíjkorhatár.

9. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a sérülékeny csoportok foglalkoztatásával összefüggésben,
az alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett kockázatbecslés szükséges
A) Kóroki tényez´ók
1. Fizikai kóroki tényez´ók, amennyiben ezek magzati elváltozásokat okoznak, illetve placentaleválást eredményezhetnek és nem szerepelnek az 1. számú mellékletben, konkrétan pedig a következ´ók:
a) ütések, vibráció vagy mozgás;
b) kockázatokkal, különösen hát-ágyéki jelleg´úekkel járó teheremelés;
c) zaj (fel- és leszálló repül´ógépek zaja);
d) nem ionizáló sugárzás;
e) a dolgozó tevékenységével összefügg´ó testhelyzet és mozdulatok, közlekedés, utazás — akár a létesítményen belül,
akár azon kívül —, szellemi és fizikai fáradtság és egyéb fizikai terhek.
2. Biológiai kóroki tényez´ók, olyan biológiai tényez´ók, amelyeknél saját maguk vagy az általuk szükségessé váló terápiás
intézkedések veszélyeztetik a terhes n´ók és a magzat egészségét, amennyiben nem szerepelnek az 1. számú mellékletben.
3. Kémiai kóroki tényez´ók az alábbi kémiai anyagok, amennyiben ismeretes az, hogy veszélyeztetik a terhes n´ók és a
magzat egészségét, továbbá amennyiben még nem szerepelnek az 1. számú mellékletben:
a) a 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, illet´óleg a 4/1997. (II. 21.) NM rendelet alapján R 40, R 45, R 46 és R 47
jelölés´ú anyagok;
b) a vonatkozó rendeletben felsorolt rákkelt´ó hatású anyagok;
c) a mitosist gátló gyógyszerek;
d) szén-monoxid;
e) ismert és veszélyes percutan felszívódású kémiai anyagok.
B) Folyamatok
A vonatkozó rendeletben felsorolt ipari folyamatok.
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10. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Munkáltató megnevezése: ............................................................................
Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
Név:
................................................................................................... Szül. év: ........... hó: ............................................... nap: ..........
Lakcím:
............................................................................................................................. TAJ szám: ............................................
Munkakör:...........................................................................................................................................................................................
Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését az alábbi indok(ok) alapján:
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Kelt:
...............................................................................................
...................................................................
kérelmez´ó aláírása

11. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: .........................................................................................
Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény*
A vizsgálat eredménye alapján ..................................................................................................................................munkavállaló
Szül. év: ........ hó: ................................................. nap: .......... ....................................................................................munkakörben
ALKALMAS

NEM ALKALMAS**

Nevezett munkaköri alkalmasságát érint´ó korlátozás:
Kelt:
...............................................................................................
...................................................................
véleményez´ó orvos
P. H.
* A II. fokú döntés ellen a bírósághoz lehet fellebbezni 15 napon belül.
** A megfelel´ó szöveget alá kell húzni.

12. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat megnevezése: .........................................................................................
Els´ófokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
A vizsgálat eredménye alapján ..................................................................................................................................munkavállaló
Szül. év: ........ hó: ................................................. nap: .......... ....................................................................................munkakörben
ALKALMAS

NEM ALKALMAS*

Nevezett munkaköri alkalmasságát érint´ó korlátozás:
Kelt:
...............................................................................................
...................................................................
véleményez´ó orvos
P. H.
* A megfelel´ó szöveget alá kell húzni.
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13. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Munkavállaló egészségügyi törzslapja
Név:

Születési helye:
Ideje:

Iskolai végzettsége:

Szakmai képzettsége:

Anyja neve:

Lakcíme:
Értesítési címe:

Családi anamnézis:
Szívérrendszeri

Légz´ószervi

Daganat

Foglalkozási anamnézis

Emészt´ószervi

Anyagcsere

Pszich.

Egyéb

Apa

Expozíció

Id´ótartam/év

Megterhelés

Munkakör

Expozíció

Fizikai

Metilklorid

Testvér(ek)

Mentális

Na-Al-fluorid (kriolit)

Dohányzás

Alkoholfogyasztás
Igen
ideje

éve

éve

Nem
menny.
db

Rendszertelen

fajtája

liter

Étkezési szokás
Nem

Korszer´ú

Korszer´útlen

Allergiás túlérzékenység (gyógyszer, vegyi anyag, egyéb):

Bejelentett foglalkozási betegség(ek), fokozott expozíció(k) (diagnózis, bejelentés id´ópontja):

El´óz´ó lényegesebb betegségek, m´útétek, balesetek (diagnózis, id´ópont):

Nikkel

H´ó

Nitrogénoxidul

Hideg
menny.

éve

Sportolás
Rendszeres

Igen

abbahagyta

Pszichés

Ólom és vegyületei

Fizikai kóroki tényez´ók

Növényvéd´ósz. megnev.

Zaj
Vibráció: kéz/kar
Vibráció: egész test

Szelén

Ionizáló sugárzás

Szénkéneg

Nem ionizáló sugárzás

Szénmonoxid

Biológiai kóroki tényez´ók

Széntetraklorid

Pszichoszociális kóroki tény.

Sztirol

Ergonómiai kóroki tényez´ók

Tetraklóretán

Kémiai kóroki tényez´ók

Toluol

Arzén és vegyületei

Triklóretilén

Benzol

Trinitrotoluol (trotyl)

Benzol aminovegyületei

Vanádium

Benzol nitrovegyületei

Vinilklorid

Dimetil-formamid
Jelenlegi idült betegségek:

MAGYAR KÖZLÖNY

Nem
abbahagyta

Munkakör

Metilbromid

Anya

Életmód

Id´ótartam/év

Porok

Dioxan (dietilén dioxid)

Azbeszt

Etiléndiklorid

Tüd´ófibr.-t ok. porok

Etilénoxid
Higany és vegyületei
Halothan

Üveggyapot

Izocianát

Egyéb

Kadmium és vegyületei
Mangán
Króm és vegyületei
Jogosítvány
van

nincs

volt

nem volt

……………………………………………
munkavállaló

4509

Katonai szolgálat
Rendszeres gyógyszerszedés:

Eltitkolt betegségem nincs.
Egészségi állapotomról és a munkakörülményekr´ól a felvilágosítást megkaptam.

4510

El´ózetes munkaalkalmassági, záróvizsgálatok
Vizsgálatok id´ópontja
Üzem (üzemrész)
Munkakör
Panaszok

Testsúly, testmagasság

kg

cm

kg

cm

kg

cm

kg

cm

Mirigyek (pajzsmirigy)
Csontok és ízületek

lúdtalp

lúdtalp

lúdtalp

lúdtalp

Száj-, orr- és garatképletek
Fogazat

MAGYAR KÖZLÖNY

B´ór és látható nyálkahártyák

Tüd´ó

Szív

/min

Hgmm

/min

Hgmm

/min

Hgmm

/min

Hgmm

1998/54. szám

Érverés, vérnyomás

B.

B.

Színlátás

J.

J.
B.

B.

Színlátás

J.

J.
B.

B.

Színlátás

J.

J.

B.

B.

MAGYAR KÖZLÖNY

orvosi aláírás, bélyegz´ó

Munkaalkalmasság, korlátozások,
feltételek

Kiegészít´ó szakvizsgálatok eredményei

J.

Látás

Színlátás

J.

Hallás

Idegrendszer

Has

Érrendszer (variocositas, nodus)

1998/54. szám
4511

4512

Id´ószakos, soron kívüli orvosi vizsgálati lap
Név:

Id´ószakos vizsgálat oka:
A vizsgálat fajtája,
id´ópontja

Panaszok

Vizsgálati adatok

Milyen id´óközönként végzend´ó:
Orvosi megállapítása
(kórismével), tanácsadás, teend´ók

Vizsgálatot végz´ó orvos aláírása

MAGYAR KÖZLÖNY
1998/54. szám

1998/54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4513

14. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
(Címoldal)
....................................................................................................
...
A munkáltató megnevezése,
cégszer´ú bélyegz´óje
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra*
(A munkáltató tölti ki)
A munkavállaló neve: .............................................................................. Szül. ...................... év ........ hó ......................... nap .......
Lakcíme:.............................................................................................................................................................................................
.
Munkaköre:................................................................................................... TAJ száma: .............................................................
A vizsgálat oka: munkába lépés el´ótti, munkakör (hely) változás el´ótti, soron kívüli, záróvizsgálat**
A munkakör (munkahely) f´óbb egészségkárosító kockázatai***
Kockázat
jelzése

A munkaid´ó

megnevezése

1.

Kézi anyagmozgatás

1.1.

5 kp—20 kp

1.2.

>20 kp—50 kp

1.3.

>50 kp

2.

egészében

egy
részében

Kockázat
jelzése

A munkaid´ó

megnevezése

egészében

14.

Porok, megnevezve:

Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka),
egyéb:..............................................
..........................................................

15.

Vegyi anyagok, megnevezve:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

3.

Kényszertesthelyzet
guggolás)

16.

Járványügyi
munkakör

4.

Ülés

17.

Fert´ózésveszély

5.

Állás

18.

Fokozott pszichés terhelés

6.

Járás

19.

Képerny´ó el´ótt végzett munka

7.

Terhel´ó munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)

20.

É jszakai
munka

8.

Zaj

21.

Pszichoszociális tényez´ók

9.

Ionizáló sugárzás

22.

Egyéni véd´óeszk. általi terhelés

10.

Nem-ionizáló sugárzás

23.

11.

Helyileg ható vibráció

12.

Egésztest vibráció

Egyéb:.............................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

13.

Ergonómiai tényez´ók

(görnyedés,

érdekb´ól

m´úszakban

egy
részében

kiemelt

végzett

Kelt: ............................................................., ............ év .................................................... hó .............. napján
...............................................................................
munkáltató aláírása, hiteles bélyegz´óje
* Id´ószakos alkalmassági vizsgálathoz e nyomtatvány hátoldalán lév´ó beutaló használható.
** A megfelel´ó szöveget alá kell húzni.
*** A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelel´ó rovatába tintával kell X-et írni, ahol több tényez´ó van felsorolva, a megfelel´ót
alá is kell húzni.
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(Hátoldal)
Munkáltató megnevezése: .....................................................................................
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
A munkavállaló neve: .............................................................................. Szül. ...................... év ........ hó ......................... nap .......
Lakcím:
...............................................................................................................................................................................................
.
Munkakör:..................................................................................................... TAJ száma: .............................................................

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését.
A vizsgálat oka: id´ószakos vizsgálat.

Kelt:...................................................................
P. H.
.......................................................................
munkáltató aláírása

15. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: .....................................................................................
Munkaköri/szakmai* orvosi alkalmassági vélemény
A vizsgálat eredménye alapján ...............................................................................................................................................
ügyfél
................................................................................................
munkakörben/szakmában*
ALKALMAS

NEM ALKALMAS*

Nevezett munkaköri/szakmai* alkalmasságát érint´ó korlátozás:

Kelt:...................................................................
P. H.
.......................................................................
foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa

* A megfelel´ó szöveget alá kell húzni.
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16. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
A foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: .............................................................................
Foglalkozás-egészségügyi szakvélemény a foglalkoztathatóságról
Azügyfélneve:..................................................................................................... TAJ száma: .......................................................
Szül.hely:........................................................................................., id´ó: 19 ........... hó ....................................................... nap .......

I. Munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei egészségkárosodás miatt
csökkentek
nem csökkentek

II. Foglalkoztatási korlátozások
kizáró

korlátozó
tényez´ók

1.1.

Jó látást igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

1.2.

Ép színlátást igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

1.31.

Teljes látóteret igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

1.32.

Jó mélységlátást (térlátást) igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

1.4.

Ép hallást igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

1.5.

Jó egyensúlyérzést igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

1.6.

Jó tapintást igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

1.7.

Jó szaglást igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

1.8.

Jó ízérzést igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

1.9.

Jó beszél´óképességet igényl´ó munka végzésére nem alkalmas

2.1.

Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas

2.2.

Tartós kényszertesthelyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás, el´órehajlott vagy
egyéb) járó munkát nem végezhet

2.3.

Tartós ül´ómunkát nem végezhet

2.4.

Tartós állómunkát nem végezhet

2.5.

Sok gyaloglást és/vagy járkálás igényl´ó munkát nem végezhet

2.61.

Az ujjak használatát igényl´ó munkát nem végezhet

2.62.

A karok, kezek használatát igényl´ó munkát nem végezhet

2.7.

A lábak, lábfejek használatát igényl´ó munkát nem végezhet

2.8.

Egyoldalú, ismétl´ód´ó, monoton mozgást igényl´ó munkát nem végezhet

3.1.

Nehéz fizikai munkát nem végezhet

3.2.

Közepesen nehéz fizikai munkát nem végezhet

3.3.

Könny´ú fizikai munkát nem végezhet

4.1.

Fokozott figyelmet igényl´ó munkát nem végezhet
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korlátozó
tényez´ók

4.2.

Együttm´úködést kívánó munkát nem végezhet

4.3.

Érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet

5.1.

Zajos munkahelyen munkát nem végezhet

5.2.

Kéz- és karvibrációval járó munkát nem végezhet

5.3.

Egésztest-vibrációval járó munkát nem végezhet

5.4.

Nedves, nyírkos, párás munkahelyen munkát nem végezhet

5.5.

Poros, füstös, g´óz´ós, gázos munkahelyen munkát nem végezhet

5.6.

Fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet

5.7.

Hideg munkahelyen munkát nem végezhet

5.8.

Zárttéri meleg munkahelyen munkát nem végezhet

5.9.

Változó h´ómérséklet´ú munkahelyen munkát végezhet

5.10.

Ionizáló sugárveszéllyel járó munkahelyen munkát nem végezhet

5.11.

Mások fert´óz´ódésének veszélyével járó munkahelyen munkát nem végezhet

5.12.

Allergizáló anyagokkal munkát nem végezhet

5.13.

Vegyi anyagokkal munkát nem végezhet

5.14.

Szabadban munkát nem végezhet

5.15.

Zárt, sz´úken térben és/vagy föld alatti munkahelyen munkát nem végezhet

6.1.

Id´ókényszer keretei közötti munkát nem végezhet (pl. futószalag)

6.2.

Váltakozó munkahelyeken és gyakori utazást igényl´ó munkahelyeken munkát nem
végezhet

6.3.

Önálló közlekedést igényl´ó munkahelyen munkát nem végezhet

7.1.

Teljes munkaid´óben munkát nem végezhet

7.2.

Túlmunkát, nyújtott m´úszakot igényl´ó munkahelyen munkát nem végezhet

7.3.

Többm´úszakos munkarendben munkát nem végezhet
Egyéb (beírandó)

III. A nevezett foglalkoztatható
nem foglalkoztatható

P. H.

.....................................................................................
foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa

A megfelel´ó négyzetbe X-et kell tenni!
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HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
78/1998. (VI. 24.) KE
határozata
dr. Sz´óke László rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésér´ól
A külügyminiszter el´óterjesztésére dr. Sz´óke László
II. o. tanácsost kinevezem rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetté.
Budapest, 1998. június 15.
Göncz Árpád s. k.,
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

V. rész

Az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal
közl emén ye
az 1998. július 1-je és szeptember 30-a között
alkalmazható üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-a felhatalmazza az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatalt arra,
hogy az üzemanyagárat közzétegye.
Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben
szerepl´ó árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
MSZ 11793 ólmozatlan motorbenzinek
EN 91 ólmozatlan motorbenzin
ESZ—95 ólmozatlan motorbenzin
ESZ—98 ólmozatlan motorbenzin

153 Ft/l
156 Ft/l
165 Ft/l

a Köztársaság elnöke

MSZ 19950 ólmozott motorbenzinek
AB—98 ólmozott motorbenzin

Ellenjegyzem:
Kovács László s. k.,
külügyminiszter

166 Ft/l

MSZ 1627 gázolajok
Gázolaj 0,2 normál gázolaj

141 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal

A Köztársaság Elnökének
79/1998. (VI. 24.) KE
határozata
dr. Horváth Gábor rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésér´ól
A külügyminiszter el´óterjesztésére dr. Horváth Gábor
rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 1998. június 15.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Kovács László s. k.,
külügyminiszter

Közlemény
a K´óolaj és K´óolajtermék Készletez´ó Szövetség
Alapszabályáról
A behozott k´óolaj és k´óolajtermékek biztonsági készletezésér´ól szóló 1993. évi IL. törvény (a továbbiakban: tv.)
9. §-a szerint azok, akikre a tv. hatálya a 47. § szerint
kiterjedt, a tv. hatálybalépését követ´ó 60 napon belül létrehozták a K´óolaj és K´óolajtermék Készletez´ó Szövetséget, megalkották annak Alapszabályát, amelyet az ipari és
kereskedelmi miniszter 1993. szeptember 20-án kelt
M—4061/93. számú határozatával jóváhagyott. Az
1993/139. sz. közleménnyel közzétett Alapszabályt a közgy´úlés az 1994/46. sz., az 1995/87. sz., az 1996/6. sz. és az
1997/4. sz. közlemények szerint módosította. A tv.-nek az
1997. évi CXVII. törvénnyel elrendelt módosítását követ´óen — annak figyelembevételével — a közgy´úlés az 1998.
évi 4/1998. sz. határozatával módosította, a korábban érvényes Alapszabályt, és megállapította az Alapszabály új,
egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét.
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Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter az
Alapszabály módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 1998. május 28-án kelt, 1286/1998. sz. határozatával jóváhagyta.
I. Rész
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
1. A szövetség neve, székhelye
1.1. A behozott k´óolaj és k´óolajtermék biztonsági készletezésér´ól szóló 1993. évi IL. törvény alapján létrehozott
testület a következ´ó nevet viseli:
K´óolaj és K´óolajtermék Készletez´ó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)
angolul: Association of Crude Oil and Oil Products
Stockpiling,
németül: Verband für die Lagerung von Rohöl und
Ölprodukten,
franciául: Association pour le Stockage de petrole et
produits de petrole.

1.2. A Szövetség jogi személy.
1.3. A Szövetség székhelye: Budapest.
1.4. A Szövetség pecsétjének lenyomata: K´óolaj és K´óolajtermék Készletez´ó Szövetség.
A Szövetség rövidített megnevezése: KKKSZ.
1.5. A Szövetség a törvényben meghatározott feladatok
ellátásához szükséges jogosítványokkal rendelkezik, és
ezeket önigazgatása alapján érvényesíti.
1.6. A Szövetséget szerz´ódéses kapcsolataiban megilletik mindazon jogok, amelyekkel a gazdálkodók a hatályos
jogszabályok szerint rendelkeznek, jogcselekményeit pedig a polgári jog szerint kell elbírálni.
1.7. A Szövetséget a F´óvárosi Bíróság vette nyilvántartásba.
1.8. A Szövetség m´úködése feletti felügyeletet a tv.
41. §-a szerint az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
miniszter gyakorolja.
1.9. A Szövetség által szerzett javak (és vagyoni érték´ú
jogok) saját tulajdonává válnak. A Szövetség vagyonával
felel kötelezettségeiért.

2. A Szövetség célja, feladata és tevékenysége
2.1. A Szövetség feladata a tv.-ben meghatározott mérték´ú biztonsági készlet képzése, illetve feltételeinek megteremtése és fenntartásának biztosítása.
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2.2. A Szövetség köteles a tv. szerint ráháruló kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tenni, és valamennyi
ezzel összefüggésben álló feladatot ellátni.
2.3. A Szövetség — a 2.1. pontban megjelölt feladat
végrehajtása érdekében — a következ´ó tevékenységeket
végzi:
a) k´óolajat és k´óolajtermékeket vásárol és tárol;
b) a taggal vagy harmadik személlyel szerz´ódést köt
tartalékkészlet behozatalára vagy el´óállítására és tárolására;
c) értékesítési szerz´ódéseket köt a tv. 8. §-a szerinti
esetekben és a készletcserék kapcsán;
d) együttm´úködési (keret)szerz´ódéseket köt feladatai
megvalósítása érdekében;
e) ellátja a törvényben rárótt ellen´órzési kötelezettséget.
2.4. A Szövetség a 2.3. pontban meghatározott alaptevékenységen kívül a következ´ó kiegészít´ó tevékenységekre
is jogosult:
— tárolóterek vásárlása vagy létesítése,
— tárolók és tárolótelepek üzemeltetése,
— min´óségellen´órzési feladatok ellátása.
2.5. A Szövetség köteles tevékenysége során a hazai
k´óolaj- és k´óolajtermék piac szerkezetét figyelembe venni.
Tevékenysége nem irányulhat e piac befolyásolására vagy
zavarására.
2.6. A Szövetség a k´óolaj- és k´óolajtermék beszerzéseit,
tárolótér fejlesztéseit, a tárolóterek igénybevételét, hitelfelvételeit pályázat útján bonyolítja le.
2.7. A Szövetség céljaihoz és feladataihoz igazodóan
kapcsolatokat tart fenn nemzetközi szervezetekkel és külföldi székhely´ú szervezetekkel.

3. A tagság keletkezése és megsz´únése
3.1. A tv. 47. §-ában említettek mellett a Szövetség tagjává
válnak a tv. 2. §-ának (1) bekezdésében és 10. §-ában meghatározott (természetes és jogi) személyek attól a naptól kezdve, amelyen a részükre a tv. 2. §-ának (2) bekezdése szerinti
k´óolajat vagy k´óolajterméket külföldr´ól hoznak be, belföldi
feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából.
3.2. A belföldi forgalom számára vámkezelend´ó szállítmány tulajdonosa a vámolást megel´óz´óen köteles tagként
a Szövetségnél írásban jelentkezni. Bejelentésében közölni tartozik tevékenysége célját, jellegét és behozatalának
várható (tervezett) mértékét.
3.3. A Szövetség a bejelentést 8 napon belül visszaigazolja, egyben megküldi az új tagnak a Szövetség tagsági
jogviszonyra vonatkozó szabályzatait, nyomtatványait stb.,
egyben közli a tagra irányadó hozzájárulás mértékét, az
adatszolgáltatási és eljárási rendet.
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3.4. A törvény erejénél fogva kötelez´ó tagsági jogviszony
a belföldi forgalom számára történ´ó vámkezelés id´ópontjában jön létre, ett´ól kezd´ód´óen kötelez´ó a tagra az Alapszabály, megilletik a tagi jogok és terhelik a kötelezettségek.
3.5. A tagok a behozott k´óolaj- és k´óolajtermékmennyiségek arányában a Szövetség bankszámlájára hozzájárulást fizetnek. A hozzájárulás mértékét a közgy´úlés az
igazgatótanács javaslata alapján határozza meg.
3.6. A tagsági jogviszony megsz´únik, ha a tag behozatali
tevékenységét legalább egy éve nem folytatja.
3.7. A behozatali tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését a tag köteles írásban bejelenteni. A Szövetség
a bejelentést visszaigazolja. Bejelentés hiányában köteles
a Szövetség a tagot a nyilvántartásból törölni, ha a tevékenység megsz´únését hivatalból észleli.
3.8. A tagsági viszony megsz´únésekor a Szövetség és a
tag egymással elszámolnak. Az elszámolásra a tv. és az
Alapszabály rendelkezései irányadóak.

4. A Szövetség szervei, testületei
4.1. A Szövetség szervei: a közgy´úlés, az igazgatótanács,
az igazgatóság.
4.2. A Szövetség testületei: a közgy´úlés, az igazgatótanács.

5. A közgy´úlés
5.1. A Szövetség legf´óbb szerve a közgy´úlés, amely a
tagok összességéb´ól áll. A közgy´úlés hatáskörébe tartoznak:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) a választható igazgatótanácsi tagok megválasztása,
illetve felmentése, az igazgatótanácsi tagok díjazásának
megállapítása;
c) az igazgató és az igazgatóhelyettes megválasztása,
felmentése;
d) az éves költségvetési javaslat és annak évközi módosítása, ezen belül:
— a termékcsoportonkénti éves hozzájárulási mérték,
— a tárgyévi fejlesztések,
— az éves hitelfelvételi terv,
— az üzletpolitikai elvek,
elfogadása;
e) az éves beszámoló elfogadása;
f) középtávú tároló fejlesztési terv elfogadása.
5.2. A közgy´úlést évente két alkalommal össze kell hívni
(rendes közgy´úlés). A rendes közgy´úlést a tv. 31. és
33. §-ára figyelemmel olyan id´ópontra kell kit´úzni, amikor
tárgyalási anyagként az el´óz´ó évr´ól szóló beszámoló, illet-
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ve a tárgyévre vonatkozó költségvetés javaslata rendelkezésre áll.
5.3. Rendkívüli közgy´úlést kell összehívni, ha azt az
igazgatótanács, vagy az összes szavazatok legalább 15%ával rendelkez´ó tagok — az ok és cél megjelölésével — azt
írásban kérik.
A lebonyolítás, a dokumentálás, a határozathozatal és a
határozatok végrehajtásának módja (a meghívási id´óközben mutatkozó eltérést kivéve) a rendes és rendkívüli közgy´úlések tekintetében azonosak.
5.4. A közgy´úlési meghívót a rendes közgy´úlésre az
igazgatóság küldi ki a tagoknak úgy, hogy a kézbesítés a
kit´úzött id´ópontot legalább négy héttel megel´ózze. Az
igazgatóság köteles megküldeni a tagoknak a napirendi
pontok írásbeli el´ókészít´ó anyagát, a közgy´úlés id´ópontját
megel´óz´ó 15 nappal.
5.5. A rendkívüli közgy´úlést az ennek indítványozására
jogosultak felhívására ugyancsak az igazgatóság hívja
össze, éspedig — ha az indítványozók sürg´ósséget is kérnek
— 15 napos meghívási id´óközzel. Az el´ókészít´ó anyag ez
esetben az összehívásra jogosultak indítványa, amihez az
igazgatóság csatolhatja saját észrevételeit.
5.6. A tagoknak joguk van az el´ókészít´ó anyagokra írásbeli észrevételt vagy alternatív javaslatot tenni, ezeket tárgyalási anyagnak kell tekinteni, ha legkés´óbb az ülést megel´óz´ó 8 napig az igazgatóságnak és minden tagnak kézbesítik.
5.7. A közgy´úlésen a jogi személy tagot, a jogi személyiséggel nem rendelkez´ó gazdasági társaságot törvény szerinti képvisel´óje, vagy közokiratba, illet´óleg teljes bizonyító erej´ú magánokiratba foglalt meghatalmazottja képviselheti. A természetes személy tagot közokiratba, vagy
teljes bizonyító erej´ú magánokiratba foglalt meghatalmazottja képviselheti.
5.8. A közgy´úlésre érkez´ók az el´óre elkészített jelenléti
ívet tartoznak aláírni, aminek ellenében szavazatuk számát
feltüntet´ó szavazólapot kapnak. A jelenléti ív a közgy´úlési
jegyz´ókönyv melléklete.
5.9. A közgy´úlés határozatképes, ha azon a szavazatok
többségét képvisel´ó tagok jelen vannak.
5.10. Ha a közgy´úlés nem határozatképes, a 8 napon
belüli id´ópontra összehívott második közgy´úlést — az eredeti napirenden szerepl´ó ügyekben — a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.
5.11. Ha a megjelentek száma a határozatképességet
valószín´úsíti, a közgy´úlés elnököt választ.
5.12. Az elnök a közgy´úlés megnyitása után — a jelenléti
ív alapján — megállapítja, hogy az határozatképes-e. Igenl´ó esetben az elnök felhívására a közgy´úlés megválasztja
azt a két személyt, akiknek a közgy´úlési jegyz´ókönyvet
hitelesíteniük kell.
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5.13. A jegyz´ókönyvnek — a napirend sorrendjéhez igazodva — tartalmaznia kell a felszólalások tömörített lényegét, majd a szavazás eredményét, külön feltüntetve a javaslat mellett, a javaslat ellen szavazókat és a tartózkodó
szavazatok számát. Olyan kérdést napirendre t´úzni, amely
a meghívóban nem szerepelt, csak akkor lehet, ha a közgy´úlésen a tagok 75%-a részt vesz, és a napirendre t´úzéssel
valamennyien egyetértenek.
5.14. A szavazás a szavazólap felmutatásával nyíltan
történik. A határozat akkor tekinthet´ó érvényesnek, ha a
határozati javaslatra leadott szavazatok száma a jelenlév´ó
tagok összes gyakorolható szavazatához viszonyítva eléri a
törvényben, illetve a jelen Alapszabályban el´óírt egyszer´ú
vagy min´ósített többséget.
5.15. A közgy´úlés min´ósített — kétharmados — többségi szavazata szükséges az 5.1. pont a) és b) pontjaiban
említett ügyekben hozandó határozathoz.
5.16. Az 5.15. pontban fel nem sorolt ügyekben a közgy´úlésnek a megjelent tagok szavazatainak számához viszonyított egyszer´ú szótöbbséggel hozott határozata elegend´ó a határozat érvényességéhez.
5.17. A tagot megillet´ó szavazat a tv. 21. §-a szerint
alapszavazatból és többletszámból adódik.
5.17.1. Alapszavazatként minden tagot egy szavazat illet
meg, amely az összes szavazatok 50%-a.
5.17.2. A további 50% többletszavazat úgy kerül felosztásra a tagok között — három tizedesig számítva —, amilyen mértékben az el´óz´ó naptári évben a forgalmuk egyenlege alapján a tagi hozzájárulást megfizették.
5.17.3. Az igazgatóság március 31-éig minden taggal
tájékoztató jelleggel közli az el´óz´ó évben fizetett tagi hozzájárulás alapján a tárgyévben a tagot megillet´ó szavazatok
arányát.
5.17.4. A tagság évközi változásából ered´ó szavazatszám-változásokat az igazgatóság a közgy´úlést megel´óz´óen — a közgy´úlési meghívóval együtt — közli a tagsággal.
6. Igazgatótanács
6.1. Az igazgatótanács az a testületi szerv, amely — a
törvény, az Alapszabály és a közgy´úlési határozatok keretei között — a Szövetség tulajdonosi, irányítói és ellen´órzési jogait gyakorolja.
6.2. Az igazgatótanács közzéteszi a közgy´úlés határozatait.
6.3. Az igazgatótanács
a) gyakorolja a tv. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogokat,
b) javaslatot tehet a közgy´úlésnek az Alapszabály módosítására, a más által tett javaslatot pedig véleményezi,
c) jóváhagyja a Szövetség Szervezeti és M´úködési Szabályzatát,
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d) megállapítja a tv. 8. §-a szerinti eljárás lebonyolítási
rendjét, hatáskörébe tartozó esetekben attól eltérést rendelhet el,
e) megállapítja a tv. 5. §-a alapján a tárgyévi termékszerkezet-összetételi arányokat, a termékek mennyiségét
és min´óségét,
f) meghatározza a termékcserék rendszerét és feltételeit,
g) dönt az igazgató által el´óterjesztett ügyekben,
h) a közgy´úlés részére javaslatot tesz a tagi hozzájárulás
évközi emelésér´ól,
i) megvitatja és el´ókészíti a közgy´úlési határozatot
igényl´ó ügyeket,
j) bizottságokat hozhat létre, vagy engedélyezheti létrehozásukat.
6.4. Az igazgatótanács ellátja azon ellen´órzési és értékelési feladatokat, amelyek a részvénytársaságoknál a felügyel´ó bizottság hatáskörébe tartoznak. E jogkörében a
Szövetség munkaszervezetében vizsgálatot tarthat, továbbá küls´ó szakért´ó (szervezet) részére ellen´órzési megbízást
adhat.
6.5. Az igazgatótanács az igazgatótól jelentést kérhet és
számára utasítást adhat.
6.6. Az éves beszámolót és a tárgyévi költségvetési javaslatot az igazgatótanács határozattal terjeszti a közgy´úlés
elé.
6.7. Az igazgatótanács kilenc tagból áll, akik közül három tag kinevezés, míg hat tag választás útján nyeri el
tisztségét, három évre. Az igazgatótanácsba az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter két tagot, a pénzügyminiszter egy tagot nevez ki.
6.8. A közgy´úlés a választott igazgatótanácsi tagot
visszahívhatja, a ciklus tartamára új tagot választhat.
6.9. Az igazgatótanács saját tagjai közül egyszer´ú szótöbbséggel választja meg elnökét és annak helyettesét.
6.10. Az igazgatótanács belátása szerint, de legalább
évente kétszer tart ülést. Ügyrendjét maga állapítja meg.
6.11. Az igazgatótanács határozatképességéhez legalább hat tag jelenléte szükséges.
6.12. Ha az igazgatótanács ügyrendje nem ír el´ó meghatározott ügyekben min´ósített többséget, a tanács egyszer´ú
szótöbbséggel dönt. Szavazategyenl´óség esetén az elnök
szavazata dönt.
6.13. A határozatok közzétételének és végrehajtásának
módját az igazgatótanács maga határozza meg.
6.14. Az igazgatótanács üléseire — tanácskozási joggal
— az igazgatót és helyettesét meg kell hívni.
6.15. Az igazgatótanács tagjait titoktartási kötelezettség
terheli az üzleti titoknak min´ósített adatok, illetve információk tekintetében.
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7. Igazgatóság

7.1. Az igazgatóság a Szövetség munkaszervezete.
7.2. Az igazgatóság ügyvezet´óje az igazgató, akit akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel helyettesít. Az igazgatót és az igazgatóhelyettest a közgy´úlés
5 évre választja, akik újraválaszthatóak. Az igazgató és az
igazgatóhelyettes a Szövetséggel munkaviszonyban állnak,
munkabérüket és béren kívüli juttatásaikat az igazgatótanács állapítja meg; egyébként az alapvet´ó munkáltatói
jogokat velük szemben — a visszahívás esetét kivéve — az
igazgatótanács elnöke gyakorolja.
7.3. Az igazgató és az igazgatóhelyettes visszahívására,
kijelölésére és választására a tv. 27. §-ának (2) bekezdése
az irányadó. Visszahívásra okot adó körülmény különösen,
ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
a) munkáját hosszabb id´ón át az igazgatótanács figyelmeztetése ellenére elhanyagolja,
b) a közgy´úlés vagy az igazgatótanács határozatát nem
hajtja végre, illetve attól tudatosan eltér´ó intézkedést tesz,
c) az ellen´órzés megállapítása szerint vétkes magatartással kárt okozott,
d) ismételten vagy tartósan megszegi az Alapszabály
el´óírásait,
e) b´úncselekményt követ el.
7.4. Az igazgató feladat- és hatáskörére nézve a tv. 28. §-a
az irányadó.
7.5. A Szövetséget hatóságok, bíróságok és küls´ó üzletfelek, valamint a tagok el´ótt az igazgató képviseli, aki a
cégjegyzésre önálló aláírással jogosult.
Aláírási jogot engedélyezhet továbbá a munkaszervezet
egyes vezet´ó munkatársainak úgy, hogy azok az igazgatóhelyettessel együtt, vagy két felhatalmazott együtt jegyezhesse a Szövetséget. Távollétében jogait az igazgatóhelyettes gyakorolja.
7.6. Az igazgató terjeszti az igazgatótanács elé a Szervezeti és M´úködési Szabályzat tervezetét, valamint a Szervezeti és M´úködési Szabályzat módosításainak tervezetét.
Ebben gondoskodni kell arról, hogy gépesített ügyvitel´ú
egységek foglalkozzanak a Szövetség feladataival, jogainak
érvényesítésével és kötelezettségeinek teljesítésével.
7.7. Az igazgató dönt azokban az ügyekben, amelyek
nem tartoznak valamely vezet´ó testület hatáskörébe.
7.8. Az igazgató a Szövetség munkaszervezetének vezet´óje, gondoskodik az igazgatótanács által jóváhagyott
Szervezeti és M´úködési Szabályzat végrehajtásáról, a szervezet munka- és ügyrendjének megállapításáról, és gyakorolja az alkalmazottakkal szemben a munkáltatói jogokat.
7.9. Az igazgató készíti el´ó az igazgatótanácsi és közgy´úlési el´óterjesztéseket és határozati javaslatokat, és gondoskodik a határozatok közzétételér´ól, az illetékesekhez történ´ó eljuttatásáról és végrehajtásáról.
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7.10. Az igazgató irányítja az igazgatóság operatív munkáját, a közgy´úlési és igazgatótanácsi határozatok keretei
között megteszi a szükséges intézkedéseket, megköti a
szerz´ódéseket, és gondoskodik azok teljesítésér´ól, valamint a Szövetség vagyonának ´órzésér´ól és jogainak érvényesítésér´ól.
7.11. Az igazgató szervezi meg a Szövetség számvitelét,
adatszolgáltatását és bels´ó ellen´órzését.

8. Bizottságok
8.1. Az igazgatótanács a Szövetség m´úködése szempontjából fontos szakkérdések (így pl. készletezési, jogi, költségvetési-pénzügyi, hitel, beruházási stb.) vizsgálata, a szövetségi gyakorlat értékelése és javaslatok kidolgozása érdekében állandó vagy id´óleges munkabizottságokat hozhat létre, vagy az igazgató számára ilyenek létrehozását
engedélyezheti.
8.2. Bizottság alakítása esetén már a szervezéskor tisztázni kell, hogy a felkért személyek közrem´úködése tiszteletdíj ellenében történik-e, s ezt a felkért személyekkel is
közölni kell. A tiszteletdíj keretösszegét az igazgatótanács
állapítja meg.
8.3. A bizottságok együttm´úködnek a Szövetség munkaszervezetével, a munkaszervezet tagjai kötelesek a bizottság által kért információkat rendelkezésre bocsátani.
8.4. Bizottsági javaslatok a munkaszervezet részér´ól
nem vehet´ók alkalmazásba, mindaddig, míg a javaslatot az
igazgatótanács jóvá nem hagyta, és bevezetését el nem
rendelte.

9. A könyvvizsgáló
9.1. A közgy´úlés — 3 évi id´ótartamra — könyvvizsgálót
választ, és meghatározza díjazását.
9.2. A könyvvizsgáló jogállása, feladat- és hatásköre
azon szabályokhoz igazodik, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló, valamint a számvitelr´ól szóló törvény a
könyvvizsgálóra nézve tartalmaz.
9.3. Az igazgatótanács csak a könyvvizsgálói záradékot
is tartalmazó éves beszámolót terjesztheti a közgy´úlés elé.
A könyvvizsgálót a közgy´úlésre meg kell hívni.
9.4. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a
Szövetség vagyonának jelent´ós csökkenése várható, köteles a közgy´úlés összehívását kérni. A közgy´úlés összehívásának elmaradása esetén a könyvvizsgáló tájékoztatja a
minisztert.
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II. Rész
A SZÖVETSÉG M ´ÚKÖDÉSE
10. A készletezés

10.1. A Szövetség által készletezett termékek átszámítási arányait a tv. 2. §-ának (2) bekezdése alapján az Alapszabály melléklete, a biztonsági készlet mértékét pedig a tv.
3. §-ának (2) bekezdése határozza meg. Biztonsági készleten belül a k´óolaj és az egyes k´óolajtermékek arányát az
éves költségvetés részeként a közgy´úlés, illetve az igazgatótanács állapítja meg a tv. 5. §-ának figyelembevételével.
10.2. A jelen Alapszabály mellékleteként csatolt táblázat az irányadó arra nézve, hogy az egységnyi k´óolaj az
egyes k´óolajtermékeknél milyen mennyiségnek felel meg,
és megfordítva (k´óolaj-egyenérték).
10.3. A Szövetség által készletezett termékek tárolása
során esetlegesen keletkez´ó veszteségek elszámolására a
jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról
szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott PM rendelet
el´óírásait kell alkalmazni.
Nem vehet´ó készletre és nem tárolható a magyar szabványnak nem megfelel´ó termék.
10.4. A tárolást a Szövetség vagy saját tulajdonát képez´ó
tartályban, vagy más tulajdonát képez´ó tartályban, szerz´ódés alapján végzi. A Szövetség letéti vagy bérleti szerz´ódés
alapján készletez, ha a letéteményes vagy a bérbeadó elkülönített tartályt bocsát rendelkezésre, amelyben csak a
Szövetség tulajdonában álló készlet helyezhet´ó el.
A készlet kezelését és ´órzését a letéteményes vagy a
bérbeadó személyzete végzi. A szerz´ódésben el´ó kell írni,
hogy a letéteményes vagy a bérbeadó a készletet felhívásra
bármikor köteles kiadni, és meg kell határozni a megengedett veszteség mértékét. Az elhelyezett és visszaadandó
készlet mennyisége alatt mindig a tartályokból kivehet´ó
mennyiséget kell érteni. A készletben keletkez´ó kárért a
letéteményes vagy a bérbeadó a polgári jog szabályai szerint felel.
10.5. A Szövetség a készletet olyan szerz´ódés alapján is
biztosíthatja, amelyben a Szövetség tulajdonát képez´ó k´óolajat feldolgozó vállalja, hogy rögzített id´ópontra, meghatározott mennyiség´ú terméket állít el´ó a Szövetség számára, s azt a rögzített id´óponttól mint a Szövetség tulajdonát a 10.4. pont szabályai szerint tárolja. A bérfeldolgozó
a készre jelentés alapján számlázhat, a megengedett veszteséget a készre jelentés napjától kell számítani. A szerz´ódés hibás teljesítése esetén a Szövetség jogosult szankciókat alkalmazni.
10.6. A 10.4. pont szerinti ügyletekre a Szövetség irányárakat vagy normatívákat adhat ki; a díjak mértékér´ól és
feltételeir´ól azonban mindig a szerz´ódésben kell megállapodni.
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10.7. A Szövetség csak olyan belföldi tárolótartályokban
készletezhet anyagokat, amelyek mindenkor megfelelnek
a hatályos biztonságtechnikai, t´úzvédelmi és környezetvédelmi el´óírásoknak, illetve az egyes anyagok min´óségének
meg´órzését biztosítják.
10.8. A termékek min´óségét legalább évente egyszer
meg kell vizsgáltatni. Vizsgálat alatt az MSZ szerinti teljes
mélység´ú min´óségvizsgálatot kell érteni. Anyagmozgás,
készletfeltöltés esetén — a kitárolás megkezdése el´ótt és
feltöltés befejezése után — minden esetben teljes mélység´ú min´óségvizsgálatot kell végrehajtani. A Szövetség részére mindig a betárolt min´óség´ú k´óolaj, illetve k´óolajtermék álljon rendelkezésre. Ha az elemzés során bebizonyosodik, hogy min´óségromlás állt be, intézkedni kell a lecserélésér´ól, és ha a min´óségromlás oka vétkes magatartás
volt, a felel´ósség érvényesítésér´ól.
10.9. A min´óségi vizsgálatokat akkreditált intézetekkel
kell elvégeztetni.
10.10. A termékek mozgatását úgy kell megszervezni,
hogy ne következzen be min´óségromlás a termék kiszállításakor, illetve lecserélésekor.
10.11. A tárolt készletek vagyonbiztosítása, illetve biztosíttatása a Szövetség feladata.

11. Költségvetés
11.1. Az igazgatóság a tv. 30. §-ának (2) bekezdéséhez
igazodva minden év október 31-ig elkészíti a következ´ó
évre vonatkozó költségvetés javaslatát. A javaslatnak az
adott évre a tv. 3. §-a szerint irányadó összmennyiséget
termékfajtákra bontva kell tartalmaznia, és külön-külön
csoportosítva kell feltüntetnie az el´óirányzott beszerzéseket és cseréket. A költségvetési javaslatnak a várható bevételek és kiadások mellett ki kell mutatnia a hiteligényeket is. A javaslatnak az éves beszámolóhoz igazodó részletezettség´únek kell lennie, s a tervezett adatokból le kell
vezetnie a termékcsoportonkénti hozzájárulási összeget.
A költségvetésnek hitelfelvételi tervet is kell tartalmaznia.
11.2. Az igazgatótanács a javaslatot november 30-ig
megvitatja. A javaslat elfogadásához 2/3-os szótöbbség
szükséges, úgy azonban, hogy az igazgatótanács miniszterek által kinevezett tagjainak mindegyike a javaslat mellett
szavazzon.
Ha a minisztériumi delegátusok bármelyike a javaslat
ellen szavaz, úgy azt átdolgozásra — az ellenvetések egyidej´ú közlésével — vissza kell adni az igazgatóságnak.
A költségvetési javaslat alapján meg kell határozni a
termékcsoportonkénti egységnyi hozzájárulás értékét; az
erre vonatkozó összegszer´ú javaslat része a közgy´úlési el´óterjesztésnek. Indokolt esetben variációk is készíthet´ók.
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11.3. Az igazgatótanács az általa elfogadott költségvetést, az azt megalapozó üzletpolitikával jóváhagyásra, a
közgy´úlés elé terjeszti. A közgy´úlés által jóváhagyott költségvetés a Szövetség következ´ó évi programja.
11.4. A jóváhagyott költségvetés végrehajtását szolgáló
intézkedéseket az igazgató minden külön felhatalmazás
nélkül megteheti, a jogügyleteket megkötheti, minden
esetben mérlegelve a gazdaságossági szempontokat.
11.5. Ha a körülmények változása vagy hatósági intézkedés a tervt´ól való eltérést tesz szükségessé, az igazgató
— az igazgatótanács elnökével együttm´úködve, annak minisztériumi tagjait tájékoztatva — saját hatáskörében teszi
meg a halaszthatatlan intézkedéseket, de egyben köteles az
igazgatótanács rendkívüli ülését összehívni. A biztonsági
készlet felhasználásának tervezett intézkedésér´ól már a
tervezési fázisban értesíteni kell a fentiekben meghatározott tagokat, ha ezt az adott körülmények lehet´óvé teszik.
A már megtett szükségintézkedések jóváhagyása és a jöv´óben teend´ó intézkedések elhatározása az igazgatótanács
hatásköre.
11.6. A tv. 34. §-ában a tagi hozzájárulás évközi módosítására adott jogot, illetve kötelezettséget a közgy´úlés
gyakorolja.
11.7. A Szövetség december 31-i fordulónappal a számviteli törvény el´óírásai szerint éves beszámolót köteles
készíteni. Az éves beszámolót az igazgatóság úgy köteles
elkészíteni, hogy az a könyvvizsgáló felülvizsgálata, az igazgatótanács egyetértése után a közgy´úlés által a tárgyévet
követ´ó év május 31-éig elfogadásra kerüljön.
11.8. A Szövetség mérlegét és eredménykimutatását —
a számviteli törvény el´óírásai szerint — a törvény
35. §-ában foglalt eltérésekkel kell elkészíteni. Az eredménykimutatás ,,egyéb bevételek’’ sorából azonban a tagok hozzájárulását -ból-os tételként ki kell emelni, az
,,adózás el´ótti eredmény’’ sor után pedig ,,t´óketartalékba
helyezett’’ sort kell beiktatni, a többi sor megszüntetésével.

12. Fejlesztés
12.1. Tárolópark kiépítésére az igazgatóság középtávú
tervet készít, amelyet az igazgatótanács terjeszt a közgy´úlés elé jóváhagyás végett.
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13.1. Az el´óírt biztonsági készletszint létrehozása érdekében a Szövetség tervszer´ú beszerzést végez.
13.2. A beszerzés — gazdaságossági szempontok alapján
— történhet belföldr´ól, importból, de úgy is, hogy a Szövetség k´óolajat vásárol és bérfeldolgozási szerz´ódés alapján készítteti el a k´óolajterméket. A Szövetség szigorú
szerz´ódéses feltételek kikötésére törekszik annak érdekében, hogy szállítói az el´óírt (és az éves készletezési tervvel
összhangban lév´ó) határid´ónek eleget tegyenek.
13.3. A Szövetség az általa megkötött szerz´ódések keretében gondoskodik a beérkez´ó k´óolaj- és k´óolajtermék
mennyiségi és min´óségi átvételér´ól.
14. Csere
14.1. Figyelemmel arra, hogy a hosszabb tárolás a min´óség hátrányos változásával jár(hat), a Szövetség gondoskodni tartozik a készletek rendszeres cseréjér´ól. A k´óolajok és az egyes k´óolajtermékek a beszerzést követ´óen legfeljebb 5 évig tárolhatóak.
14.2. Cserét kell végrehajtani akkor is, ha
a) a termékszabvány megváltozik;
b) valamely készletnél min´óségromlás mutatkozik;
c) a készletösszetétel módosítása indokolt.
14.3. A 14.1. pont szerinti rendszeres, valamint a 14.2.
a) és c) pont miatti cseréket költségvonzatukkal együtt az
éves költségvetésben kell el´óirányozni. A 14.2. b) pont
szerinti esetben — az igazgató javaslatára vagy jelentése
alapján — az igazgatótanács rendelkezik.
14.4. A kicserélt terméket a Szövetség pályázat útján
értékesíti. Ha az értékesítend´ó termékb´ól a tagok többet
kívánnak megvenni, mint amennyi annak mennyisége, a
Szövetség a tagok pénzbeli hozzájárulásával arányosan
osztja el a mennyiséget az igényl´ó tagok között. Ha viszont
a tagok igénye kisebb, mint a lecserélend´ó mennyiség, a
Szövetség a különbözetet a tagokon kívüli körben is szabadon értékesítheti.
14.5. A 14.4. pontból származó viták megel´ózése érdekében a Szövetség a terv alapján — még a csere esedékessége el´ótt — a pályázat eredményét´ól függ´óen szállítási
szerz´ódések kötésének kezdeményezése révén szorgalmazza a lecserélésre kerül´ó tételek értékesítését.

12.2. A fejlesztés során földrajzilag el´ónyösen telepített,
a távvezetéki hálózatba kapcsolható, vagy vasúton és közúton jól megközelíthet´ó, biztonságos és korszer´ú bázis(ok) kialakítására kell törekedni; a helykijelölésnél értékelni kell a megfelel´ó infrastruktúrát, és általában: a
fejlesztés és m´úködtetés költségeinek együttesen értékelt
optimumának megfelel´ó telephelyet kell választani.

14.6. A cserék megszervezése, s ezek során a költségek
minimalizálása és a min´óség biztosítása az igazgatóság
feladata. A cserével kapcsolatos költségek — ellenkez´ó
megállapodás hiányában — a Szövetséget terhelik.

12.3. Ameddig a Szövetség a szükséges mérték´ú saját
tárolóval nem rendelkezik, készletezési feladatait a 10.4.
pont szerinti szerz´ódésekkel oldja meg.

15.1. A készleten lév´ó k´óolaj és k´óolajtermék meghatározott részének felhasználását a tv. 8. §-a alapján az igazgatótanács kezdeményezheti a miniszternél.

15. Felhasználás
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15.2. Ha a kérelem jelent´ós értékre (volumenre) vonatkozik, de nem sürg´ós, az igazgató összehívja döntés végett
az igazgatótanácsot. Ha viszont az intézkedés nemzetgazdasági megítélés alapján sürg´ós, az ipari, kereskedelmi és
idegenforgalmi miniszter igazgatótanácsbeli képvisel´óje
— az igazgatótanács elnökével, az igazgatóval és a Pénzügyminisztérium képvisel´ójének bevonásával — saját hatáskörében tartozik a kérelmet el´óterjeszteni és egyidej´úleg tájékoztatja err´ól az igazgatótanácsot.
15.3. A kérelemnek tartalmaznia kell mindazon adatokat és információt, amelyek alapján a miniszter a tv.
8. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározhatja az engedély tartalmát.
15.4. A miniszteri engedély kézhezvétele után az igazgatóság haladéktalanul és a leggyorsabb módon (telefax stb.)
köteles megtenni a megfelel´ó intézkedéseket annak végrehajtására. A végrehajtásról az igazgató tartozik a miniszternek jelentést tenni.
15.5. A Szövetség igazgatósága szervezi, az igazgatótanács pedig ellen´órzi az értékesített készlet pótlására vonatkozó miniszteri rendelkezés végrehajtását.
15.6. Ha a tag a készletet nem az engedélyben megjelölt
célra használta fel, noha az engedély a felhasználást meghatározott célhoz kötötte, az igazgatótanács — eseti vizsgálóbizottság jelentése és javaslata alapján — szankciót
állapít meg. A határozat ellen a tag keresetet adhat be a
bírósághoz, de ennek a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs.
15.7. A tv. 8. §-a alapján felhasználásra engedélyezett készletek értékesítésénél a Szövetség tagjait a tv.
13. §-ának el´óírásai szerint — teljesített tagi hozzájárulásuk arányában — el´óvásárlási jog illeti meg. A miniszter
engedélyében rögzített feltételek érvényesítéséért az igazgatóság felel´ós.
15.8. A felhasználásra engedélyezett készletet csak belföldi ellátás céljára lehet felhasználni, kivéve azt a készletet, amelyet az ország Nemzetközi Energia Ügynökség
tagságából fakadó kormányzati kötelezettségvállalás miatt
engedélyeztek felhasználni.
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fizetni; a közgy´úlési határozatot követ´ó 30 napon belül a
Szövetség a taggal a különbözetet elszámolja.
16.3. A tagi hozzájárulás bevallásának és teljesítésének
módja az, hogy a tag minden hónap 15. napjáig írásban
köteles nyilatkozni a Szövetségnek arról, hogy részére a
megel´óz´ó hónapban milyen mennyiség´ú k´óolajat, k´óolajterméket vámkezeltek. A nyilatkozatban közölt adatok
alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás
összegét és azt a behozatalt követ´ó hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.
16.4. A tagi hozzájárulás befizetését´ól számított 90 napon belül a Szövetségt´ól visszaigényelhet´ó a hozzájárulásnak az a része, amelyet a tag a törvény 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, biztonsági készletezési kötelezettség alá nem es´ó k´óolajtermék mennyisége után fizetett
be. A Szövetség a visszautalást az igénylésnek és a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásának a Szövetséghez
történ´ó beérkezését´ól számított 15. napon belül köteles
teljesíteni.
16.5. A visszautaláshoz az import´órnek a következ´ó
tartalmú, cégszer´ú aláírással ellátott igényl´ólapot kell benyújtania:
a) az import´ór tag neve, székhelye és adószáma;
b) a belföldi forgalom számára történ´ó vámkezelés EV
okmány száma;
c) a vámkezelt termék vámtarifaszáma, árumegnevezése, nettó tömege;
d) a behozott termék kiszerelése (kiskereskedelmi,
hordós, tankautós, vasúti tartálykocsis, tankhajós, egyéb);
e) a vámkezeléshez felhasznált KKKSZ igazolás száma;
f) a banki átutalással teljesített tagi hozzájárulás öszszege, a befizetés azonosításához szükséges adatok, számlavezet´ó bank, bankszámlaszám (amennyiben a tag teljesítését követ´óen ezek az adatok a Szövetség nyilvántartásaiból nem azonosíthatóak);
g) a visszaigénylés jogcíme [a tv. 4. § (2) bek. a) vagy
b) pontja, vagy egyéb jogcím pl. vámhivatal határozatának
módosítása, helyesbítése].

16.1. A tag a Szövetségnek hozzájárulást fizet. A tagi
hozzájárulás mértékét a tv. 2. §-ának (2) bekezdése szerinti
termékekre a közgy´úlés állapítja meg. A közgy´úlés által
termékegységre megállapított összeget kell megszorozni
az importált mennyiséggel, s az így adódó összeget kell
befizetni. Nem kell tagi hozzájárulást fizetni az után a
mennyiség után, amely a tv. 4. §-ának (1) bekezdése alapján
mentes a biztonsági készletképzési kötelezettség alól.

16.6. A visszaigénylés jogosságát igazoló okmányokat,
bizonylatokat eredetiben kell a Szövetségnek bemutatni az
igényl´ólap benyújtásakor. Az okmányokról a Szövetség
másolatot készít és azt csatolja az igényl´ólaphoz. Abban az
esetben, ha az eredeti okmányok, bizonylatok bemutatásának az igényl´ólap benyújtásának id´ópontjában akadálya
van, a tag cégszer´ú aláírásra jogosult képvisel´ói nyilatkozhatnak arról, hogy a másolatok mindenben megfelelnek az
eredeti okmányoknak, illetve bizonylatoknak. Nyilatkozatukban vállalni kell azt is, hogy az eredeti okmányokat,
bizonylatokat 5 évig meg´órzik és azokat a Szövetség által
megbízott ellen´órök által végzett vizsgálat során, a vizsgálatot végz´ók rendelkezésére bocsátják.

16.2. Amíg a közgy´úlés a tárgyévi mértéket meg nem
állapítja, a hozzájárulást az el´óz´ó évi mérték szerint kell

16.7. A tagi hozzájárulás tv. 4. §-a (2) bekezdésének
a) pontja alapján történ´ó visszautalásához az import´órnek

16. Hozzájárulás
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az igényl´ólaphoz mellékelnie kell a következ´ó okmányokat:
a) saját számlás import esetében az import´ór végfelhasználó nyilatkozatát, bizományos ügylet esetében a bizományos és a megbízó végfelhasználó együttesen tett nyilatkozatát a behozott k´óolajtermék felhasználásának
módjáról, megjelölve az alkalmazott technológiát, a felhasználó telephelyét (cím, telepvezet´ó neve és telefonszáma), a telephely használatának jogcímét;
b) vámokmányokat;
c) a beszerzéssel kapcsolatos számlákat;
d) a behozott k´óolajtermékekre vonatkozó, a gyártó
által kiadott és a vámhivatal által lebélyegzett min´óségi
bizonylatokat;
e) a telephelyre történt betárolás és a megjelölt célra
történt felhasználás bizonylatait.

zéséhez a Szövetség ellen´óre számára a szükséges feltételeket (ideértve a helyszíni szemlét is) biztosítsa.

16.8. A tagi hozzájárulás tv. 4. §-a (2) bekezdésének
b) pontja alapján történ´ó visszautaláshoz az import´órnek
a kitöltött igényl´ólaphoz a következ´ó okmányokat kell
bemutatnia, illetve mellékelnie:
a) saját felhasználásra ömlesztett áruként (tankautóban, tartálykocsiban, tankhajóban, hordóban) behozott
k´óolajtermék esetében az import´ór végfelhasználó nyilatkozatát, bizományos ügylet esetében a bizományos és a
megbízó végfelhasználó együttesen tett nyilatkozatát a behozott k´óolajtermék felhasználásának módjáról, megjelölve a felhasználó telephelyét (cím, telepvezet´ó neve és
telefonszáma), a telephely használatának jogcímét, a telephelyre történt betárolás bizonylatait, vámokmányokat,
a beszerzéssel kapcsolatos számlákat és a behozott k´óolajtermékre vonatkozó, a gyártó által kiadott és a vámhivatal
által lebélyegzett min´óségi bizonylatokat;
b) kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve
(5000 ml ´úrtartalmat vagy 5000 g nettó tömeget nem meghaladó kiszerelésben, roncsolás mentesen nem nyitható, a
kereskedelemben szokásos csomagolási felirattal ellátott
göngyölegben) behozott k´óolajtermék esetében a kiskereskedelmi kiszerelést tanúsító vámokmányokat, kereskedelmi szerz´ódéseket, számlákat;
c) ömlesztett áruként behozott k´óolajterméknek az
import´ór saját üzemében a kiskereskedelmi forgalom számára (5000 ml ´úrtartalmat vagy 5000 g nettó tömeget nem
meghaladó kiszerelésben, roncsolás mentesen nem nyitható, a kereskedelemben szokásos csomagolási felirattal ellátott göngyölegben) történ´ó kiszerelése esetében vámokmányokat, kereskedelmi szerz´ódéseket, számlákat, az importált termékre vonatkozó, gyártó által kiadott min´óségi
bizonylatokat, a kiszerel´ó telephely megjelölését és használatának jogcímét, a telephelyre történt be- és kitárolás
bizonylatait, amelyek bizonyítják, hogy az ömlesztett áruként importált k´óolajtermék kiszerelve került belföldi forgalomba.

16.12. A Szövetség követeléseinek behajtására és elszámolására a tv. 36/A. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.9. A visszatérítést kér´ó tag kötelezettsége, hogy a
behozott k´óolajtermék jogszer´ú felhasználásának ellen´ór-

16.10. A tag az esedékessé vált tagi hozzájárulásból a
kivitelt´ól számított 90 napon belül levonhatja az olyan
behozott k´óolaj és k´óolajtermék mennyiség utáni befizetését, amelyet külföldre kivitt (exportált). A behozott k´óolaj feldolgozásából származó — a törvény hatálya alá
tartozó — k´óolajtermék külföldön történt értékesítése
esetén a visszaigényelhet´ó tagi hozzájárulást k´óolaj-egyenérték alapján kell elszámolni.
16.11. A tagi hozzájárulás visszaigénylésének, illetve
levonásának jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok,
nyilvántartások benyújtásával hitelt érdeml´óen köteles
igazolni. A visszaigénylés és a levonás együttes összege
éves szinten nem haladhatja meg a tag által befizetett tagi
hozzájárulás összegét.

16.13. A Szövetség legkés´óbb a nyilatkozat és a befizetés
beérkezését követ´ó 5. napon belül tartozik kiadni a tagnak
a tv. 40. §-ában el´óírt igazolást. Sürg´ósség esetén, ha a tag
a befizetés (saját megterhelése) megtörténtét igazolja, az
igazolást telefaxon kell kiadni; ezt azonban a szokásos
módon (ajánlott levélben) meg kell ismételni.
16.14. Az igazolás kiadását a Szövetség vagyoni biztosíték adásához kötheti, ha a behozni kívánt k´óolaj, k´óolajtermék után fizetend´ó tagi hozzájárulás összege ezt indokolja, vagy ha az igazolást új tag kéri. A tag új tagnak
min´ósül az els´ó import vámkezelést követ´ó egy naptári
évig. A vagyoni biztosíték mértékét úgy kell megállapítani,
hogy a biztosíték az igazolás alapján behozható k´óolaj vagy
k´óolajtermék után fizetend´ó tagi hozzájárulás összegére
fedezetet nyújtson.
16.15. A Szövetség feladatainak ellátásához szükséges
bevételek biztosítása érdekében az igazolás kiadását vagyoni biztosíték adásához köti, ha
a) az igazolást az Alapszabály meghatározása szerint
,,új tag’’ igényli,
b) az 1 hónapra igényelt igazolások alapján fizetend´ó
tagi hozzájárulás összege az 1 000 000 Ft-ot meghaladja,
c) az igényelt és a korábban kiadott még el nem számolt
igazolások alapján a Szövetség bankszámlájára még be
nem fizetett tagi hozzájárulás összege a 2 000 000 Ft-ot
meghaladja,
d) az igényelt igazolások alapján fizetend´ó tagi hozzájárulás összege a tag alapt´ókéjét vagy törzst´ókéjét meghaladja,
e) a tag a tv.-ben és/vagy az Alapszabályban rögzített
adatszolgáltatási, nyilvántartási tagi hozzájárulás fizetési
kötelezettségét nem teljesítette,
f) a Szövetség a feladatainak ellátásához a bevételek
biztosítása érdekében azt szükségesnek ítéli.
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16.16. A vagyoni biztosíték mértéke az igényelt és a
korábban kiadott még el nem számolt igazolások alapján
fizetend´ó, a Szövetség bankszámlájára még be nem fizetett
tagi hozzájárulás összegével egyezik meg.
16.17. A vagyoni biztosíték az annak nyújtására kötelezett választása szerint lehet óvadék jogcímén készpénz,
vagy belföldi székhely´ú bank által vállalt bankgarancia. Az
óvadékot készpénzzel vagy átutalással kell teljesíteni.
16.18. Az óvadék teljesítését a készpénz befizetését igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás esetében
a terhelés napján kelt bankszámlakivonattal és annak mellékletével, vagy a terhelés/átutalás megtörténtér´ól szóló
más banki bizonylat eredeti példányával kell igazolni.
16.19. A vagyoni biztosítékként elfogadható bankgaranciát belföldi székhely´ú bank adhatja ki, mely bankgarancia
forintban megadott meghatározott összegr´ól szól, határozott id´ótartamra érvényes, és kedvezményezettként a K´óolaj- és K´óolajtermék Készletez´ó Szövetség van megnevezve.
16.20. A Szövetség azt a bankgaranciát fogadja el vagyoni biztosítékként, amelyben a bank kötelezettséget vállal a
tagi hozzájárulás befizetésér´ól szóló határozat megküldésével egyidej´úleg benyújtott igénybejelentés feltétel nélküli, legkés´óbb 3 banki napon belüli teljesítésére.
16.21. A Szövetség által elfogadható bankgarancia érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy az a tv.
38. §-ának (2) bekezdése szerint fizetend´ó tagi hozzájárulás esedékességét legalább 30 nappal meghaladja.
16.22. A bankgaranciának tartalmaznia kell a bank nyilatkozatát arról, hogy garanciavállalási kötelezettségének
határid´ó el´ótti visszavonásáról hitelt érdeml´ó módon köteles értesíteni a Szövetséget és a garanciavállalási kötelezettség alól a bank csak a Szövetség írásbeli hozzájárulása
esetén mentesül.
16.23. A vagyoni biztosíték visszajár, ha az import´ór tag
a törvényben meghatározott nyilatkozattételi és fizetési
kötelezettségének eleget tett, a Szövetséggel elszámolt és
a biztosíték nyújtásának id´ópontjában hiányzó feltételeket
a tag teljesítette. Ha a vagyoni biztosíték indokoltsága
megsz´únik, akkor a visszafizetésr´ól vagy a bankgarancia
felszabadításáról a Szövetség attól a naptól számított
15 banki munkanapon belül köteles gondoskodni, amikor
a tag az erre vonatkozó igazolásokat az igazgatóságnál
teljeskör´úen benyújtotta. A Szövetséget a részére nyújtott
vagyoni biztosíték után kamatfizetési kötelezettség nem
terheli. A biztosíték elfogadásáról, az igazgatótanács
irányelvei szerint, az igazgatóság dönt.
16.24. A Szövetség általában negyedévenként egyezteti
a tagokkal a hozzájárulási befizetések összegét. Ett´ól függetlenül azonban, szükség esetén, a Szövetség eseti egyeztetést is kezdeményezhet; a tag köteles ebben rendelkezésre állni és részt venni.
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16.25. A belföldi forgalom számára történ´ó vámkezeléshez szükséges igazolás nem adható ki annak a tagnak,
melynek irányító, ellen´órz´ó szervezete, illetve tulajdonosi
összetétele akár részben azonos egy olyan másik tag irányító, ellen´órz´ó szervezetével, tulajdonosi összetételével,
melynek tartozása van a Szövetség felé, mindaddig amíg a
tartozás megfizetésre nem kerül.
16.26. A cég adataiban történ´ó jelent´ós változás esetén,
az új adatok cégbírósági és egyéb hatóságoknál (VPOP,
IKIM) történ´ó átvezetésének megtörténtéig a tag új tagnak min´ósül, és a Szövetség igazgatóságának a 10. pontban
rögzítetteket kell alkalmaznia, ha a tag nem tesz eleget a
17.1. pontban írott kötelezettségének. Jelent´ósnek min´ósülnek az alábbi adatokban bekövetkez´ó változások:
a) székhely,
b) telephely,
c) fióktelep,
d) választott tisztségvisel´ók személye,
e) tagok, tulajdonosok személye,
f) jövedéki engedély módosítása, visszavonása, visszaadása stb.
17. Adatszolgáltatások
17.1. A Szövetség tagjai kötelesek haladéktalanul, de
legkés´óbb a következ´ó igazolás igényléséig írásban bejelenteni a cég adataiban történt minden változást. A bejelentés elmulasztása esetén a Szövetség jogosult a taggal
szemben a 16.26. pont szerint eljárni.
A Szövetség — munkájának megalapozása érdekében
— információkat kérhet tagjaitól piaci tapasztalataikról és
a jöv´óre vonatkozó elképzeléseikr´ól. Az e körben adott
tagi nyilatkozatokhoz jogi következmény nem f´úz´ódik.
17.2. A Szövetség — ugyanezen célból — kapcsolatot
tart a gazdaságirányításban szerepet viv´ó belföldi hatóságokkal, kamarákkal és a k´óolajiparhoz kapcsolódó, illetve
kereskedelemmel foglalkozó más szervezetekkel.
17.3. A Szövetség információit — hacsak nem államtitokról, szolgálati vagy üzleti titokról van szó — tagjai
számára hozzáférhet´óvé teszi.
17.4. A Szövetség az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter által megkívánt körben és módon adatszolgáltatást teljesít az IKIM számára.

18. Ellen´órzés
18.1. A Szövetség munkaszervezetében önálló ellen´órz´ó
egység m´úködik a tv. 42—43. §-ában el´óírt feladat ellátása
végett. Az ellen´órzés során megállapított rendellenességek szankcionálása és/vagy megszüntetése érdekében az
igazgatóság vagy — ha az indokoltnak látszó intézkedés
elhatározása igazgatótanácsi hatáskörbe tartozik — az
igazgatóság javaslatára az igazgatótanács intézkedik.
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18.2. A miniszter megbízása alapján az ellen´órz´ó egység
a tv. 43. §-a szerinti vizsgálatot is lefolytatja, ebben az
esetben jelentését a miniszternek teszi meg.
18.3. A Szövetség folyamatos munkakapcsolatot tart
fenn a vámhatósággal az adatok egyeztetése érdekében.
18.4. Az ellen´órz´ó egység a tárolóknál mennyiségi, min´óségi ellen´órzést végezhet, továbbá vizsgálja, hogy a tárolás módja m´úszaki, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és tulajdonvédelmi szempontból megfelel´ó-e.

19.2. A tv. 41. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint a
miniszter megsemmisítheti a Szövetség testületeinek jogszabálysért´ó határozatait és a testületeket új eljárásra utasíthatja. Erre vonatkozó indítványt a Szövetség tagjai is
tehetnek.
19.3. A miniszter eljárására az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

18.5. Az olyan esetleges bejelentést, amely szerint az
országba az el´óírt törvényes út megkerülésével a tv. hatálya
alá tartozó termék érkezett volna, az ellen´órz´ó egység
nyomban közli az illetékes vámhatósággal.
18.6. A közgy´úlés a tv.-ben nem szabályozott, de az
együttm´úködést akadályozó vagy zavaró tudatos magatartással szemben a jöv´óre nézve szankció alkalmazását rendelheti el, megnevezve az eljáró szervezeti egységet és az
eljárás módját.

19. Felügyelet
19.1. A Szövetség m´úködése felett az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter gyakorol felügyeletet.
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Melléklet
K´óolaj, illetve k´óolajtermék átszámítási arányai
Egységnyi k´óolaj,
illetve k´óolajtermék
(1 kg)

K´óolajegység (k.e.)
(kg)

K´óolaj

megfelel 1,00

Benzinek

megfelel 1,30

Gázolajok, tüzel´óolaj, illetve
sugárhajtóm´úvek ü.a.

megfelel 1,20

F´út´óolajok

megfelel 0,60

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 42. számában kihirdetett, a közúti járm´úvek m´úszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet módosításáról rendelkez´ó 12/1998. (V. 22.) KHVM rendelet
— 2. §-ával kihirdetett, az R . 3. §-ának (2) bekezdése helyesen a következ´ó:
,,(2) A járm´útípushoz a típusbizonyítvány, a járm´úsorozathoz a sorozat forgalomba helyezési engedély, illet´óleg a járm´úhöz az egyedi forgalomba
helyezési engedély abban az esetben adható meg, amennyiben a járm´útípus megfelel az MR-ben meghatározott követelményeknek.’’
— 18. §-ának számozása helyesen 17. §, ennek megfelel´óen az ezt követ´ó paragrafusok számozása értelemszer´úen változik.
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 1998. évi 44. számában kihirdetett, a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet és egyéb
hírközlést érint´ó jogszabályok módosításáról szóló 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 5. §-ának utolsó mondata helyesen:
,,11. § … A frekvenciahasználat díja 1000 Ft/állomás/hó.’’
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1998. évi 49. számában megjelent 3/1998. BJE számú büntet´ó jogegységi határozatban, a 4111. oldal második hasábjában az
5. bekezdés els´ó mondata helyesen:
,,A Be. 47. §-ának c) pontja, valamint 90. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint véd´ó részvétele a büntet´óeljárásban kötelez´ó, ha a terhelt kóros
elmeállapotú’’.
(Kézirathiba)
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EL ´ÓFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOSÉRTESÍT ´ÓT. A lap hetente, szerdánként, tematikus f´órészekben hitelesen közli a legf´óbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint az üzleti élet híreit. Emellett a lapban fizet´ó hirdetmények is megjelennek. Térítési díj ellenében közzétesszük — többek között — az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok,
kamarák, helyi önkormányzatok egyházak, különböz´ó képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár
színes oldalakon is — helyet kaphatnak az Értesít´óben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de
´
magánszemélyek közérdekl´ódésre számot tartó közlései is. Ószintén
reméljük, hogy a hírek, információk,
közlemények egy lapban történ´ó gyors, pontos és rendezett formában történ´ó közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni el´ófizet´óink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdekl´ód´ók számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
A lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címén,
levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357.; faxszám: 118-6668. Éves el´ófizetési díja: 5376 Ft áfával. Egy példány ára
24 oldalig 110 Ft áfával, utána 8 oldalanként 28 Ft áfával.
A HIVATALOSÉRTESÍT ´Ó egyes számai megvásárolhatók a Kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó cím´ú lapot ……… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
A megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El´ófizetési díj
fél évre:
egy évre

2688 Ft áfával
5376 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Kiss Elemér. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, 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 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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