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A Központi Kárrendezési Iroda közleménye . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helyesbítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7798
7798
7800
7801
7801
7802
7810

7813

7829
7830

7831
7833
7833
7834

7964
7966

7968
7973
7974

7798

MAGYAR KÖZLÖNY

II. rész

JOGSZABÁLYOK
Törvények
1998. évi LXXIX.
törvény

a Munka Törvénykönyvér´ól szóló
1992. évi XXII. törvény módosításáról*
1. § A Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi XXII.
törvény 134. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép, egyidej´úleg új (4) bekezdéssel egészül ki,
és a jelenlegi (4)—(5) bekezdés számozása (5)—(6) bekezdésre változik:
,,(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
A munkáltató
a) kivételesen fontos gazdasági érdek esetén a szabadságot legkés´óbb a tárgyévet követ´ó év június 30-áig, kollektív szerz´ódés rendelkezése esetén a tárgyévet követ´ó év
december 31-éig,
b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érint´ó
más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megsz´únését´ól számított harminc napon belül
adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. A b) pontban szerepl´ó
rendelkezést´ól érvényesen eltérni nem lehet.
(4) A szabadságot kett´ónél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.’’
2. § Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke
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,,III. Fejezet

A NEMZETKÖZI SZERZ ´ÓDÉS ALAPJÁN ÁTVETT,
VAGY NEMZ ETKÖZI KÖTEL EZETTSÉGVÁLL ALÁS
ALAPJÁN KÉSZÜLT MIN ´ÓSÍTETT, VALAMINT
KORLÁTOZOTTAN MEGISMERHET ´Ó ADAT
VÉDELME
Külföldi min´ósítés´ú adat
5/A. § Nemzetközi kötelezettségvállalás alapján átvett,
vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült min´ósített (a továbbiakban: külföldi min´ósítés´ú) adat más
állam vagy nemzetközi szerz´ódés alapján a külföldi részes
fél által meghatározott min´ósítés´ú és jelölés´ú, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér´ól szóló 1995. évi LXVI. törvény 3. §-ának b) pontja
szerinti közfeladatot ellátó szerv vagy személy részére átadott, rendeltetésszer´úen annak irattárába tartozó adat.
Külföldi min´ósítés és jelölés
5/B. § (1) A külföldi min´ósítés és jelölés a Magyar
Köztársaság Kormánya által az információbiztonság tárgyában kötött nemzetközi szerz´ódésekben meghatározott
min´ósítés és jelölés.
(2) A NATO-ban használatos min´ósítés és jelölés, illetve a magyar megfelel´óje:
a) ,,COSMIC TOP SECR ET’’ — ,,KIEMELTEN SZ IGORÚAN TITKOS’’;
b) ,,NATO SECR ET’’ — ,,NATO TITKOS’’;
c) ,,NATO CONFIDENTIAL’’ — ,,NATO BIZ ALMAS’’;
d) ,,NATO R ESTR ICTED’’ — ,,NATO KOR LÁTOZOTT TERJESZTÉS ´Ú’’.
(3) A Nyugat-Európai Unióban (a továbbiakban:
NYEU) használatos min´ósítés és jelölés, illetve a magyar
megfelel´óje:
a) ,,FOCAL TOP SECR ET’’ — ,,KIEMELTEN SZ IGORÚAN TITKOS’’;

1998. évi LXXX.
törvény
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló
1995. évi LXV. törvény módosításáról**
1. § Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) a következ´ó
III. fejezettel, valamint 5/A—5/I. §-okkal egészül ki, és a
jelenlegi III—VII. fejezet számozása IV—VIII. fejezetre
változik:
* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.
** A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.

b) ,,WEU SECR ET’’ — ,,NYEU TITKOS’’;
c) ,,WEU CONFIDENTIAL’’ — ,,NYEU BIZ ALMAS’’;
d) ,,WEU R ESTR ICTED’’ — ,,NYEU KOR LÁTOZOTT TERJESZTÉS ´Ú’’.
(4) A Magyar Köztársaság által kötött nemzetközi szerz´ódésben meghatározott min´ósítést és jelölést, illetve annak magyar megfelel´ójét a szerz´ódés kihirdetésér´ól szóló
törvény tartalmazza.
Külföldi min´ósítés
és jelölés alkalmazására jogosultak
5/C. § (1) A külföldi min´ósítés és jelölés alkalmazására
a kibocsátó és a felhasználó jogosult.
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(2) A hazai felhasználónak az általa készített adathordozón, ha az a kibocsátó min´ósített adatát is tartalmazza,
a külföldi adathordozó min´ósítésénél és jelölésénél alacsonyabb min´ósítést és jelölést nem alkalmazhat.
(3) E törvény alkalmazásában:
a) kibocsátó: a nemzetközi szerz´ódésben részes fél, aki
az adat min´ósítését meghatározza,
b) felhasználó: a címzett, illet´óleg akinek a külföldi
min´ósítés´ú adatot a címzett további felhasználásra jogosultan átadta,
c) címzett: akinek a nemzetközi szerz´ódésben részes fél
az általa min´ósített adatot átadja.
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se káros (bizalmas adat), illetve kedvez´ótlen (korlátozott
terjesztés´ú adat) lehet a nemzetközi szerz´ódésben érintett
állam vagy szervezet érdekeire.
(2) A korlátozottan megismerhet´ó adat jelölése a kibocsátó döntésének megfelel´óen ,,Bizalmas!’’ vagy ,,Korlátozott terjesztés´ú!’’ lehet.
(3) A ,,Bizalmas!’’ vagy a ,,Korlátozott terjesztés´ú!’’
jelölés alkalmazására a nemzetközi szerz´ódésben meghatározott hazai felhasználó jogosult.

A külföldi min´ósítés´ú adat kezelése

(4) A ,,Bizalmas!’’ vagy a ,,Korlátozott terjesztés´ú!’’
jelölés érvényességi idejére a nemzetközi szerz´ódés rendelkezései irányadók, de az érvényességi id´ó a 20 évet nem
haladhatja meg.

5/D. § A külföldi min´ósítés´ú és jelölés´ú adatot a nemzetközi szerz´ódés alapján meghatározott el´óírások és e
törvény szerint kell kezelni.

Hozzáférés a külföldi min´ósítés´ú és a korlátozottan
megismerhet´ó adathoz

Titoknak min´ósül´ó külföldi min´ósítés´ú adat
5/E. § (1) E törvény szerint államtitoknak min´ósül az
5/B. § (2) bekezdésének a) és (3) bekezdésének a) pontja
szerinti jelöléssel ellátott adat, valamint az 5/B. § (4) bekezdése alapján az államtitokra meghatározott min´ósítéssel és jelöléssel ellátott adat.
(2) E törvény szerinti szolgálati titoknak min´ósül az 5/B. §
(2) bekezdésének b) és (3) bekezdésének b) pontja szerinti
jelöléssel ellátott adat, valamint az 5/B. § (4) bekezdése
alapján a szolgálati titokra meghatározott min´ósítéssel és
jelöléssel ellátott adat.
(3) A 6. § (1) bekezdés v) pontjának alkalmazásában
államtitok, valamint szolgálati titok min´ósítésére feljogosított személy a vonatkozó nemzetközi szerz´ódésekben
meghatározott szerv vagy személy. Amennyiben a szerz´ódés eltér´óen nem rendelkezik, min´ósítésre jogosultnak az
adat kibocsátóját kell tekinteni.
(4) A külföldi min´ósítés´ú adat min´ósítésének és jelölésének érvényessége a kibocsátó rendelkezése szerinti ideig
tart, ennek hiányában államtitok esetén 50 évnél, szolgálati titok esetén 20 évnél hosszabb nem lehet.
Titoknak nem min´ósül´ó külföldi min´ósítés´ú
adat
5/F. § (1) E törvény szerint titoknak nem min´ósül´ó, de
védend´ó az 5/B. § (2) bekezdésének c), d) pontja, (3) bekezdésének c), d) pontja és a (4) bekezdés szerinti adat.
(2) A titoknak nem min´ósül´ó adat jelölésére a kibocsátó, illetve a felhasználó jogosult.
Korlátozottan megismerhet´ó adat
5/G. § (1) Korlátozottan megismerhet´ó adat a magyar
részes fél által készített olyan adat, amelynek tartalma
magában foglalja részben vagy egészben a külföldi részes
fél titoknak nem min´ósül´ó külföldi jelölés´ú adatait, amelyek illetéktelen megismerése vagy nyilvánosságra kerülé-

5/H. § (1) Az 5/B. §-ban, valamint az 5/G. §-ban meghatározott adatok megismerésére csak az jogosult, akinek ez
az állami vagy közfeladat ellátása érdekében indokolt. A
megismerés indokoltságáról — amennyiben a kibocsátó
másként nem rendelkezik — titoknak min´ósül´ó adatok
esetében a 2. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti titokbirtokos, titoknak nem min´ósül´ó adatok esetében az jogosult
dönteni, akinek a kibocsátó a külföldi min´ósítés´ú adatot
címezte.
(2) A külföldi min´ósítés´ú és a korlátozottan megismerhet´ó adatok nem nyilvánosak, azokra a személyes adatok
védelmér´ól és a közérdek´ú adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti megismerési kérelem megtagadása esetén a jogorvoslat az 5/E.,
az 5/F. és az 5/G. §-ok rendelkezései alá tartozó adatok
kivételével alkalmazható, az adat kibocsátójától függetlenül.
5/I. § (1) A korlátozottan megismerhet´ó adat védelmét
az 5/D. § szerint kell biztosítani.
(2) A külföldi min´ósítés´ú, valamint a korlátozottan
megismerhet´ó adatok védelmének szakmai felügyeletét a
nemzetközi szerz´ódés alapján a felügyeletre kijelölt szerv
látja el.’’
2. § A Ttv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Államtitoknak vagy az 5/B. § (2), (3) és (4) bekezdéseiben szerepl´ó nemzetközi szerz´ódést kihirdet´ó törvényben meghatározott külföldi min´ósítéssel és jelöléssel
ellátott adatnak az állami feladat ellátásához szükséges
mérték´ú megismerése el´ótt a jogosult személy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározottak szerint köteles magát biztonsági ellen´órzésnek alávetni, ha a biztonsági ellen´órzést még nem
folytatták le, vagy érvényes ellen´órzéssel nem rendelkezik.’’
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3. § A Ttv. 19. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A titokbirtokos szerv vezet´óje)
,,h) Államtitoknak vagy az 5/B. § (2), (3) és (4) bekezdéseiben szerepl´ó nemzetközi szerz´ódést kihirdet´ó törvényben meghatározott külföldi min´ósítéssel és jelöléssel
ellátott adatnak az állami feladat ellátásához szükséges
mérték´ú megismeréséhez, a megismerés el´ótt kezdeményezi az erre jogosultra vonatkozóan a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben el´óírt
ellen´órzés lefolytatását.’’

4. § Ez a törvény a Magyar Köztársaságnak az Északatlanti Szerz´ódés Szervezetéhez történ´ó csatlakozásáról,
és a Szerz´ódés szövegének kihirdetésér´ól szóló törvény
2. §-a hatálybalépésének napján lép hatályba. Ezzel egyidej´úleg hatályát veszti a Ttv. 5. §-a és az azt megel´óz´ó
alcím.
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1998. évi LXXXI.
törvény
az olimpiai bajnoki járadékról szóló
1997. évi XXII. törvény módosításáról*
1. § Az olimpiai bajnoki járadékról szóló 1997. évi XXII.
törvény (a továbbiakban: Obt.) címe a következ´ó címre
változik:
,,Az olimpiai járadékról’’
2. § Az Obt. 1. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § Az, a Magyarországon állandó lakással rendelkez´ó
magyar állampolgár, aki a nyári vagy a téli olimpiai játékokon akár egyéni számban, akár csapattagként els´ó, második vagy harmadik helyezést ért el (olimpiai érmes),
35. életévének betöltését követ´ó év január 1-jét´ól kezd´ód´óen élete végéig olimpiai járadékra jogosult.’’
3. § Az Obt. 2. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

5. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a nemzetközi
kötelezettségvállalás alapján készült min´ósített, valamint
a korlátozottan megismerhet´ó adatok védelmére vonatkozó eljárási szabályokat rendeletben szabályozza.

6. § A személyes adatok védelmér´ól és a közérdek´ú
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
(a továbbiakban: Atv.) 19. §-a (3) bekezdésének felvezet´ó
szövege helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehet´óvé kell
tenniük, hogy a kezelésükben lév´ó közérdek´ú adatot bárki
megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az
arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerz´ódésb´ól ered´ó kötelezettség alapján min´ósített adat, továbbá, ha a közérdek´ú
adatok nyilvánosságához való jogot — az adatfajták meghatározásával — törvény’’

7. § Az Atv. 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) Ha az adatvédelmi biztos eljárása során az adat
min´ósítését — a nemzetközi szerz´ódés alapján keletkezett
min´ósített adatok kivételével — indokolatlannak tartja, a
min´ósít´ót annak megváltoztatására vagy a min´ósítés megszüntetésére szólítja fel. A felszólítás megalapozatlanságának megállapítása iránt a min´ósít´ó 30 napon belül a F´óvárosi Bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben zárt tárgyaláson soron kívül jár el.’’

Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

,,2. § (1) Az els´ó helyezést elér´ó olimpiai érmes járadékának mértéke a bérb´ól és fizetésb´ól él´ók el´óz´ó évi átlagkeresetének megfelel´ó összeg.
(2) A második helyezést elér´ó olimpiai érmes járadékának mértéke az (1) bekezdésben meghatározott járadék
60%-ának megfelel´ó összeg.
(3) A harmadik helyezést elér´ó olimpiai érmes járadékának mértéke az (1) bekezdésben meghatározott járadék
40%-ának megfelel´ó összeg.’’
4. § Az Obt. 3. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,3. § Az els´ó helyezést elér´ó olimpiai érmes özvegye
élete végéig a járadék fele részének megfelel´ó özvegyi
járadékra jogosult, feltéve, hogy az els´ó helyezést elér´ó
olimpiai érmes halálakor vele közös háztartásban élt.’’
5. § Az Obt. 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § Az olimpiai érmes az 1. §-ban meghatározottak
szerinti legjobb eredménye után a 2. § (1), (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott járadék egyszeri igénylésére jogosult.’’
6. § Az Obt. a következ´ó 5/B. §-sal egészül ki:
,,5/B. § E törvény alkalmazásában olimpiai érmesnek
min´ósül az, a Magyarországon állandó lakással rendelkez´ó
magyar állampolgár is, aki akár egyéni számban, akár csapattagként els´ó, második vagy harmadik helyezést ért el a
szocialista országok versenyz´ói számára 1984-ben megrendezett ,,A’’ kategóriás nemzetközi versenyeken.’’

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.
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7. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
megállapítsa a Paralimpiai Játékokon, a fogyatékosok Világjátékain, a Speciális Olimpiai versenyeken és egyéb, a fogyatékos sportolók számára megrendezett hasonló világversenyeken eredményesen szerepl´ók járadékát.
(2) A Kormány gondoskodik az 1997. évi XXII. törvény
6. §-ának (2) bekezdése alapján megalkotott rendelet
1999. március 15-ig történ´ó módosításáról.
(3) Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

1998. évi LXXXII.
törvény
a gazdasági társaságokról szóló
1997. évi CXLIV. törvény módosításáról*
1. § A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény 301. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) A 220. § (3) bekezdésében és a 229. § (2) bekezdésében foglalt megkülönböztetési tilalomra vonatkozó rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha az azonos részvénysorozatba tartozó részvények közötti, illetve nyilvánosan
m´úköd´ó részvénytársaság alapszabályában a névre szóló
részvényekhez kapcsolódó szavazati jog legmagasabb mértékének meghatározása során tett különbségtétel e törvény hatálybalépését követ´óen kerül meghatározásra.’’
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nak megfelel´óen az Országos Rádió és Televízió Testület
(a továbbiakban: ORTT) 1998. évi költségvetésének
a) kiadási f´óösszegét 522,0 M Ft-ban, azaz ötszázhuszonkett´ómillió forintban,
b) bevételi f´óösszegét 522,0 M Ft-ban, azaz ötszázhuszonkett´ómillió forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási
f´óösszeg részletezését e törvény 1. számú melléklete, az
(1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi f´óösszeg
részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
2. § A M´úsorszolgáltatási Alap az üzemben tartási díjbevételnek az ORTT-t megillet´ó 1%-a mindenkori átutalásával egy id´óben a kiadási f´óösszeg id´óarányosan ütemezett összegének megfelel´ó értékben további támogatást
folyósít egyéb bevételei terhére, ideértve e törvény hatálybalépése el´ótti átutalások kiegészítését is.
3. § (1) Amennyiben a bevételi hiány meghaladja a
tartalék rendelkezésre álló részét, úgy az ORTT javaslatot
tesz e törvény módosítására az Országgy´úlés költségvetési
ügyekben hatáskörrel rendelkez´ó bizottságának.
(2) Az Országos Rádió és Televízió Testület a költségvetési kiadási el´óirányzatok közötti átcsoportosításra jogosult.
4. § Az ORTT az 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolót készít, melyet az R tv. 43. §-ának (1) bekezdésében meghatározott beszámolóval együtt 1999.
március 1-jéig terjeszt az Országgy´úlés elé.
5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

1. számú melléklet
az 1998. évi LXXXIII. törvényhez

1998. évi LXXXIII.
törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület
1998. évi költségvetésér´ól**
1. § (1) Az Országgy´úlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltak-

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.
** A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.

Az Országos Rádió és Televízió Testület
1998. évi költségvetésének kiadási oldala
El´ó irányzat
száma

El´óirányzat neve

El´óirányzat
összege,
millió Ft-ban

1.

Személyi juttatások

244,440

2.

Munkaadókat terhel´ó járulékok

103,867

3.

Beruházások

4.

Dologi kiadások

158,232

Összesen:

522,000

15,461
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2. számú melléklet
az 1998. évi LXXXIII. törvényhez

Alapelvek

Az Országos Rádió és Televízió Testület
1998. évi költségvetésének bevételi oldala
El´ó irányzat
száma

1.

El´óirányzat neve
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El´óirányzat
összege,
millió Ft-ban

A várható üzemben tartási díj figyelembevételével számított fix összeg´ú támogatás [Rtv. 84. § (2) és (3) bek. alapján]

522,0

Összesen:

522,0

1998. évi LXXXIV.
törvény

3. § (1) A családnak mint a társadalom alapvet´ó egységének sokoldalú segítése, a családi élet biztonságának és a
gyermekvállalás feltételeinek javítása az állam egyik legfontosabb feladata.
(2) A gyermek otthoni gondozásához, neveléséhez nyújtott ellátás célja a gyermek egészséges, harmonikus fejl´ódésének, testi, szellemi, erkölcsi gyarapodásának kiteljesítése.
(3) A családnak nyújtott ellátások az állam részér´ól
biztosított olyan támogatások, amelyek elismerve a család
és a gyermekvállalás fontosságát — jövedelmi helyzett´ól
függetlenül — a gyermeket nevel´ó szül´ót illetik meg.
(4) A többgyermekes, a gyermeket egyedül nevel´ó, továbbá a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevel´ó családokra nehezül´ó terhek ellensúlyozása céljából, továbbá esélyegyenl´óségük el´ósegítése érdekében a
családtámogatási rendszer egyes elemei differenciáltak.

a családok támogatásáról*
Az Országgy´úlés a családok és gyermekek jólétéért érzett felel´ósségt´ól vezérelve az Alkotmányban, továbbá a
nemzetközi egyezményekben rögzített szociális jogok érvényre juttatása érdekében a következ´ó törvényt alkotja:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

A törvény célja
1. § E törvény célja, hogy a családok szociális biztonságának el´ósegítése, a gyermeknevelés anyagi terheinek
csökkentése érdekében meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az
ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások
megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.

A törvény hatálya
2. § E törvény hatálya kiterjed — amennyiben nemzetközi szerz´ódés eltér´óen nem rendelkezik — a Magyar Köztársaság területén él´ó
a) magyar állampolgárra,
b) a magyar menekültügyi hatóság által menekültként
elismert, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkez´ó külföldire.

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.

Értelmez´ó rendelkezések
4. § E törvény alkalmazásában
a) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, n´ótlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa;
b) családtámogatási kifizet´óhely: a legalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztató
munkáltatónál létesített társadalombiztosítási kifizet´óhely [1998. évi XXXIX. tv. 9. § (1) bek.];
c) tanköteles: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény rendelkezése értelmében az a gyermek, akit az
iskola igazgatója tankötelesnek nyilvánított;
d) keres´ó tevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres er´ók, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerz´ódéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet
tagjaként, vagy egyéni vállalkozóként, illet´óleg társas vállalkozás tagjaként folytatott — személyes közrem´úködést
igényl´ó — tevékenység;
e) szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) szabályozott ápolást-gondozást, rehabilitációt, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény;
f) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy:
fa) az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a
külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre,
gondozásra szorul,
fb) az a tizennyolc évesnél id´ósebb személy, aki tizennyolcadik életévének a betöltése el´ótt munkaképességét
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legalább 67%-ban elvesztette, és ez az állapot egy éve tart,
vagy el´óreláthatólag legalább egy évig fennáll;
g) nevel´ószül´ó: az a személy, aki nevel´ószül´ói jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhivatal
joger´ós határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban
részesül´ó fiatal feln´óttet;
h) hivatásos nevel´ószül´ó: az a személy, aki speciális foglalkoztatási jogviszonya keretében saját háztartásában
gondozza a gyámhivatal joger´ós határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és
az utógondozói ellátásban részesül´ó fiatal feln´óttet;
i) jövedelem: az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték, bevétel, amelynek összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét;
j) rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követ´ó hónapban keletkezett jövedelem.

Családtámogatási ellátási formák
5. § A családtámogatási ellátások a következ´ók:
a) nevelési ellátás
aa) családi pótlék (7. §),
ab) iskoláztatási támogatás (9. §);
b) gyermekgondozási támogatás
ba) gyermekgondozási segély (20. §),
bb) gyermeknevelési támogatás (23. §);
c) anyasági támogatás (29. §).

II. Fejezet
NEVELÉSI

ELLÁTÁS

6. § A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az
állam havi rendszerességgel járó családi pótlékot, vagy
iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: nevelési
ellátás) nyújt.
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b) a vagyonkezel´ói joggal felruházott gyám, illet´óleg a
vagyonkezel´ó eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetésvégrehajtási intézetben
lév´ó gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre
(személyre) tekintettel;
c) a szociális intézmény vezet´óje az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt gyám, illet´óleg eseti gondnok a családi pótlékot gyámhatósági fenntartásos betétben vagy folyószámlán helyezi el. A szociális
intézmény vezet´óje a jogosult személy után járó családi
pótlékot az intézmény költségvetését´ól elkülönítetten kezeli és biztosítja a személyre szóló felhasználást.
(3) Az (1) bekezdés, továbbá a 20. § és 23. § alkalmazása
szempontjából saját háztartásban nevelt gyermeknek kell
tekinteni azt a gyermeket (személyt) is,
a) aki átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán;
b) akit 30 napot meg nem haladóan szociális intézményben helyeztek el;
c) aki a szül´ó kérelmére átmeneti gondozásban részesül,
vagy szül´ójével együtt családok átmeneti otthonában [a gyermekek védelmér´ól és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 49—51. §] tartózkodik.
8. § (1) Családi pótlék azután a gyermek (személy) után
jár, aki
a) még nem tanköteles;
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos;
c) a 7. § (1) bekezdésének b)—c) pontjában megjelölt
intézményben él, és
ca) tanköteles, vagy
cb) általános iskola, középiskola, szakiskola (a továbbiakban együtt: közoktatási intézmény) tanulója és
20. életévét nem töltötte be.
(2) A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) után járó magasabb összeg´ú családi pótlék
annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos
fogyatékosság fennállását a külön jogszabályban el´óírtak
szerint igazolták.

Családi pótlék
7. § (1) Családi pótlékra jogosult
a) a vérszerinti, az örökbefogadó szül´ó, a szül´óvel
együttél´ó házastárs (a továbbiakban együtt: szül´ó), a nevel´ószül´ó, a hivatásos nevel´ószül´ó, a gyám
aa) a saját háztartásában nevelt még nem tanköteles,
ab) a saját háztartásában gondozott tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermekre (személyre) tekintettel;

Iskoláztatási támogatás
9. § (1) Iskoláztatási támogatásra jogosult a szül´ó, a
nevel´ószül´ó, a hivatásos nevel´ószül´ó, a gyám arra a saját
háztartásában nevelt gyermekre tekintettel, aki
a) tanköteles;
b) már nem tanköteles, de közoktatási intézmény tanulója és 20. életévét még nem töltötte be.
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(2) Iskoláztatási támogatásra jogosult saját jogán az a
a) nagykorú árva, akinek mindkét szül´óje elhunyt,
b) nagykorú, akinek a vele egy háztartásban él´ó hajadon, n´ótlen, elvált, házastársától külön él´ó szül´óje elhunyt,
c) nagykorú, aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésb´ól,
és egyébként megfelel az (1) bekezdés b) pontjában foglalt
feltételeknek.
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12. § A nevelési ellátás összegének megállapítása szempontjából csak azt az igényl´ó háztartásában él´ó vérszerinti,
örökbefogadott vagy nevelt gyermeket lehet figyelembe
venni,
a) akire tekintettel a szül´ó, a nevel´ószül´ó, a hivatásos
nevel´ószül´ó, a gyám nevelési ellátásra jogosult;
b) aki közoktatási intézmény tanulója vagy fels´ófokú
oktatási intézmény els´ó oklevelet szerz´ó hallgatója és
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik;
c) aki a 9. § (2) bekezdése alapján saját jogán jogosult
az ellátásra.

A nevelési ellátási formák közös szabályai
10. § (1) Ugyanazon gyermek (személy) után járó nevelési ellátás csak egy jogosultat illet meg.
(2) Azután a gyermek (személy) után, akire tekintettel
családi pótlékot folyósítanak iskoláztatási támogatás nem
folyósítható.
(3) Ha a gyermek együttél´ó szül´ók háztartásában él, a
nevelési ellátást — együttes nyilatkozatuk alapján — bármelyik szül´ó igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint
gyermekenként. Megállapodás hiányában az ellátást
igényl´ó szül´ó személyér´ól — kérelemre — a gyámhatóság
dönt.
11. § (1) A nevelési ellátás havi összege
a) egygyermekes család esetén
b) egy gyermeket nevel´ó egyedülálló
esetén
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként
d) két gyermeket nevel´ó egyedülálló
esetén gyermekenként
e) három- vagy többgyermekes család
esetén gyermekenként
f) három vagy több gyermeket nevel´ó
egyedülálló esetén gyermekenként
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén
h) a 7. § (1) bekezdésének b)—c) pontja
szerinti intézményben él´ó, továbbá
nevel´ószül´ónél, hivatásos nevel´ószül´ónél elhelyezett gyermek esetén —
kivéve a g) pont alatt megjelölt gyermeket —, valamint a 9. § (2) bekezdés
alapján jogosultságot szerzett gyermek esetén

3 800 Ft,
4 500 Ft,
4 700 Ft,
5 400 Ft,

13. § A nevelési ellátás összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szül´ót, gyámot is,
a) akinek férje, élettársa sorkatonai, polgári szolgálatot teljesít;
b) aki saját maga vagy házastársa, élettársa
ba) közoktatási intézmény tanulója, fels´óoktatási intézmény els´ó oklevelet szerz´ó hallgatója és jövedelme nincs,
bb) vakok személyi járadékában részesül,
bc) rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági
nyugdíj összegét és egyéb jövedelme nincs,
bd) nyugellátásban — ide nem értve a bc) pont szerinti
nyugellátásokat —, átmeneti járadékban részesül és nyugdíjának, járadékénak összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb jövedelme
nincs,
be) id´óskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme nincs,
bf) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
és jövedelme nincs.

5 900 Ft,
6 300 Ft,
7 500 Ft,

14. § (1) Amennyiben a 18. életévet betöltött gyermeknek (személynek) rendszeres jövedelme van, úgy a reá
tekintettel megállapított nevelési ellátás folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.
(2) A nevelési ellátás szüneteltetése a 12. § a) pontja
szerinti számítást nem érinti.
15. § A szül´ónek, a gyámnak nem jár nevelési ellátás a
három hónapot meghaladó, egybefügg´ó külföldi tartózkodásának id´ótartamára.

5 400 Ft.

(2) A nevelési ellátást — függetlenül az igénylés és
megszüntetés id´ópontjától — teljes hónapra kell megállapítani, folyósítani.
(3) A nevelési ellátás összegének emelésér´ól az Országgy´úlés — évente — a központi költségvetésr´ól szóló törvény elfogadásával egyidej´úleg dönt.

Tankötelezettséggel összefügg´ó rendelkezések
16. § A gyermek tankötelessé válása évének október
1. napjától a gyermekre tekintettel megállapított családi
pótlékra jogosultság megsz´únik, ezzel egyidej´úleg iskoláztatási támogatásra jogosultság keletkezik.
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17. § (1) Amennyiben a szül´ó, a gyám nem biztosítja a
gyermek tankötelezettségének teljesítését, akkor a települési önkormányzat jegyz´óje, a f´óvárosban a kerületi önkormányzat jegyz´óje (a továbbiakban együtt: jegyz´ó) gyámhatósági jogkörében eljárva megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot a családban jelentkez´ó nevelési probléma megoldása érdekében.
(2) Ha a gyermekjóléti szolgálat 15 napon belül nem tud
eredményt elérni a gyermek tankötelezettsége teljesítésének el´ómozdításában, akkor err´ól a tényr´ól tájékoztatja a
jegyz´ót.
(3) A jegyz´ó a gyermekjóléti szolgálat (2) bekezdés
szerinti jelzése alapján
a) intézkedik a védelembe vétel elrendelése iránt
[Gyvt. 68. §] vagy
b) megkeresi a gyámhivatalt a szül´ó, a gyám vagyonkezel´ói jogának — az iskoláztatási támogatás felhasználása
vonatkozásában történ´ó — korlátozása végett.
(4) A gyámhivatal a (3) bekezdés b) pont szerinti megkeresés alapján az iskoláztatási támogatás felhasználását
rendszeres felügyelete alá vonja, és a szül´ót, a gyámot a
felhasználásról számadásra kötelezi.
18. § A tanköteles gyermekre tekintettel akkor is jár a
nevelési ellátás, ha a gyermek tanulói jogviszonya szünetel.

III. Fejezet
GYERMEKGONDOZÁSI

TÁMOGATÁSOK

19. § A gyermeket nevel´ó szül´ó, nevel´ószül´ó, a gyám
megélhetése alapjául — havi rendszerességgel járó —
gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra
(a továbbiakban együtt: gyermekgondozási támogatás) jogosult.

Gyermekgondozási segély
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22. § A szociális és családügyi miniszter — méltányossági jogkörben eljárva — a gyermekgondozási segélyre való
jogosultságot
a) megállapíthatja a gyermeket nevel´ó közeli hozzátartozónak [a Polgári Törvénykönyvr´ól szóló 1959. évi IV.
törvény 685. § b) pont], ha
aa) a gyermek szülei a gyermek nevelésében három
hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak,
ab) az egyedülálló szül´ó keres´ó tevékenységének hiányában a család megélhetése nem biztosítható;
b) megállapíthatja, illet´óleg meghosszabbíthatja
ba) a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének
betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben [Gyvt. 41. §
(3) bek.] nem gondozható,
bb) a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 14. életévének betöltéséig.
Gyermeknevelési támogatás
23. § Gyermeknevelési támogatásra az a szül´ó, nevel´ószül´ó, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy
több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek
3. életévének betöltését´ól 8. életévének betöltéséig jár.
24. § A gyermeknevelési támogatásban részesül´ó személy keres´ó tevékenységet napi 4 órát meg nem haladó
id´ótartamban folytathat, vagy id´ókorlátozás nélkül, ha a
munkavégzés otthonában történik.
A gyermekgondozási támogatási formák
közös szabályai
25. § (1) A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel
közös háztartásban él´ó szül´ók bármelyike igénybe veheti.
Megállapodás hiányában a támogatást igényl´ó szül´ó személyér´ól — kérelemre — a gyámhatóság dönt.
(2) Amennyiben a szül´ók egyidej´úleg több gyermek után
lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik
vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szül´ó részére lehet megállapítani.

20. § Gyermekgondozási segélyre jogosult a szül´ó, a
nevel´ószül´ó, a gyám saját háztartásában nevelt
a) gyermek 3. életévének betöltéséig,
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek
10. életévének betöltéséig.

26. § A gyermekgondozási támogatás havi összege —
függetlenül a gyermekek számától — azonos az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredékhónap
esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

21. § A gyermekgondozási segélyben részesül´ó személy
keres´ó tevékenységet
a) a gyermek másfél éves koráig nem folytathat;
b) a gyermek másfél éves kora után napi 4 órát meg nem
haladó id´ótartamban folytathat, vagy id´ókorlátozás nélkül,
ha a munkavégzés az otthonában történik.

27. § (1) Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a
személynek, aki
a) az Szt. 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt
rendszeres pénzellátás bármelyikében részesül, ide nem
értve a gyermekgondozási támogatást, továbbá a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keres´ó
tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt;
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b) olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt.
alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot
meghaladóan szociális intézményben helyeztek el;
c) — kormányrendeletben meghatározott kivétellel —
a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben
[Gyvt. 41. § (3) bek.] helyezi el;
d) el´ózetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

(2) Az anyasági támogatás — a szülést követ´ó 60 napon
belül benyújtott igény esetén — megilleti a jogosultat, ha
a) a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról
szóló nyilatkozatot visszavonták;
b) a családból kikerülést eredményez´ó gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya
gondoskodik a gyermek nevelésér´ól.

(2) A szül´ónek, a gyámnak nem jár gyermekgondozási
támogatás a három hónapot meghaladó, egybefügg´ó külföldi tartózkodásának id´ótartamára.

V. Fejezet

28. § Amennyiben a gyermekgondozási támogatásban
részesül´ó személy az általa nevelt gyermek halála miatt
elveszti támogatásra való jogosultságát, úgy a támogatás
folyósítását a halálesetet követ´ó hónap 1. napjától számított 3 hónap múlva kell megszüntetni.
IV. Fejezet
ANYASÁGI

TÁMOGATÁS

29. § (1) Anyasági támogatásra jogosult a szülést követ´óen
a) az a n´ó, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal — koraszülés esetén legalább egyszer — terhesgondozáson vett részt;
b) az örökbefogadó szül´ó, ha a szülést követ´ó 60 napon
belül az örökbefogadást joger´ósen engedélyezték;
c) a gyám, ha a gyermek a születését követ´óen 60 napon
belül — joger´ós határozat alapján — a gondozásába kerül.
(2) Az anyasági támogatás az (1) bekezdés a) pontja
szerinti jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva
született.
30. § Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult n´ó
a támogatás felvételét megel´óz´óen meghal, úgy az anyasági
támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell
kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki
a gyermek gondozását ellátja.
31. § Az anyasági támogatás — gyermekenkénti —
összege azonos a gyermek születésének id´ópontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-ával.
32. § Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követ´ó 60 napon belül lehet benyújtani.
33. § (1) Nem jár anyasági támogatás, ha
a) a szül´ók a gyermek születését megel´óz´óen nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
b) a megszületett gyermek a gyámhatóság joger´ós határozata alapján családból kikerülést eredményez´ó gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOKRA
VONATKOZÓ HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI
SZABÁLYOK
Az igényelbírálás szabályai
34. § (1) A családtámogatási ellátás (a továbbiakban:
ellátás) iránti igényt írásban kell el´óterjeszteni. Egyidej´úleg az igényhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges
tények, adatok igazolását.
(2) Az igénybejelentés napja az igény átvételének —
vagy ha az igényt posta útján terjesztették el´ó a kérelem
postára adásának — igazolt napja.
35. § (1) Az ellátás iránti igényt — a gyermeknevelési
támogatás kivételével —
a) ha a jogosult munkáltatójánál van családtámogatási
kifizet´óhely, úgy a családtámogatási kifizet´óhely,
b) ha a jogosult illetményét a Területi Államháztartási
és Közigazgatási Információs Szolgálat (a továbbiakban:
TÁKISZ) — folyósítja, úgy a TÁKISZ,
c) egyéb esetekben a jogosult lakóhelye, tartózkodási
helye szerint illetékes megyei, f´óvárosi egészségbiztosítási
pénztár (a továbbiakban: MEP), illet´óleg ennek kirendeltsége
bírálja el (a továbbiakban együtt: igényelbíráló szerv).
(2) A gyermeknevelési támogatás iránti igényt a jogosult
lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes MEP, illet´óleg ennek kirendeltsége bírálja el.
36. § (1) Az ellátásra vonatkozó igényr´ól, ha azt teljesítik, — kivéve a méltányossági jogkörben megállapított
gyermekgondozási segélyt — alakszer´ú határozatot nem
kell hozni.
(2) Alakszer´ú határozattal akkor kell dönteni, ha
a) az igényt elutasítják;
b) az ellátást szüneteltetik;
c) az ellátást megszüntetik;
d) az ellátást visszafizettetik;
e) a gyermekgondozási segélyt méltányossági jogkörben állapítják meg.
37. § (1) Az ellátás az igény benyújtásának id´ópontjától
jár, feltéve, hogy a benyújtás id´ópontjában a jogosultsági
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feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamen´óleg legfeljebb két hónapra, az
igénybejelentés napját megel´óz´ó második hónap els´ó napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ett´ól
az id´óponttól kezdve fennállnak.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott id´ó elteltével a
jogalap nélkül felvett ellátást attól lehet visszakövetelni,
akinek az ellátás felvétele felróható, feltéve, hogy a felvételt´ól vagy folyamatos ellátás esetén az ellátás megsz´únését´ól kevesebb mint három év telt el.

(2) Az ellátás folyósításáról az igényelbíráló szerv gondoskodik.

(4) Az ellátás felvétele akkor róható fel, ha
a) a jogosult tudta, hogy az ellátás ´ót nem illeti meg, de
ennek ellenére ´ó azt felvette;
b) a jogosult a saját gondatlanságából fakadóan nem
tudta, hogy az ellátás ´ót nem illeti meg, de a körülményekb´ól az következik, hogy ezt tudnia kellett volna.

(3) Az ellátást — az anyasági támogatás kivételével —
a) a családtámogatási kifizet´óhely, a TÁKISZ a tárgyhónapra járó munkabér végelszámolásakor,
b) a MEP havonta utólag a tárgyhónapot követ´ó hónap
15. napjáig
folyósítja.
(4) Az igényelbíráló szerv az anyasági támogatást az
igénylés benyújtásakor elbírálja, a jogosultság megállapítása esetén a támogatást azonnal kifizeti, és ennek megtörténtét a gyermek születési anyakönyvi kivonatának hátoldalára rávezeti.
38. § (1) Ha az igény elbírálása után megállapítást nyer,
hogy az igényt jogszabálysért´ó módon elutasították, vagy
alacsonyabb összeg´ú ellátást állapítottak meg, illet´óleg
folyósítottak, úgy a jogszabálysértés megállapításától
visszafelé számított három éven belül járó összeget ki kell
fizetni.
(2) A jogosult halála esetén — az anyasági támogatás
kivételével — az esedékes és fel nem vett ellátás azt a
személyt illeti meg, aki az elhalálozást követ´óen az ellátásra jogosító gyermek nevelésér´ól saját háztartásában gondoskodik.
(3) Az esedékessé vált és fel nem vett ellátást — az
anyasági támogatás kivételével — az esedékességt´ól számított egy éven belül lehet felvenni.
39. § Az ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek
15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan tényt,
adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti.
40. § Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos
valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Jogalap nélkül igénybe vett ellátás
41. § (1) Jogalap nélkül veszi igénybe az ellátást az a
személy, aki
a) arra nem jogosult, vagy
b) kevesebb összegre jogosult, mint amelyet számára
folyósítottak.
(2) Az, aki ellátást jogalap nélkül vett fel, köteles azt
visszafizetni, ha erre a felvételt´ól számított 30 napon belül
írásban kötelezték.

(5) Az igényelbíráló szerv, illetve az egyéb szerv köteles
megtéríteni a jogalap nélkül felvett ellátást, ha az ellátás
jogalap nélküli megállapítása, illet´óleg folyósítása mulasztásának vagy a valóságtól eltér´ó adatszolgáltatásának a
következménye és az ellátást a (2) bekezdés alapján
visszakövetelni nem lehet.
(6) Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illet´óleg felvételéért több igényelbíráló vagy egyéb szervet és
az ellátásban részesül´ót is felel´ósség terhel, úgy a jogalap
nélkül felvett ellátást közrehatásuk arányában kötelesek
megtéríteni, illet´óleg visszafizetni. Ha a közrehatásuk aránya nem állapítható meg, akkor a felel´ósöket egyenl´ó
arányban kell megtérítésre, visszafizetésre kötelezni.
(7) Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, felvételéért több igényelbíráló szervet vagy egyéb szervet terhel
a felel´ósség, úgy a jogalap nélkül felvett ellátás megtérítéséért egyetemlegesen felelnek.
42. § (1) A jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésér´ól
határozattal, az igényelbíráló szervvel vagy egyéb szervvel
szemben érvényesítend´ó megtérítésr´ól fizetési meghagyással kell intézkedni. A joger´ós határozat vagy fizetési meghagyás végrehajtható közigazgatási határozat.
(2) Az igényelbíráló szerv a követelést a jogalap nélkül
felvett ellátás utolsó kifizetését´ól számított három éven
belül érvényesítheti. Ha a követelésre alapot adó magatartás a bíróság joger´ós ítélete szerint b´úncselekmény, úgy a
követelés három éven túl is érvényesíthet´ó mindaddig,
amíg a b´úncselekmény büntethet´ósége el nem évül.
43. § (1) A jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére
kötelez´ó határozatot az a szerv hozza, amely a jogalap
nélkül felvett ellátást folyósította. Ha a visszafizetési kötelezettség mellett az igényelbíráló vagy egyéb szerv megtérítési kötelezettsége is megállapítható, úgy a visszafizetésre kötelez´ó határozatot az igényelbíráló, illet´óleg az egyéb
szerv székhelye szerint illetékes MEP hozza.
(2) A jogalap nélkül felvett ellátást els´ósorban a még
folyósított ellátásból kell levonni. Ha a jogalap nélkül
felvett ellátási formából már nem történik folyósítás, úgy
a jogalap nélkül felvett ellátás összege bármely folyósított
ellátás összegéb´ól levonható. A levonás a folyósított ellátás harminchárom százalékát nem haladhatja meg.
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(3) A levonást a visszafizetésre kötelez´ó határozat joger´óre emelkedése után lehet megkezdeni. A levonással
meg nem térült, illet´óleg a túlfizetés összegére tekintettel
csak hosszabb id´ó alatt megtérül´ó követelés összegét az
ellátást igénybe vev´ó keresetéb´ól is le lehet vonni.
(4) Ha a fizetésre kötelezett szerv, személy a fizetésre
kötelez´ó határozat, vagy a fizetési meghagyás joger´óre
emelkedését´ól számított 15 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a határozatot hozó, illetve a
fizetési meghagyást kibocsátó MEP a követelést a társadalombiztosítási járuléktartozás végrehajtására vonatkozó
szabályok szerint hajtatja be.

Jogorvoslat
44. § (1) Ha az ellátást igényl´ó az igényelbíráló szerv
intézkedésével, határozatával nem ért egyet, úgy a kézhezvételt´ól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.
(2) A családtámogatási kifizet´óhely, továbbá a TÁKISZ
intézkedése, határozata ellen a kifizet´óhely, illet´óleg
TÁKISZ székhelye (telephelye) szerint illetékes MEPhez, illet´óleg annak kirendeltségéhez lehet fellebbezni.
(3) Ha els´ó fokon a MEP, illet´óleg annak kirendeltsége
intézkedett vagy hozott határozatot, úgy ezen intézkedés,
határozat ellen benyújtott fellebbezést a MEP, illet´óleg a
kirendeltség vezet´óje bírálja el.
(4) A jogszabálysért´ó érdemi másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti — a határozat kézbesítését
követ´ó 30 napon belül — az, akinek jogosultságát vagy
kötelezettségét a határozat érinti. Ha az els´ó fokú határozatot a családtámogatási kifizet´óhely, vagy TÁKISZ hozta,
akkor a keresetet a kifizet´óhely, illet´óleg TÁKISZ székhelye (telephelye) szerint illetékes MEP vagy kirendeltsége
ellen kell benyújtani.
(5) A megtérítésre kötelezett szerv az ellene kibocsátott
fizetési meghagyással szemben bírósághoz fordulhat. A
fizetési meghagyás ellen határid´óben benyújtott keresetnek a vitatott összeg erejéig halasztó hatálya van.

VI. Fejezet
ADATVÉDELEM
45. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az igényelbíráló szerv — ideértve a
szociális és családügyi minisztert is a méltányossági jogkörének gyakorlása során — természetes személyr´ól adatokat a családtámogatási ellátások megállapítása, folyósítása
és ellen´órzése céljából — TAJ számon — tart nyilván.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célra az alábbi
személyes adatok tarthatók nyilván:
a) a jogosult, az ellátásra jogosító gyermek, továbbá a
jogosult házastársának, élettársának személyazonosító
adatai (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év,
hónap, nap);
b) a jogosult állampolgárságára, illet´óleg bevándorolt
vagy menekült jogállására vonatkozó adat;
c) a jogosult családi állapotára, élettársi kapcsolatára
vonatkozó adat;
d) az ellátásra jogosító gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyára vonatkozó adat;
e) a jogosult, a jogosult házastársa, élettársa és az ellátásra jogosító gyermek lakó-, illet´óleg tartózkodási helyére
vonatkozó adat;
f) a jogosult munkahelyére vonatkozó adat;
g) a jogosult, a jogosult házastársának, élettársának,
továbbá a nagykorú gyermek jövedelmére vonatkozó
adat;
h) az ellátásra jogosító gyermek tartós betegségére, súlyos fogyatékosságára vonatkozó adat.
(3) Az OEP és az igényelbíráló szerv a (2) bekezdés
szerinti adatot törvény alapján adatkezelésre jogosult
szervnek — a felhasználás céljának és jogalapjának egyidej´ú megjelölésével — jogszabályban meghatározott módon
szolgáltathat.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott adatok közül az
adatkezelésre jogosult szerv csak az adott támogatás elbírálásához szükséges adatokat kezelheti.
46. § Ha törvény másként nem rendelkezik, a 45. §
(2) bekezdés szerinti adatok alapján vezetett nyilvántartásból a családtámogatási ellátásra való jogosultság megsz´únését´ól számított öt év elteltével — a szolgálati id´óre
jogosító ellátások kivételével — törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
47. § Az e törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást
vezet´ó szervek a nyilvántartásban szerepl´ó adatokat személyazonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illet´óleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatnak.
48. § A családtámogatási igazgatási eljárás során az
igényelbíráló szerv adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervt´ól a családtámogatási
ellátásra való jogosultság megállapítása céljából.
49. § Az OEP szak- és pénzügyi ellen´órzése kiterjed az
ellátásokkal összefügg´ó nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésére, az igényelbíráló szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak a jogosultak részére történ´ó
megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefügg´ó ügyviteli feladatok ellátására. Az ehhez szükséges
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nyilvántartásokat könyvelési és egyéb okmányokat, illet´óleg adatokat rendelkezésre kell bocsátani.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
50. § (1) E z a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba
azzal, hogy az iskoláztatási támogatásra vonatkozó 9.,
16—18. §-okat 1999. október 1-jét ´ól kell alkalmazni.
(2) 1999. szeptember 30-ig arra a gyermekre tekintettel
is családi pótlékot kell megállapítani és folyósítani, akire
tekintettel e törvény értelmében iskoláztatási támogatás
megállapításának és folyósításának lenne helye.
(3) Akinek 1998. december 31-ig családi pótlékot, gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást folyósítottak, az ellátást — amennyiben új igénylést nem nyújtanak be — az 1998. december 31-én hatályban lév´ó szabályok alapján, de az e törvényben megjelölt összegek alapulvételével kell tovább folyósítani.
(4) Az 1998. december 31-ét megel´óz´óen benyújtott és
a törvény hatálybalépéséig el nem bírált igények esetében
amennyiben az igényérvényesítés 1999. január 1-je el´ótti
id´óre is vonatkozik, az erre az id´óre járó ellátást az 1998.
december 31-én hatályban lév´ó, jogosultságot megalapozó
szabályok alapján kell megállapítani és folyósítani.
(5) A jegyz´ó 1998. december 31-ét követ´óen már nem
állapít meg új gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot, azonban a települési önkormányzat az 1999. január
1-je el´ótt megállapított gyermeknevelési támogatást 1999.
március 31-ig tovább folyósítja.
(6) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság 1998. december 31-ét követ´óen e törvény
szerinti családtámogatásra jogosultságot már nem állapít
meg, azonban az 1999. január 1-je el´ótt megállapított ellátásokat 1999. március 31-ig tovább folyósítja.
(7) A családtámogatási kifizet´óhellyel nem rendelkez´ó
munkáltató 1998. december 31-ét követ´óen az e törvény
szerinti családtámogatási ellátásra jogosultságot már nem
állapít meg, azonban az 1999. január 1-je el´ótt megállapított ellátásokat 1999. március 31-ig tovább folyósítja.
(8) 1999. április 1-jét´ól a (5)—(7) bekezdésben megjelölt ellátásokat a MEP folyósítja.
51. § Felhatalmazást kap
a) a Kormány arra, hogy a családtámogatási ellátások
igénylésével, megállapításával, folyósításával és a jogalap
nélkül felvett ellátások visszafizetésével, megtérítésével,
valamint az igényelbíráló szervek adatfeldolgozásával kapcsolatos, továbbá a hatáskör átadásból adódó végrehajtási
szabályokat rendeletben szabályozza;
b) az egészségügyi miniszter arra, hogy a szociális és
családügyi miniszterrel egyetértésben rendeletben szabá-
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lyozza a magasabb összeg´ú családi pótlékra jogosító betegségek körét, valamint az err´ól szóló igazolások kiadásának
rendjét.
52. § E törvény hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti
a) a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló
1990. évi XXV. törvény;
b) a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény
módosításáról rendelkez´ó 1991. évi I. törvény;
c) a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény
módosításáról rendelkez´ó 1992. évi III. törvény;
d) a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény
módosításáról rendelkez´ó 1993. évi V. törvény;
e) a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról rendelkez´ó 1995. évi XLVIII. törvény I. fejezetének címe és 59—69. §-a;
f) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosításáról rendelkez´ó 1994. évi
VI. törvény 4. §-a;
g) a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló
1990. évi XXV. törvény módosításáról, valamint a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról
szóló 1995. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek
hatálybaléptetésér´ól rendelkez´ó 1995. évi CXXII. törvény;
h) az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények
módosításáról szóló 1996. évi XXII. törvény I. fejezetének
címe és 1—7. §-a, 10—11. §-a, 36. §-ának (4) bekezdése;
i) a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésér´ól
szóló 1996. évi CXXIV. törvény 71. §-a;
j) a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól
szóló 1997. évi CXLVI. törvény 68. §-a, 88. §-a (1) bekezdésének a) pontja;
k) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 17. §-ában a ,,gyermeknevelési támogatás’’ szövegrész; 25. §-ának (2) bekezdése; II. fejezetének
II. címében foglalt ,, Normatív pénzbeli ellátás’’, ,,Gyermeknevelési támogatás’’ alcímek; 27—31. §-a; 42. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában az ,,ide nem értve a külön
törvényben meghatározottak szerint megállapított gyermekgondozási segélyt’’ szövegrész; 123. §-a (1) bekezdésében ,,a gyermeknevelési támogatásnak, valamint’’ szövegrész; 123. §-ának (2) bekezdése; 124. §-ának (1) bekezdése;
130. §-a.
53. § Az államigazgatási eljárás általános szabályairól
szóló 1957. évi IV. törvény 3. §-ának (6) bekezdése a
,,társadalombiztosítási,’’ kifejezést követ´óen ,,családtámogatási’’ kifejezéssel egészül ki.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke
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1998. évi LXXXV.
törvény
a Nemzeti Biztonsági Felügyeletr´ól*
Szervezet
1. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) az Észak-atlanti Szerz´ódés Szervezete
(a továbbiakban: NATO) és a Nyugat-európai Unió (a továbbiakban: NYEU) Biztonsági Szabályzatában el´óírt követelmények érvényesítéséért felel´ós, a Miniszterelnöki
Hivatal szervezeti keretében m´úköd´ó, önálló feladattal és
hatósági jogkörrel rendelkez´ó szervezet.
(2) A Felügyelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt áll.
2. § (1) A Felügyelet élén elnök áll, akit feladatai ellátásában helyettese segít.
(2) A Felügyelet elnökét a miniszter a belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetértésben nevezi ki,
és menti fel. Az elnökhelyettest az elnök javaslatára a
miniszter nevezi ki, és menti fel.
(3) Az elnök döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket a miniszter bírálja el.
(4) Az elnök a Felügyelet tevékenységér´ól szükség szerint, de legalább évente egyszer a miniszter útján tájékoztatja az Országgy´úlés Nemzetbiztonsági Bizottságát és az
Országgy´úlés Honvédelmi Bizottságát.
(5) Az Országgy´úlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a Felügyelet tevékenysége felett a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 14. § (4) bekezdésének d)—f) pontjaiban foglaltak szerint parlamenti ellen´órzést gyakorol.
3. § (1) A Felügyelet munkáját a Kormány által létrehozandó Szakmai Tanácsadó Bizottság segíti, amely a biztonsági kérdésekben érintett minisztériumok és országos hatáskör´ú szervezetek által delegált képvisel´ókb´ól áll.
(2) A Felügyelet személyi állománya köztisztvisel´ókb´ól
és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján
vezényelt hivatásos állományú személyekb´ól áll.

Feladatok
4. § A Felügyelet ellátja a NATO és a NYEU Biztonsági
Szabályzatában (a továbbiakban együtt: Biztonsági Sza-

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.

1998/117. szám

bályzat) a nemzeti biztonsági hatóságok számára el´óírt
feladatokat, így különösen:
a) gondoskodik a NATO- és NYEU-min´ósített adatok
Biztonsági Szabályzatban el´óírt kezelésének fenntartásáról, a min´ósített adatok védelmére vonatkozó intézkedések Biztonsági Szabályzattal történ´ó összhangjáról, azok
érvényesülésér´ól, valamint a szükséges ellen´órzések elvégeztetésér´ól,
b) biztosítja, hogy a megfelel´ó biztonsági szint megállapításra kerüljön minden olyan személy és gazdálkodó szervezet
tekintetében, akik, illetve amelyek az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2) és
(3) bekezdésében meghatározott külföldi min´ósítéssel és jelöléssel ellátott adatokat megismernek vagy kezelnek,
c) a NATO- vagy NYEU-min´ósített adatok megismerésére, illetve kezelésére felhatalmazott személyekr´ól, illetve gazdálkodó szervezetekr´ól biztonsági tanúsítványt ad
ki, illetve a szükséges biztonsági feltételek hiánya (megsz´únése) esetén a biztonsági tanúsítványt megtagadja (visszavonja),
d) egyetértési jogot gyakorol a titokbirtokos szervek
biztonsági megbízottainak kinevezésével kapcsolatban,
e) engedélyt ad nemzeti ,,COSMIC’’ központi, valamint helyi irattár (irattárak) megalakítására (felszámolására), err´ól tájékoztatja a NATO és a NYEU illetékes
szervezetét,
f) gondoskodik a NATO- és NYEU-min´ósített adatok
védelmi követelményeinek oktatásáról, a szükséges továbbképzések és vizsgáztatások lebonyolításáról,
g) biztosítja, hogy a NATO- és NYEU-min´ósített adatok szükségállapotban történ´ó védelmére a megfelel´ó tervek kidolgozásra kerüljenek, azok tartalma alapján biztosítva legyen, hogy a NATO-min´ósített adatok illetéktelen
személyekhez ne kerülhessenek,
h) kivizsgáltatja a NATO- és NYEU-min´ósített adatok
elvesztésével, illetéktelen személy tudomására jutásával
kapcsolatos eseményeket, arról jelentést tesz az illetékes
belföldi és külföldi szervezeteknek,
i) tevékenységér´ól tájékoztatja a Kormányt, a NATO,
illetve a NYEU illetékes szervezetét,
j) kapcsolatot tart a Magyar Köztársaságnak a NATO
és a NYEU mellé rendelt Állandó Képviseletén szolgálatot teljesít´ó biztonsági képvisel´óvel, valamint a NATO, a
NYEU és a tagállamok illetékes szervezeteivel.
5. § A Felügyelet ellátja a Biztonsági Szabályzatban a
nemzeti iparbiztonsági hatóságok számára el´óírt feladatokat, ennek keretén belül többek között:
a) közvetíti a gazdálkodó szervezeteknek a NATO és
NYEU iparbiztonsági el´óírásain alapuló biztonsági követelményeket, útmutatást, valamint segítséget nyújt ezek
értelmezésében és végrehajtásában,
b) biztosítja a gazdálkodó szervezeteknél az iparbiztonsági követelmények érvényesülésének ellen´órzését,
c) gondoskodik a NATO- és NYEU-min´ósített adatok
megismeréséhez köt´ód´ó szerz´ódések biztonsági követel-
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ményeinek meghatározásáról, el´ósegíti, hogy a szerz´ód´ó
gazdálkodó szervezetek megfelel´ó módon alakítsák ki a
biztonsági rendszerüket,
d) gondoskodik a találmányok kezelésére vonatkozó
NATO és NYEU védelmi szabályok érvényesítésér´ól,
e) gondoskodik a NATO- és NYEU-szállítmányokkal
kapcsolatos különleges biztonsági intézkedések meghatározásáról,
f) gondoskodik a NATO- és NYEU-min´ósített információt kezel´ó gazdálkodó szervezetek látogatásával kapcsolatos biztonsági eljárások meghatározásáról és lefolytatásáról, valamint kiadja az ehhez szükséges engedélyeket,
g) gondoskodik a gazdálkodó szervezetek biztonsági
megbízottjai feladatainak meghatározásáról, a megbízottak felkészítésér´ól, rendszeres továbbképzésükr´ól.

Adatkezelés
6. § (1) A Felügyelet a jogszabályban meghatározott
feladatainak ellátása érdekében személyes, köztük különleges adatokat kezel.
(2) A Felügyelet a NATO- vagy NYEU-min´ósített adat
megismerésére felhatalmazó biztonsági tanúsítvány kiadásához az érintett személy következ´ó adatait kezeli:
a) természetes személyazonosító adatok (családi és
utónév, n´ók esetében leánykori családi és utónév, nem,
születési hely és id´ó, anyja leánykori családi és utóneve),
b) állampolgárság (hontalan státusz),
c) állandó lakóhely és tartózkodási hely,
d) útlevélszám,
e) NATO- vagy NYEU-min´ósített adat megismeréséhez köt´ód´ó munkahely, beosztás és feladatkör,
f) az érintett személyre és hozzátartozójára vonatkozó,
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény 72. §-ának (1) bekezdésében meghatározott biztonsági szakvéleményben foglalt adatok,
g) a kiadott biztonsági tanúsítvány száma, kelte, érvényességi ideje és szintje.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a Felügyelet az érintett személy részére kiadott utolsó biztonsági tanúsítvány érvényességi idejét követ´ó 20 évig kezeli.
(4) Ha az érintett személy részére biztonsági tanúsítvány
kiadására nem kerül sor, a Felügyelet a (2) bekezdés a), e)
és f) pontjában meghatározott adatokat az eljárását követ´ó
20 évig kezeli, a további adatokat a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell.
(5) A nyomozó hatóságok, a bíróság és a nemzetbiztonsági szolgálatok kérésére — a rájuk vonatkozó törvényben
meghatározott feladataik ellátására, az ott meghatározott
körben — a Felügyelet adatot szolgáltat.
(6) A személyes adatok védelmér´ól és a közérdek´ú adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. §-a
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(3) bekezdésének a), b) és e) pontjára tekintettel a Felügyelet elnökének jóváhagyásával hozhatók nyilvánosságra a biztonsági tanúsítványok kiadásával kapcsolatos részés összesített adatok.
(7) A Felügyelet a (2) bekezdés a)—e) és g) pontjában
szerepl´ó adatokat — a Biztonsági Szabályzatból fakadó
kötelezettségvállalások alapján — továbbíthatja a NATO,
illetve a NYEU biztonsági rendszerében m´úköd´ó külföldi
adatkezel´ók részére.

Hatálybalépés
7. § (1) E törvény — a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel — a kihirdetését követ´ó 15. napon lép hatályba.
(2) A 4. §, a 9—10. §, a 14. § és a 21. § a Magyar
Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerz´ódés Szervezetéhez
történ´ó csatlakozásáról és a Szerz´ódés szövegének kihirdetésér´ól szóló törvény 2. §-a hatálybalépésének napján
lép hatályba.

Felhatalmazás
8. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg:
a) a Biztonsági Szabályzatok alapján a Felügyelet részletes feladatait és m´úködési rendjét, valamint az iparbiztonsági ellen´órzések részletes szabályait,
b) a Szakmai Tanácsadó Bizottság összetételét és m´úködési rendjét.

Módosuló rendelkezések
9. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbt.) 5. §-a a következ´ó
m) ponttal egészül ki:
(A Nemzetbiztonsági Hivatal)
,,m) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére
elvégzi a hatáskörébe tartozó iparbiztonsági ellen´órzéseket.’’
10. § Az Nbt. 7. §-a a következ´ó m) ponttal egészül ki:
(A Katonai Biztonsági Hivatal)
,,m) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére
elvégzi a hatáskörébe tartozó iparbiztonsági ellen´órzéseket.’’
11. § Az Nbt. 8. §-ának (1) bekezdése a következ´ó f) ponttal
egészül ki:
(A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)
,,f) elvégzi a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági ellen´órzését.’’
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12. § Az Nbt. 57. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,,(1) Az 56. §-ban meghatározott titkos információgy´újtés engedélyezésére irányuló el´óterjesztést az Információs
Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Katonai Felderít´ó
Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és — a 8. § (1) bekezdésének f), valamint a 9. § d) pontjában meghatározott
feladat ellátása tekintetében — a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat f´óigazgatója nyújthat be.’’
13. § Az Nbt. 68. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellen´órzés (a továbbiakban: ellen´órzés) célja
annak vizsgálata, hogy fontos és bizalmas munkakörre
jelölt, illetve az ilyen munkakört betölt´ó személyek megfelelnek-e az állami élet és a nemzetgazdaság jogszer´ú
m´úködéséhez szükséges, valamint — amennyiben szükséges — a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételeknek.’’
14. § Az Nbt. 68. §-a (4) bekezdésének e) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt személyekre vonatkozó szabályok szerint kijelölésük, illetve megbízatásuk
el´ótt egyszeri biztonsági ellen´órzést kell kezdeményezni az
alábbi személyek tekintetében:)
,,e) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995.
évi LXV. törvény szerinti titokbirtokos szervvel közrem´úköd´ó olyan személy, akinek feladata ellátásához államtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellen´órzéssel védend´ó, az 1995. évi LXV. törvény
5/B. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a (4) bekezdésében szerepl´ó nemzetközi szerz´ódést kihirdet´ó törvényben
meghatározott külföldi min´ósítéssel és jelöléssel ellátott
adatot szükséges megismernie.’’
15. § Az Nbt. 69. §-a a következ´ó (14) bekezdéssel
egészül ki:
,,(14) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke kezdeményezi az ellen´órzést olyan személyek tekintetében,
akiknek feladataik ellátásához nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellen´órzéssel védend´ó adatokat
szükséges megismerniük, ha az (1)—(13) bekezdés alapján
nem állapítható meg az ellen´órzés kezdeményezésére jogosult személy.’’
16. § Az Nbt. 71. §-ának (3) bekezdése a következ´ó
mondattal egészül ki:
,,A Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke a 69. §
(14) bekezdésében meghatározott személyek tekintetében
— a megismerend´ó adat védelmi szintjének megfelel´óen
— egyedileg dönt a kitöltend´ó kérd´óív típusáról.’’
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17. § Az Nbt. 71. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(5) Az ellen´órzés a kérd´óívben megadott adatok valóságának vizsgálatára és értékelésére, valamint egyéb kockázati tényez´ók felderítésére terjed ki. Az ellen´órzést
,,A’’ típusú kérd´óív esetén az elrendelést´ól számított 30,
,,B’’ típusú kérd´óív esetén 45, ,,C’’ típusú kérd´óív esetén
60 napon belül kell lefolytatni. Ez a határid´ó egy esetben
— az érintett személy és a kezdeményez´ó egyidej´ú tájékoztatása mellett — újabb 30 nappal meghosszabbítható.’’
18. § Az Nbt. 72. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Az ellen´órzés során megszerzett információk és
adatok alapján a nemzetbiztonsági szolgálat biztonsági
szakvéleményt készít, amely valamennyi felmerült biztonsági kockázati tényez´ót tartalmazza. A szakvéleményben
foglalt megállapításokért, illetve a szükséges tájékoztatás
elmaradásáért a felel´ósség a nemzetbiztonsági szolgálatot
terheli. A szakvéleményt a miniszter ellenjegyzi, ezt követ´óen a nemzetbiztonsági szolgálat a szakvéleményt a kezdeményez´óhöz továbbítja. A kezdeményez´ó a szakvéleményt a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez továbbítja, ha
az érintett személynek feladatai ellátásához nemzetközi
kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellen´órzéssel védend´ó adatokat szükséges megismernie.’’
19. § Az Nbt. 72. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A kezdeményez´ó a nemzetbiztonsági szolgálattól
kapott szakvéleményt — az Országgy´úlés elnöke a 19. §
(7) bekezdése szerint korlátozással — döntése kialakításánál szabadon mérlegeli. Ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez továbbított szakvélemény kockázati tényez´ót tartalmaz, a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági
ellen´órzéssel védend´ó adatok megismeréséhez szükséges
biztonsági tanúsítvány nem adható ki.’’
20. § Az Nbt. 78. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) Felhatalmazást kap az illetékes miniszter, hogy —
a miniszterrel egyetértésben — rendeletben megállapítsa
azon munkaköröket, amelyek — a 2. számú melléklet
18. pontja alapján — fontos és bizalmas munkakörnek
min´ósülnek, illetve e munkakörök tekintetében meghatározza a biztonsági ellen´órzések szintjét.’’
21. § Az Nbt. 2. számú mellékletének 18. és 19. pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(Fontos és bizalmas munkakört betölt´ó személyek)
,,18. a minisztériumokon, országos hatáskör´ú szerveken, a fegyveres er´ókön, a rendvédelmi szerveken belül az
illetékes miniszter által meghatározott további olyan munkakört betölt´ó személyek, akiknek feladataik ellátásához
államtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján
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biztonsági ellen´órzéssel védend´ó, az 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a (4) bekezdésében szerepl´ó nemzetközi szerz´ódést kihirdet´ó törvényben meghatározott külföldi min´ósítéssel és jelöléssel
ellátott adatot szükséges megismerniük, illetve a munkakörük küls´ó, leplezett támadás által fenyegetett,
19. a 18. pont hatálya alá nem tartozó, az államtitokról
és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény szerinti titokbirtokos szervezeten belül a vezet´ó által meghatározott olyan személyek, akiknek feladataik ellátásához
államtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján
biztonsági ellen´órzéssel védend´ó, az 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a (4) bekezdésében szerepl´ó nemzetközi szerz´ódést kihirdet´ó törvényben meghatározott külföldi min´ósítéssel és jelöléssel
ellátott adatot szükséges megismerniük.’’
22. § Az Nbt. 3. számú mellékletében a ,,C’’ típusú
ellen´órzéshez köt´ód´ó biztonsági kérd´óív a 32. pont után a
következ´ó alcímmel és 32/A—32/E. ponttal egészül ki:
,,Önnek, valamint az Önnel közös háztartásban él´ó
hozzátartozójának:
32/A. Tulajdonában álló ingatlanok
címe és helyrajzi száma:
alapterülete:
tulajdoni hányad:
a szerzés ideje és jogcíme:
32/B. Tulajdonában álló, egymillió Ft értéket meghaladó
ingóságok
gépjárm´úvek (típus, rendszám):
védett m´úalkotás, védett gy´újtemény
(alkotó, cím, nyilvántartási szám):
egyéb ingóság (megnevezés, a szerzés ideje
és jogcíme):
32/C. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 3. §-ának 34. pontja szerinti értékpapírban
elhelyezett megtakarításának
megnevezése:
sorozatszáma:
összege:
32/D. A Ptk. szerinti betét- vagy takarékbetétszerz´ódés
alapján fennálló követelése
a hitelintézet neve:
számlaszáma vagy a betétkönyv száma:
összege:
32/E. Külföldr´ól származó jövedelme
jövedelem forrása:
jövedelem nagysága:
jövedelem jogcíme:
jövedelemszerzés ideje:’’
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke
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1998. évi LXXXVI.
törvény
a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával,
valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium
létrehozásával összefüggésben szükséges
törvénymódosításokról*
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 4. §-ában foglaltakra
figyelemmel az Országgy´úlés a következ´ó törvényt alkotja:
I. Fejezet
A foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
1. § A foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Flt.) 8. §-ának (2) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,A Kormány meghatározza a kormányzati szerveknek a
foglalkoztatáspolitika megvalósításával kapcsolatos feladatait.’’
2. § Az Flt. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Ha a MAT a megbízatásának lejártát követ´ó munkanapig nem alakul meg, a hatáskörébe tartozó
a) a Munkaer´ópiaci Alap foglalkoztatási alaprésze
központi pénzügyi keretének felosztásáról a gazdasági miniszter,
b) az a) pontban meghatározott körbe nem tartozó
többi kérdésben a szociális és családügyi miniszter
dönt.’’
3. § Az Flt. 10/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A MAT tagjait a munkaadók képvisel´ói tekintetében az ÉT-ben képviselettel rendelkez´ó országos munkaadói szövetségek, a munkavállalók képvisel´ói tekintetében
az ÉT-ben képviselettel rendelkez´ó országos munkavállalói szövetségek jelölik, egyéb megegyezés hiányában az
általuk képviseltek részér´ól teljesített munkaadói, illetve
munkavállalói járulékfizetés arányának figyelembevételével. A MAT tagjait a szociális és családügyi miniszter bízza
meg, valamint hívja vissza. A Kormány képviseletét ellátó
tagok közül a megbízásra, illet´óleg a visszahívásra két tag
esetében a gazdasági miniszter, egy-egy tag esetében az
oktatási miniszter, illetve a pénzügyminiszter tesz javaslatot.’’

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. december 22-i ülésnapján
fogadta el.
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4. § Az Flt. a következ´ó új címmel és 14/A. §-sal egészül
ki:
,,Intenzív álláskeresés támogatása
14/A. § Az a munkanélküli (ideértve a pályakezd´ó munkanélkülit is), aki a munkaügyi központtal való együttm´úködés keretében — igazoltan — maga is részt vesz a munkahely felkutatásában, támogatásként a munkahely kereséssel, illetve a munkába állást el´ósegít´ó szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott költségei megtérítését kérheti.’’
5. § Az Flt. 16/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A támogatás egy munkavállaló foglalkoztatásához
folyamatosan legfeljebb egy évi id´ótartamra állapítható
meg. A munkavállaló ezen munkaviszonya megsz´únését,
illetve megszüntetését követ´ó két éven belüli ismételt,
bármely munkaadónál történ´ó foglalkoztatásához az
(1) bekezdés alapján támogatás abban az esetben nyújtható, ha a közhasznú munkára történ´ó közvetítés id´ópontjában nem jogosult munkanélküli járadékra. Az (1) bekezdés c) pontjában említett megel´óz´ó havi átlagos statisztikai állományi létszámba nem számít be az a munkavállaló,
akinek foglalkoztatása az (1) bekezdésben meghatározott
támogatással történt.’’
6. § (1) Az Flt. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A szociális és családügyi miniszter — a MAT véleményének meghallgatásával — rendeletben határozza meg
a 14—19. §-ban meghatározott támogatások további
feltételeit, odaítélésének és visszakövetelésének részletes
szabályait.’’
(2) Az Flt. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A gazdasági miniszter — a munkaer´ópiaci szervezetet érint´ó feladatok tekintetében a szociális és családügyi
miniszterrel egyetértésben — a MAT véleményének meghallgatásával rendeletben határozza meg a Munkaer´ópiaci
Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéb´ól
nyújtható, a munkahelyteremtést, munkahely-meg´órzést,
foglalkoztatási szerkezetátalakítást el´ósegít´ó programok
és támogatások szabályait.’’
7. § Az Flt. 21. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,21. § (1) Ha a 16—18/A. §-ban meghatározott támogatás pénzügyi fedezetéül a Munkaer´ópiaci Alap foglalkoztatási alaprészének
a) központi kerete szolgál, a Gazdasági Minisztérium,
b) a megyei (f´óvárosi) munkaügyi központok által felhasználható pénzügyi kerete szolgál, a megyei (f´óvárosi)
munkaügyi központ vagy annak kirendeltsége
köt megállapodást a támogatás felhasználására vonatkozóan.
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(2) Ha a 19. §-ban meghatározott támogatás pénzügyi
fedezetéül a Munkaer´ópiaci Alap rehabilitációs alaprészének
a) központi kerete szolgál, a Szociális és Családügyi
Minisztérium vagy a megyei (f´óvárosi) munkaügyi központ
vagy annak kirendeltsége,
b) a megyei (f´óvárosi) munkaügyi központok által felhasználható pénzügyi kerete szolgál, a megyei (f´óvárosi)
munkaügyi központ vagy annak kirendeltsége
köt megállapodást a támogatás nyújtásának részletes feltételeir´ól.
(3) A megállapodás tartalmazza a támogatás mértékét,
id´ótartamát, feltételeit és a megállapodás megszegésének
következményeit.
(4) Ha a 20. § (2) bekezdésének alapján kiadott rendelet
értelmében a támogatás visszakövetelhet´ó, a támogatást a
visszakövetelés id´ópontjában hatályos, a kötelezettségszegés id´ópontjától a határozatban megállapított határid´óig
számolt jegybanki alapkamattal növelt összegben kell
visszafizetni. A határid´óre meg nem fizetett tartozást a
kötelezettségszegés id´ópontjától befizetés id´ópontjáig
számolt jegybanki alapkamattal növelt összegben kell
visszafizetni. A megyei (f´óvárosi) munkaügyi központ
igazgatója különös méltánylást érdeml´ó esetben eltekinthet a kamat, továbbá — a munkanélküli részére nyújtott
támogatás esetén — a támogatás visszakövetelését´ól.
(5) A megyei (f´óvárosi) munkaügyi központ igazgatója
a (4) bekezdésben meghatározott jogkörét az eljárás bármely szakaszában gyakorolhatja.
(6) Aki foglalkoztatást el´ósegít´ó támogatásban részesül,
köteles a támogatást megállapító szervnek haladéktalanul
bejelenteni, ha a támogatást megalapozó körülményeiben
változás következik be.’’
8. § Az Flt. 31. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,31. § A munkanélküli részére (ideértve a pályakezd´ó
munkanélkülit is) a munkanélküli járadék megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve
a lakóhelyét´ól a munkaügyi központhoz történ´ó oda- és
visszautazást, valamint a munkaügyi központ által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz
igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni.’’
9. § (1) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének a) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(3) A Munkaer´ópiaci Alapon belül — a pénzeszközök
felhasználásának célja szerint — a következ´ó alaprészeket
kell elkülöníteni:]
,,a) szolidaritási alaprészt, a munkanélkülieket e törvény alapján megillet´ó ellátások (munkanélküli járadék,
pályakezd´ók munkanélküli segélye, el´ónyugdíj, nyugdíj
el´ótti munkanélküli segély, költségtérítés (31. §), valamint
ezek juttatásával kapcsolatos postaköltség, továbbá a kifi-
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zetett ellátásokat terhel´ó, társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulék és a külön törvényben meghatározott egészségügyi hozzájárulás) finanszírozására.
Ezt az alaprészt terheli továbbá a munkanélküli járadékban részesül´ók kiegészít´ó segélye [58. § (9) bekezdés].’’
(2) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének f) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[(3) A Munkaer´ópiaci Alapon belül — a pénzeszközök
felhasználásának célja szerint — a következ´ó alaprészeket
kell elkülöníteni:]
,,f) rehabilitációs alaprészt, a megváltozott munkaképesség´ú személyek foglalkoztatásának külön jogszabályban meghatározott módon történ´ó el´ósegítésére, továbbá
foglalkozási rehabilitációt el´ósegít´ó programok támogatására, valamint a foglalkoztatási rehabilitációs képzést, rehabilitációs foglalkoztatást el´ósegít´ó közalapítványok támogatására,’’
(3) Az Flt. 39. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(6) A Munkaer´ópiaci Alap alaprészeinek központi
pénzügyi kerete által finanszírozott program esetében a
programhoz közvetlenül kapcsolódó igazolt költségek az
érintett keret terhére elszámolhatók, illetve abból megtéríthet´ók.’’
10. § (1) Az Flt. 39/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A Munkaer´ópiaci Alappal a szociális és családügyi
miniszter rendelkezik. Rendelkezési jogát
a) a Munkaer´ópiaci Alap foglalkoztatási alaprészének
központi pénzügyi kerete tekintetében a gazdasági miniszterrel,
b) a (2)—(5) bekezdésben foglaltak szerint a MAT-tal,
c) a Munkaer´ópiaci Alap szakképzési alaprésze tekintetében az oktatási miniszterrel
megosztva gyakorolja.’’
(2) Az Flt. 39/A. §-a (2) bekezdése b) pontjának 3. alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(2) A MAT a Munkaer´ópiaci Alap tekintetében
b) dönt]
,,3. a gazdaságfejlesztést, területfejlesztést szolgáló
központi programokhoz való csatlakozásról,’’
(3) Az Flt. 39/A. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
[(2) A MAT a Munkaer´ópiaci Alap tekintetében]
,,d) véleményezi a Kormány foglalkoztatási koncepciójának és irányelvének tervezetét, a munkanélküli ellátásokra, foglalkoztatást el´ósegít´ó támogatásokra, a Munkaer´ópiaci Alappal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabálytervezeteket, a gazdasági miniszter egyedi döntéseinek
tervezetét. A szociális és családügyi miniszter a munkanélküli ellátásokra, valamint a foglalkoztatást el´ósegít´ó támogatásokra vonatkozó, illetve a gazdasági miniszter a mun-
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kahelyteremtést, foglalkoztatási szerkezetátalakítást el´ósegít´ó programok és támogatások szabályaira vonatkozó
miniszteri rendeletet a MAT véleményének meghallgatása
nélkül adja ki, ha a MAT álláspontja az err´ól szóló el´óterjesztés benyújtását követ´ó 30 napon belül nem született
meg;’’
(4) Az Flt. 39/A. §-a (3) bekezdése a) pontjának 2. alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(3) A MAT
a) a foglalkoztatási alaprész tekintetében dönt]
,,2. központi foglalkoztatási, képzési és munkaer´ópiaci integrációs programok indításáról, valamint a programokhoz kapcsolódó költségekr´ól,’’
(5) Az Flt. 39/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A szociális és családügyi miniszter
a) az éves költségvetési törvényjavaslathoz kapcsolódóan benyújtja a Kormánynak a Munkaer´ópiaci Alap
éves — a foglalkoztatási alaprész tekintetében a gazdasági miniszterrel, a szakképzési alaprész tekintetében az
oktatási miniszterrel egyetértésben kialakított —, a
MAT javaslatának megfelel´ó költségvetését. A MAT
javaslatától eltekinthet, ha az a tárgyévet megel´óz´ó év
szeptember 15-éig nem született meg, feltéve, hogy az
el´óterjesztést legkés´óbb augusztus 16-áig a MAT megkapta. Amennyiben a MAT javaslata nem született meg,
a szociális és családügyi miniszter a Kormánynak benyújtott el´óterjesztéshez csatolja a munkaadói és munkavállalói oldal véleményét;
b) dönt a Munkaer´ópiaci Alap egyes alaprészei közötti
átcsoportosításról — a foglalkoztatási alaprész tekintetében a gazdasági miniszterrel egyetértésben —, ha a MAT
döntése
1. jogszabályba ütközik,
2. veszélyezteti a munkanélküli ellátások kifizetésének biztonságát,
3. az el´óterjesztés benyújtásától számított 30 napon
belül nem születik meg;
c) a foglalkoztatási és rehabilitációs alaprész tekintetében — a foglalkoztatási alaprészt illet´óen a gazdasági miniszter egyetértésével — dönt a központi és decentralizált
pénzeszközök arányáról, a decentralizálás elveir´ól, ha a
MAT döntése
1. jogszabályba ütközik,
2. nem születik meg a tárgyév január 30-áig, illetve
az el´óterjesztés benyújtását követ´ó 30 napon belül;
d) dönt a rehabilitációs alaprész központi pénzeszközeinek felhasználásáról;
e) a MAT-nak a (2) bekezdés g) pontja szerinti kezdeményezésére szakért´ói vizsgálatot rendel el.’’
11. § Az Flt. 39/A. §-a a következ´ó új (5)—(6) bekezdéssel egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi (5)—(7) bekezdésé-
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nek helyébe (7)—(9) bekezdésként a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(5) A gazdasági miniszter dönt
a) — a b) pontban meghatározott kivétellel — a foglalkoztatási alaprész központi pénzügyi keretének felhasználásáról;
b) központi foglalkoztatási, képzési és munkaer´ópiaci
integrációs programok indításáról és költségeir´ól, a hátrányos helyzet´ú rétegek elhelyezkedését segít´ó központi
programok tekintetében a szociális és családügyi miniszter
javaslata alapján, ha a MAT döntése
1. jogszabályba ütközik,
2. nem születik meg a tárgyév január 30-ig, illetve
az el´óterjesztés benyújtását követ´ó 30 napon belül.
(6) Az oktatási miniszter a Munkaer´ópiaci Alap szakképzési alaprésze tekintetében:
a) el´ókészíti, illet´óleg a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben kiadja a szakképzési hozzájárulásról
és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló jogszabályokat;
b) felel´ós a szakképzési alaprész
ba) központi pénzeszközei felhasználásának jogszer´úségéért és ellen´órzéséért,
bb) bevételei beszedésének elrendeléséért,
bc) követeléseinek behajtásáért (ideértve a pénzügyi
garanciák érvényesítését);
c) dönt a szakképzési alaprész központi és decentralizált keretre történ´ó felosztásáról, a megyei (f´óvárosi) munkaügyi központok által felhasználható pénzügyi keret
nagyságáról, a szakképzési alaprészen belüli átcsoportosításról, és ezekr´ól tájékoztatja a Szociális és Családügyi
Minisztériumot;
d) tájékoztatja a MAT-ot az Országos Szakképzési Tanács javaslatairól.
(7) A Munkaer´ópiaci Alap pénzeszközeinek felhasználásáról e törvény, valamint külön jogszabály szerint a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a megyei (f´óvárosi)
munkaügyi központok gondoskodnak.
(8) A Munkaer´ópiaci Alap összesített bevételi és kiadási
el´óirányzatát és annak az alaprészek közötti megosztását
az Országgy´úlés összevont jogcímenként (kiemelt el´óirányzatokként) az éves költségvetési törvényben hagyja
jóvá. Az alaprészen belüli további jogcímeket a szakképzési alaprész tekintetében az oktatási miniszter, a foglalkoztatási alaprész központi pénzügyi kerete tekintetében
a gazdasági miniszter, a többi alaprész tekintetében a szociális és családügyi miniszter állapítja meg.
(9) A Munkaer´ópiaci Alap kezelésének és felhasználásának részletes szabályait a szociális és családügyi miniszter — a foglalkoztatási alaprész központi kerete tekintetében a gazdasági miniszterrel, a szakképzési alaprész tekintetében az oktatási miniszterrel egyetértésben — határozza meg.’’
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12. § (1) Az Flt. 39/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A Munkaer´ópiaci Alap egyes alaprészeinek pénzeszközei — a szakképzési alaprész kivételével — a MAT,
illet´óleg a szociális és családügyi miniszter — a foglalkoztatási alaprész központi pénzügyi kerete tekintetében a
gazdasági miniszterrel egyetértésben hozott — döntése
szerint, — a m´úködési alaprészt illet´óen e törvényben
meghatározott módon — egymás közt átcsoportosíthatók
feltéve, ha erre az eredeti el´óirányzatokon felül képz´ód´ó
többletbevételek fedezetet biztosítanak, vagy az egyes
alaprészek tényleges kiadásainak az el´óirányzatoktól való
elmaradása várhatóan fedezetet nyújt.’’
(2) Az Flt. 39/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A szakképzési alaprészb´ól kifizetések az adott naptári évben, a szakképzési hozzájárulási kötelezettség jogszabályban meghatározott id´ópontját követ´óen csak a
ténylegesen befolyt bevételek erejéig teljesíthet´ók.’’
13. § Az Flt. 39/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A Munkaer´ópiaci Alap javára fennálló behajthatatlan követelést az ellátást, támogatást megállapító munkaügyi központ igazgatója, illet´óleg — a hatáskörébe tartozó támogatások esetében — a Szociális és Családügyi
Minisztérium, illet´óleg az Oktatási Minisztérium törli.’’
14. § Az Flt. 41/A. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel
egészül ki:
,,(6) Az 1999-et követ´ó tárgyévi rehabilitációs hozzájárulásnak e törvény szerint meghatározott mértékét a Szociális és Családügyi Minisztérium 100 Ft-ra kerekítve a
tárgyévet megel´óz´ó augusztus 31-éig a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesít´ójében teszi közzé.’’
15. § Az Flt. 42/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként el´óleget kell fizetni. Az el´óleg mértéke a mindenkori tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség huszonöt százaléka. Az el´óleg összegét a munkaadó
maga állapítja meg és fizeti be. A negyedik negyedévre
el´óleget fizetni nem kell. A tevékenységét megkezd´ó kötelezett az els´ó teljes negyedév után köteles el´óször el´ólegfizetést teljesíteni.’’
16. § (1) Az Flt. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A Munkaer´ópiaci Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete felhasználható:
a) központi foglalkoztatási, képzési és munkaer´ópiaci
integrációs programok és kutatások támogatására;
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b) foglalkoztatási és képzési célú közalapítványok támogatására;
c) a Magyar Köztársaság költségvetésér´ól szóló törvényben megnevezett forrásból
1. a gazdasági miniszter rendeletében meghatározott munkahelyteremtést, munkahelymeg´órzést,
foglalkoztatási szerkezetátalakítást el´ósegít´ó támogatások és programok finanszírozására,
2. foglalkoztatást el´ósegít´ó támogatások továbbfejlesztésére vonatkozó kutatások és programok támogatására,
3. az érdekegyeztetés m´úködési feltételeinek biztosításához történ´ó hozzájárulásra;
d) a Kormány által a 8. § (2) bekezdése alapján kiadott
foglalkoztatáspolitikai irányelvek végrehajtását el´ósegít´ó,
továbbá az Európai Unióhoz való csatlakozást el´ókészít´ó
programok támogatására;
e) munkaer´ófejleszt´ó és -képz´ó központok létrehozásának támogatására;
f) 1996. január 1-je el´ótt a Foglalkoztatási Alap terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséb´ól adódó kifizetésekre.’’
(2) Az Flt. 43. §-a a következ´ó új (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidej´úleg a jelenlegi (3)—(4) bekezdés számozása
(4)—(5) bekezdésre változik:
,,(3) A Munkaer´ópiaci Alap rehabilitációs alaprészének
központi kerete felhasználható
a) a megváltozott munkaképesség´ú személyek foglalkoztatásának külön jogszabályban meghatározott módon
történ´ó el´ósegítésére,
b) a foglalkozási rehabilitációt el´ósegít´ó programok
támogatására,
c) foglalkozási rehabilitációs képzést, rehabilitációs
foglalkoztatást el´ósegít´ó közalapítványok támogatására.’’
17. § (1) Az Flt. 56. §-a a következ´ó (1) bekezdéssel
egészül ki:
,,(1) A Munkaer´ópiaci Alap javára fennálló tartozás
adók módjára behajtandó köztartozás.’’
(2) Az Flt. 56. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A szociális és családügyi miniszter, a Szociális és
Családügyi Minisztérium, a gazdasági miniszter, a G azdasági Minisztérium, a munkaügyi központ központi
szervezeti egysége, valamint kirendeltsége által mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen jogorvoslatnak
nincs helye.’’
18. § Az Flt. 58. §-a a következ´ó (9) bekezdéssel egészül
ki:
,,(9) A 39. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kiegészít´ó
segélyre az 1999. évben munkanélküli járadékban részesül´ók a járadék folyósításával megegyez´ó id´ótartamra, de
legfeljebb 1999. december 31-ig jogosultak. A kiegészít´ó
segély egy napra járó összege 33 forint. A kiegészít´ó segélyt
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a munkanélküli járadékkal együtt — a segély megállapítására irányuló külön határozat nélkül — kell kifizetni. A
kiegészít´ó segélyt a személyi jövedelemadóról szóló, 1998.
évi LXV. törvénnyel módosított 1995. évi CXVII. törvény
1. számú mellékletének 1.3. pontjában meghatározott állami szociális rendszer keretében nyújtott szociális segélynek kell tekinteni.’’
19. § a) Az Flt. 8. §-a (5) bekezdésének b) pontjában,
42. §-ának (8) bekezdésében, 48. §-ának (1)—(2) bekezdésében, 49. §-ának (3) bekezdésében, 51/A. §-ának (7) bekezdésében, 53. §-ának (1) bekezdésében, 55. §-ának
(3) bekezdésében, 57. §-ában, 57/A. §-ának (1) bekezdésében a ,,Munkaügyi Minisztérium’’ szövegrész ,,Szociális és
Családügyi Minisztérium’’ szövegrészre,
b) az Flt. 7. §-ának (1), (3) és (5)—(6) bekezdésében,
19. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ában, 36/A. §-ában,
43. §-ának (5) bekezdésében, 48. §-ának (1)—(2) bekezdésében, 49. §-ának (3) bekezdésében, 52. §-ában,
56/A. §-ának (4) bekezdésében a ,,munkaügyi miniszter’’ szövegrész ,,szociális és családügyi miniszter’’ szövegrészre,
c) az Flt. 25. §-ának (5) bekezdésében ,,— a (3) bekezdésben’’ szövegrész ,,— a (4) bekezdésben’’ szövegrészre,
a 27. §-ának (1) bekezdésében ,,— a 25. § (5) bekezdésében’’ szövegrész ,,— 25. § (6) bekezdésében’’ szövegrészre,
a 27. §-ának (8) bekezdésében ,,az (5)—(6) bekezdésben’’
szövegrész ,,az (5) bekezdésben’’ szövegrészre, a 29. §-a
(1) bekezdésének e) pontjában ,,a 25. § (6) bekezdésében’’
szövegrész ,,25. § (7) bekezdésben’’ szövegrészre, a 30. §-a
(1) bekezdésének f) pontjában ,,a 25. § (3) bekezdésben’’
szövegrész ,,25. § (4) bekezdésben’’ szövegrészre,
d) az Flt. 39/A. § (2) bekezdésének b.4. pontjában a
,,39. § (5) bekezdésében’’ szövegrész ,,39. § (6) bekezdésében’’ szövegrészre
változik.

II. Fejezet
A foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
rendelkez´ó 1996. évi CVII. törvény módosítása
20. § A foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
rendelkez´ó 1996. évi CVII. törvény 37. §-a (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Az e törvény alapján els´ó ízben megalakított munkaügyi tanácsok megbízatása — az Flt. 11. §-a (1) bekezdésében foglaltaktól eltér´óen — külön törvényben meghatározott id´ópontban jár le.’’
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III. Fejezet

A szakképzési hozzájárulásról
és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló
1996. évi LXXVII. törvény módosítása
21. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Szht.) 4. §-ának (7) bekezdésében
,,a Munkaer´ópiaci Alap kezel´ójének (a továbbiakban:
alapkezel´ó)’’ szövegrész ,,Oktatási Minisztériumnak’’ szövegrészre változik.
(2) Az Szht. 4. §-ának (8) bekezdésében a ,,munkaügyi
miniszter’’ szövegrész ,,oktatási miniszter’’ szövegrészre,
az ,,alapkezel´ó’’ szövegrész ,,Oktatási Minisztérium’’ szövegrészre változik.
(3) Az Szht. 4. §-ának (9) bekezdésében a ,,munkaügyi
miniszter’’ szövegrész helyébe az ,,oktatási miniszter’’ szövegrész lép.
(4) Az Szht. 5. §-ának (5) bekezdésében az ,,alapkezel´ónek’’ szövegrész ,,Oktatási Minisztériumnak’’ szövegrészre változik.
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25. § (1) Az Szht. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A szakképzési alaprész felhasználásáról és a támogatásról, ha
a) az OSZ T tesz javaslatot, a javaslat alapján az oktatási miniszter,
b) a megyei (f´óvárosi) szakképzési bizottság tesz javaslatot, a javaslat alapján a megyei (f´óvárosi) munkaügyi
központ igazgatója
dönt.’’
(2) Az Szht. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A (2) bekezdésben meghatározott szerz´ódést, ha a
döntés
a) az (1) bekezdés a) pontja szerint történik, a szerz´ódést az Oktatási Minisztérium,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerint történik, a szerz´ódést a megyei (f´óvárosi) munkaügyi központ
köti meg a támogatásban részesül´óvel.’’

ki:

26. § Az Szht. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A szakképzési alaprészb´ól kapott beruházási célú
támogatással létrehozott ingatlanra jelzálogjogot kell bejegyezni a támogatást nyújtó szerv javára a támogatás mértékéig.’’

,,(6) A szakképzési alaprész m´úködtetése költségeinek
finanszírozására a szakképzési alaprész kiadási el´óirányzatának legfeljebb 3%-a használható fel.’’

27. § Az Szht. 15. §-ának (3) bekezdésében a ,,munkaügyi miniszter’’ szövegrész ,,oktatási miniszter’’ szövegrészre változik.

23. § Az Szht. 9. §-ának (4) bekezdésében a ,,munkaügyi
miniszter’’ szövegrész ,,oktatási miniszter’’ szövegrészre
változik.

IV. Fejezet

22. § Az Szht. 8. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel egészül

24. § (1) Az Szht. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A megyék (f´óváros) javára meghatározott decentralizált résszel kapcsolatos pályázatok kiírására és értékelésére a megyékben (f´óvárosban) szakképzési bizottság jön
létre.’’
(2) Az Szht. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A megyei (f´óvárosi) szakképzési bizottság a megyei
(f´óvárosi) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti
szervezetek, valamint a szakképz´ó iskolát fenntartó önkormányzatok és a területi gazdasági kamarák három-három
képvisel´ójéb´ól, továbbá a megyei (f´óvárosi) közoktatásfejlesztési közalapítvány kuratóriumának egy delegált képvisel´ójéb´ól áll, tagjait a megyei (f´óvárosi) munkaügyi tanácsok javaslatára — 3 éves id´ótartamra — az oktatási miniszter kéri fel legkés´óbb 1999. március 31-ig.’’

A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény
módosítása
28. § (1) A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 4. §-a (1) bekezdésének bevezet´ó szövege helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A szakképzés központi irányítását az oktatási miniszter látja el, amelynek keretében a szakképzés egészére
kiterjed´óen a szakképesítésért felel´ós miniszterrel egyetértésben ...’’
(2) Az Szkt. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Az oktatási miniszter
a) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörét a szakképesítésért felel´ós miniszterrel egyetértésben,
b) a (2) bekezdés c)— f) pontjában meghatározott hatásköreit a szakképesítésért felel´ós miniszter javaslata
alapján
gyakorolja.’’
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(3) Az Szkt. 5. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[(3) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokon túl a 4. §
(2) bekezdés c)— f) pontjaiban meghatározott hatásköröket]
,,b) A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési ágazat tekintetében a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter;’’
(gyakorolja.)
(4) Az Szkt. 4. §-ának (2) bekezdésében, az 5. §-ának
(2) bekezdésében, a 6. §-ának (1) bekezdésében és a
9. §-ának (2) bekezdésében a ,,munkaügyi miniszter’’ szövegrész helyébe az ,,oktatási miniszter’’ szövegrész, az Szkt.
9. §-ának (5) bekezdésében, a 12. § (3) bekezdésében a
,,Munkaügyi Minisztérium’’ szövegrész helyébe az ,,Oktatási Minisztérium’’ szövegrész lép.

V. Fejezet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosítása
29. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 33. §-a (4) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A közös igazgatású közoktatási intézményben a nevel´ó
és oktató munkához kapcsolódó, — e törvény 121. § (1) bekezdésének 22. pontjában felsorolt — nem közoktatási
tevékenységet ellátó intézményegység is m´úködhet.’’
(2) A Kt. 33. §-a (5) bekezdésének második mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Az általános m´úvel´ódési központban egységes vagy
összetett iskola feladatait, továbbá a nevel´ó és oktató munkához kapcsolódó, — e törvény 121. § (1) bekezdésének
22. pontjában felsorolt — nem közoktatási tevékenységet
ellátó intézményegység is m´úködhet.’’
(3) A Kt. 8. §-ának (11) és (14)—(16) bekezdésében,
19. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ában, 36. §-ának (5) bekezdésében, 52. §-ának (2) bekezdésében, 81. §-ának
(8)—(10) bekezdésében, valamint (12) és (14) bekezdésében,
88. §-ának (2) bekezdésében, 91. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában és (4) bekezdésének g) pontjában, valamint
(8) bekezdésében, 92. §-ának (1)—(2) bekezdésében,
93. §-ának (1) bekezdésében, 94. §-ának (1)—(2) bekezdésében, 95. §-ának (1)—(5) bekezdésében, 96. §-ának
(3)—(5) bekezdésében, 97. §-ának (1) bekezdésében,
98. §-ának (1)—(2) bekezdésében, 100. §-ában, 101. §-ának
(6) bekezdésében, 107. §-a (8) bekezdésének a) pontjában,
108. §-ának (2) és (6), valamint (9)—(10) bekezdésében,
111. §-ának (2) bekezdésében, 112. §-ának (3) bekezdésében,
122. §-ának (9) bekezdésében, 123. §-ának (8) bekezdésében,
124. §-a (4) bekezdésének a) pontjában és (13) bekezdésének
b) pontjában, 129. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a
,,m´úvel´ódési és közoktatási miniszter’’ szövegrész, illet´óleg
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annak ragozott formája helyébe az ,,oktatási miniszter’’ szövegrész, illet´óleg megfelel´ó raggal ellátott formája, továbbá a
Kt. 81. §-a (1) bekezdésének a) pontjában ,,a foglalkozási’’
szövegrész helyébe a ,,a nevelési’’ szövegrész lép.

VI. Fejezet
A fels´óoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
módosítása
30. § (1) A fels´óoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ft.) 74. §-a (1) bekezdésének
a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(1) Az oktatási miniszter a fels´óoktatással kapcsolatos
állami feladatai körében]
,,a) részt vesz a fels´óoktatási politika és fejlesztés állami döntéseinek el´ókészítésében, illet´óleg kialakításában,
irányítja az ágazat tudománypolitikáját, annak megvalósítását, koordinálja az országos tudománypolitikai koncepció kialakítását és ezzel összefüggésben el´óterjesztést
tesz;’’
(2) Az Ft. 74. §-a (1) bekezdésének o) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[(1) Az oktatási miniszter a fels´óoktatással kapcsolatos
állami feladatai körében]
,,o) dönt a fels´óoktatási szövetség létesítésével, m´úködésével kapcsolatban e törvény alapján meghatározott kérdésekben; a fels´óoktatási szövetség szenátusának meghatalmazása alapján átadja a szövetségi elnökök megbízását;’’

VII. Fejezet
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosítása
31. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
37/F. §-ának (2) bekezdésében, 85. §-ában, 124. §-ának
(4) bekezdésében, valamint 132. §-a (1) bekezdésének
c) pontjában a ,,Népjóléti Minisztérium’’ szövegrész helyébe a ,,Szociális és Családügyi Minisztérium’’ szövegrész lép.
(2) Az Szt. 31. §-ában, 117/B. §-ának (1) bekezdésében,
132. §-ának (2) bekezdésében a ,,népjóléti miniszter’’ szövegrész helyébe a ,,szociális és családügyi miniszter’’ szövegrész lép.
(3) Az Szt. 132. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül
ki:
,,(3) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy
a közgyógyellátás keretében rendelhet´ó gyógyszerek körét
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[49. § (2) bekezdés] a szociális és családügyi miniszterrel
egyetértésben rendeletben szabályozza.’’

1998/117. szám
X. Fejezet

A területfejlesztésr´ól és a területrendezésr´ól szóló
1996. évi XXI. törvény módosítása
VIII. Fejezet
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl´óségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása
32. § (1) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl´óségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(1) A Tanács tagjai:]
,,a) a Belügyminisztérium, a Szociális és Családügyi
Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Ifjúsági és
Sportminisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Pénzügyminisztérium képvisel´óje;’’
(2) A Fot. 25. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[(1) A Tanács tagjai:]
,,e) a fogyatékosok érdekében m´úköd´ó nonprofit szervezetek által delegált három f´ó.’’
(3) A Fot. 25. §-ának (2) bekezdésében, 26. §-ának
(2) bekezdésében, valamint 30. §-ának (2) bekezdésében a
,,népjóléti miniszter’’ szövegrész helyébe a ,,szociális és
családügyi miniszter’’ szövegrész lép.
(4) A Fot. 25. §-ának (5) bekezdésében a ,,Népjóléti
Minisztérium’’ szövegrész helyébe a ,,Szociális és Családügyi Minisztérium’’ szövegrész lép.

IX. Fejezet
A magzati élet védelmér´ól szóló
1992. évi LXXIX. törvény módosítása
33. § (1) A magzati élet védelmér´ól szóló 1992. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: tv.) 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A terhesség megszakításáért fizetend´ó díjat — ideértve a szociális helyzett´ól függ´ó kedvezmények mértékét
is —, valamint a díj megfizetésének részletes szabályait az
egészségügyi miniszter — a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben — rendeletben határozza meg.’’
(2) A tv. 3. §-ának (3) bekezdésében, 10. §-ának (6) bekezdésében, 12. §-ának (3) bekezdésében és 13. §-ának
(3) bekezdésében ,,a népjóléti’’ szövegrész helyébe ,,az
egészségügyi’’ szövegrész lép.

34. § (1) A területfejlesztésr´ól és a területrendezésr´ól
szóló 1996. évi XXI. törvény (Tfrt.) 8. §-a (2) bekezdésének
d) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(2) A tanács munkájában]
,,d) a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési, a környezetvédelmi, a belügy-, a gazdasági, a közlekedési, hírközlési és
vízügyi, az egészségügyi, a szociális és családügyi, az oktatási,
a pénzügyminiszter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter, valamint a nemzeti kulturális örökség minisztere,’’
(vesznek részt.)
(2) A Tfrt. 17. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[(1) A regionális fejlesztési tanács tagjai:]
,,b) a miniszter, a belügy-, a környezetvédelmi, a gazdasági, a közlekedési, hírközlési és vízügyi, a szociális és családügyi, az egészségügyi, az oktatási, a pénzügyminiszter és a
nemzeti kulturális örökség miniszterének képvisel´óje,’’
(3) A Tfrt. 17. §-ának (2) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,A tanács munkájában a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter képvisel´óje tanácskozási joggal vesz részt.’’

XI. Fejezet
A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló
1997. évi CXLVI. törvény módosítása
35. § A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól
szóló 1997. évi CXLVI. törvény 7. §-a (4) bekezdésének
második és harmadik mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Az ÁPV Rt.-t´ól átvett ingatlanrészre a KVI a térítésmentes vagyonkezelésre vonatkozó szerz´ódést a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal köti meg. A
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az ingatlanrészt — a Kormány döntésének megfelel´óen — kizárólag az országos állami tervdokumentációs irattár és
adattár m´úködtetési céljaira jogosult felhasználni.’’

XII. Fejezet
A tervez´ó- és szakért´ó mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
módosítása
36. § A tervez´ó- és szakért´ó mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
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38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,(1) A Magyar Mérnöki Kamara törvényességi felügyeletét a gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter), a
Magyar Építészeti Kamara törvényességi felügyeletét a
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.’’

vatizációs és Vagyonkezel´ó Rt.’’ alcím alatti felsorolás a
,,Szerencsejáték Rt. 100%’’ szövegrésszel, a ,,Tulajdonosi
jogokat gyakorló miniszter; földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter’’ alcím alatti felsorolás pedig a ,,Városépítési Tudományos és Tervez´ó Intézet Kht. 100%’’ szövegrésszel egészül ki.

XIII. Fejezet

XVI. Fejezet

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló
1992. évi LXXXIII. törvény módosítása

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosítása

37. § Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló
1992. évi LXXXIII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az Alappal a környezetvédelmi miniszter rendelkezik; az Alap év végi maradványa nem vonható el. Az
Alap építésügyi bírságból származó bevétele a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési törvényben meghatározott fejezetének el´óirányzatát képezi.’’

40. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Vgtv.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:

XIV. Fejezet
A világ kulturális és természeti örökségér´ól szóló,
az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos
és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának
ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott
egyezmény kihirdetésér´ól rendelkez´ó
1985. évi 21. törvényerej´ú rendelet módosítása
38. § A világ kulturális és természeti örökségér´ól szóló,
az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális
Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetésér´ól rendelkez´ó 1985. évi 21. törvényerej´ú rendelet
3. §-ának második mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Végrehajtásáról a nemzeti kulturális örökség minisztere — a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel,
valamint a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben,
továbbá más érdekelt miniszterekkel együttm´úködve —
gondoskodik.’’

XV. Fejezet
Az állam tulajdonában lév´ó vállalkozói vagyon
értékesítésér´ól szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása
39. § Az állam tulajdonában lév´ó vállalkozói vagyon
értékesítésér´ól szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében a ,,Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Pri-

,,(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok közül az
a), az f) és az i) pontban említetteket a Kormány; a b),
a c), a d) és a k) pontban említetteket a vízgazdálkodásért felel´ós miniszter (a továbbiakban: miniszter) és —
a Kormány által meghatározott munkamegosztás szerinti rendben — az érdekelt miniszter együttesen; az e),
a g), a h) és a j) pontokban említetteket a miniszter
látja el.’’
41. § A Vgtv. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A vízügyi igazgatási szervezet látja el — a mez´ógazdasági vízgazdálkodási célokat szolgáló vizek és vízilétesítmények kivételével — azoknak az állam tulajdonában lév´ó
vizeknek és vízilétesítményeknek a kezelését, amelyek
nem min´ósülnek az állam vállalkozói vagyonának, és így
más gazdálkodó szervezet használatába nem adhatók. A
mez´ógazdasági vízgazdálkodási célokat szolgáló vizek és
vízilétesítmények tekintetében a kezelésr´ól a mez´ógazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatait ellátó miniszter gondoskodik.’’
42. § A Vgtv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A vízügyi igazgatási szervezet feladata — a mez´ógazdasági vízgazdálkodási célokat szolgáló vízilétesítmények kivételével — a folyók vízkárelhárítási célú szabályozása, a kett´ónél több települést szolgáló vízkárelhárítási
létesítmények — az árvízvédelmi f´óvédvonalak, vízkárelhárítási célú tározók, belvízvédelmi f´óm´úvek (a továbbiakban: védm´úvek) — építése, ezek, valamint az állam kizárólagos tulajdonában lév´ó védm´úvek fenntartása és fejlesztése, továbbá azokon a védekezés ellátása. A mez´ógazdasági vízgazdálkodási célokat szolgáló vízilétesítmények
esetében a feladat ellátásáról a mez´ógazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatait ellátó miniszter gondoskodik.’’
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43. § A Vgtv. 44. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(5) Ha a társulat megsz´únését követ´óen a közfeladatot
az állam látja el, az ehhez szükséges vagyont a vízügyi
igazgatás területi szerve, illet´óleg a vizek és vízilétesítmények kezelésére létrehozott kizárólagos vagy többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek veszik át a mez´ógazdasági vízgazdálkodási célokat szolgáló vagyon kivételével, amelynek átvételér´ól a mez´ógazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatait ellátó miniszter gondoskodik.’’
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XVIII. Fejezet

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
módosítása
47. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 108/A. §-ának (2)—(4) és (8)—(9) bekezdésében
a ,,pénzügyminiszter’’ szövegrész helyébe a ,,gazdasági miniszter’’, a (3) bekezdésben az ,,ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter’’ szövegrész helyébe a ,,pénzügyminiszter’’ szövegrész lép.

44. § A Vgtv. 45. §-a (8) bekezdésének e) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
[(8) Felhatalmazást kap a miniszter]
,,e) a mez´ógazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás
feladatait ellátó miniszterrel együttesen a mez´ógazdasági
vízszolgáltató m´úvek üzemeltetésének;’’
(rendeletben történ´ó megállapítására.)
45. § A Vgtv. 1. számú melléklete a következ´ó új
13. ponttal egészül ki, egyidej´úleg az 1. számú melléklet
jelenlegi 13—28. pontjainak számozása 14—29. pontra
változik:
,,13. Mez´ógazdasági célú vízgazdálkodás: a mez´ógazdaság feladatait, érdekeit szolgáló vízhasznosítási és vízkárelhárítási tevékenység, a kizárólagos állami tulajdonban lév´ó
vizek és közcélú vízilétesítményekkel összefügg´ó feladatok, valamint a vízügyi hatósági hatáskör gyakorlása kivételével;’’

XVII. Fejezet
A szerencsejáték szervezésér´ól szóló
1991. évi XXXIV. törvény módosítása
46. § (1) A szerencsejáték szervezésér´ól szóló 1991. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A pénzügyminiszter ellátja a szerencsejátékok szervezésének szakmai irányítását, valamint képviseli az államot az (1) bekezdés b) pontja tekintetében.’’
(2) Az Szjtv. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az SZF a Kormány által kijelölt miniszter felügyelete alatt m´úködik, vezet´ójét a Kormány nevezi ki. A felügyeletet ellátó miniszter
a) javaslatot tesz a Kormánynak az SZ F vezet´ójének
személyére vonatkozóan,
b) jóváhagyja az SZ F szervezeti és m´úködési, valamint
ellen´órzési szabályzatát.’’

XIX. Fejezet
A kulturális javak védelmér´ól
és a muzeális intézményekr´ól, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közm´úvel´ódésr´ól szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
48. § (1) A kulturális javak védelmér´ól és a muzeális
intézményekr´ól, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm´úvel´ódésr´ól szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kjvt.) 29. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) Védetté nyilvánításhoz védett természeti területen
a környezetvédelmi miniszter, mez´ógazdasági rendeltetés´ú területen a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértése szükséges.’’
(2) A Kjvt. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az Ásatási Bizottság 7 tagú szakmai tanácsadó
testület, amelynek elnökét, titkárát és két tagját a miniszter, egy tagját a környezetvédelmi miniszter, két tagját a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke bízza meg.’’
(3) A Kjvt. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Muzeális intézmény alapításához, már létez´ó intézmény muzeális intézménnyé nyilvánításához a miniszter
engedélye szükséges (a továbbiakban: m´úködési engedély).’’
(4) A Kjvt. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Muzeális intézmény megszüntetéséhez a miniszter
engedélye szükséges.’’
(5) A Kjvt. 2. számú mellékletében a ,,Magyar Irodalom
Háza, Magyar Irodalmi Múzeum,’’ szövegrész helyébe a
,,Pet´ófi Irodalmi Múzeum és’’ szövegrész lép.
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XX. Fejezet

A m´úemlékvédelemr´ól szóló 1997. évi LIV. törvény
módosítása
49. § (1) A m´úemlékvédelemr´ól szóló 1997. évi LIV.
törvény (a továbbiakban: Mvt.) 27. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A Kormány a m´úemlékvédelem központi szakmai
irányítását a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) útján gyakorolja.’’
(2) Az Mvt. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
[(1) A miniszter:]
,,a) gondoskodik a m´úemléki értékek miniszteri rendelettel történ´ó védetté nyilvánításáról;’’
(3) Az Mvt. 28. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
[(1) A miniszter:]
,,d) el´ókészíti és a Kormány elé terjeszti a m´úemlékvédelemre vonatkozó jogszabályokat, valamint kidolgozza a
m´úemlékvédelem szakmai szabályait, és gondoskodik
azok érvényesülésér´ól;’’
(4) A Mvt. 28. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(4) A miniszter — az oktatási miniszterrel egyetértésben — gondoskodik a m´úemlékvédelemmel kapcsolatos közoktatási feladatok megszervezésér´ól és ellátásáról.
(5) A miniszter a tudomány és a közm´úvel´ódés jeles
szakembereib´ól álló Országos M´úemlékvédelmi Tanácsot
(a továbbiakban: Tanács) hoz létre.’’
(5) Az Mvt. 29. §-a (3) bekezdése a) pontjának els´ó
mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
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(7) Az Mvt. 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A m´úemlékek kutatási, tervezési, fenntartási és
helyreállítási munkálatait a miniszter rendeletében meghatározott min´ósítéssel rendelkez´ó kutató, tervez´ó, kivitelez´ó, illetve restaurátor végezheti.’’

XXI. Fejezet
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésér´ól szóló 1991. évi XXXII. törvény
módosítása
50. § (1) A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésér´ól szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A bizottság elnöke a Kormány által megbízott személy, társelnöke az egyház képvisel´óinek vezet´óje, tagjai
az oktatási miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere, a belügyminiszter, az igazságügy-miniszter, a szociális
és családügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, a pénzügyminiszter és a Miniszterelnöki Hivatal egy-egy megbízottja, valamint az egyház képvisel´ói a Kormányt képvisel´ó
tagokkal azonos számban.’’
(2) Az Etv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A bizottság el´óterjesztése alapján az egyháznak
átadásra kerül´ó ingatlanok jegyzékét a 2011. december
31-ig terjed´ó id´ószakra a Kormány hagyja jóvá 1999. szeptember 30-ig. Az el´óterjesztést a bizottság 1999. június
30-ig nyújtja be a Kormányhoz.’’
(3) Ahol az Etv. a ,,Miniszterelnöki Hivatal’’ megjelölést, illetve ennek ragozott formáját használja, azon a
,,Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma’’ megjelölést, illetve ennek ragozott formáját kell érteni.

,,Az OMvH elnökét
— a miniszter nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
— m´úemlékvédelmi igazgatási feladatai ellátásában
szakmai bizottság segíti, amelynek állandó tagjait a miniszter nevezi ki.’’
(6) Az Mvt. 29. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,c) A M´úemlékfelügyeleti Igazgatóság
— igazgatóját a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közigazgatási államtitkára nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
— döntéseit szakmai testületi állásfoglalások segítik,
— köztisztvisel´ói tekintetében az igazgató a kinevezési
és munkáltatói jogok gyakorlója.’’

XXII. Fejezet
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeir´ól szóló 1997. évi CXXIV. törvény
módosítása
51. § Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeir´ól szóló 1997. évi CXXIV. törvény
8. §-ának (1) és (3) bekezdésében a ,,Miniszterelnökség’’
szövegrész helyébe a ,,Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma’’ szövegrész, 9. §-ában pedig a ,,Miniszterelnöki
Hivatal egyházi kapcsolatokért felel´ós államtitkárának’’
szövegrész helyébe a ,,nemzeti kulturális örökség miniszterének’’ szövegrész lép.
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XXIII. Fejezet

A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény módosítása
52. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény 6. §-ának (5) bekezdésében a ,,Miniszterelnöki Hivatalt’’ szövegrész helyébe a ,,Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát’’ szövegrész lép.

XXIV. Fejezet
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvény módosítása
53. § (1) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban:
Nektv.) 55/A. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[(3) A közalapítvány legf´óbb döntést hozó szerve a Kuratórium. Ennek tagjai a következ´ók:]
,,c) belügyminiszter, a külügyminiszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere, az oktatási miniszter és a Kormány ifjúsági és sportfeladatokat ellátó tagja, valamint a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt egyegyszemély.’’
(2) A Nektv. 55/A. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(5) A Közalapítvány ellen´órzésére jogosult szervének
(Felügyel´ó Bizottság) tagjai a következ´ók:]
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b) a Kormány ülésén a politikai államtitkár helyettesíti; a politikai államtitkár akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár, tárca nélküli miniszter esetében a tárca
nélküli miniszter hivatalának vezet´óje tanácskozási joggal
részt vehet a Kormány ülésén;
c) az Országgy´úlés bizottsága ülésén a politikai államtitkár, akadályoztatása esetén a miniszter által kijelölt állami vezet´ó vagy állásfoglalásra jogosult köztisztvisel´ó,
illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. §-a
(2) bekezdése a) pontjának alkalmazása esetén a hivatásos
állomány tagja képviselheti;
d) a köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezésében és intézkedésének ellenjegyzésében a miniszterelnök által kijelölt másik miniszter helyettesíti;
e) a jogszabály kiadásában a helyettesített miniszter
politikai államtitkára helyettesíti.’’

XXVI. Fejezet
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
1997. évi LXXXII. törvény módosítása
55. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 121. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(2) A Pénztártanács tagjai:]
,,a) a Pénzügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium egyegy képvisel´óje,’’

XXVII. Fejezet

,,b) az igazságügy-miniszter által kijelölt személy.’’
(3) A Nektv. 55/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(6) A Felügyel´ó Bizottság elnöke az igazságügy-miniszter által kijelölt személy.’’

XXV. Fejezet
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
és felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény
módosítása
54. § A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
és felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 12. §-a
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,12. § A minisztert akadályoztatása esetén
a) az Országgy´úlés ülésén a politikai államtitkár —
annak akadályoztatása esetén a miniszterelnök által kijelölt másik miniszter — helyettesíti;

Az épített környezet alakításáról és védelmér´ól szóló
1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
56. § Az épített környezet alakításáról és védelmér´ól
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. §-ának (4) bekezdése
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A Kormány a világörökséggel kapcsolatos feladatait a nemzeti kulturális örökség minisztere útján, az általa
— a miniszterrel és a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben — létrehozott és m´úködtetett Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága közrem´úködésével látja el.’’

XXVIII. Fejezet
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
szóló 1998. évi XXXVI. törvény módosítása
57. § (1) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény (a továbbiak-
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ban: Mftv.) 1. §-ának felsorolása a ,,Honvédelmi Minisztérium’’ szövegrészt követ´óen az ,,Ifjúsági és Sportminisztérium’’ szövegrésszel egészül ki.
(2) Az Mftv. 2. §-a a következ´ó g) ponttal egészül ki:
(Ahol e törvény hatálybalépését megel´óz´óen kiadott jogszabály)
,,g) Országos Testnevelési és Sporthivatalt, az Országos
Testnevelési és Sporthivatal elnökét említi, ott Ifjúsági és
Sportminisztériumot, illet´óleg ifjúsági és sportminisztert’’
(kell érteni.)
(3) Az Mftv. 2. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidej´úleg a jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
,,(2) Az Ifjúsági és Sportminisztérium megalakulásával
az Országos Testnevelési és Sporthivatal megsz´únik. Az
Országos Testnevelési és Sporthivatal általános jogutódja
az Ifjúsági és Sportminisztérium.’’

XXIX. Fejezet
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, valamint
a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról szóló
1995. évi LXIV. törvény módosítása
58. § A Gyermek és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: GYIA tv.) címe a következ´ó címre változik:
,,A Gyermek és Ifjúsági Alapról,
a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról,
valamint az ifjúsággal összefügg´ó egyes állami feladatok
ellátásának szervezeti rendjér´ól’’
59. § A GYIA tv. 3. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,3. § (1) Az Alapprogram pénzügyi fedezetével az ifjúsági és sportminiszter rendelkezik.
(2) Az Alapprogram pénzeszközeit az Ifjúsági és Sportminisztérium felügyelete alatt álló önálló költségvetési
szerv kezeli.
(3) Az Alapprogram éves felhasználásának irányairól és
arányairól, a pályázatok elbírálásáról, a támogatás odaítélésér´ól az Alapprogram Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)
dönt.
(4) A Tanács elnökét és tagjait az ifjúsági és sportminiszter bízza meg az Alapprogram céljai szempontjából
érintett kormányzati szervek és az ifjúsági, illetve e korosztályt segít´ó szervezetek kiemelked´ó személyiségei közül. A
Tanács összetételét az ifjúsági és sportminiszter úgy állapítja meg, hogy abban a kormányzati szerveket és a nemkormányzati szervezeteket egyenl´ó számú képvisel´ó képviselje. A Tanács elnökének és tagjainak megbízatása három évre szól.’’
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60. § A GYIA tv. 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,4. § (1) Az Alapprogram bevételi forrásaiból a következ´ó célokat lehet támogatni:
a) a gyermekek testi, lelki, szellemi fejl´ódését segít´ó
programokat, azon belül különösen:
— a gyermekek egészséges szabadid´óeltöltésével kapcsolatos tevékenységeket,
— a gyermekek iskolán kívüli nevelésével összefügg´ó
tevékenységeket,
— a gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztet´ó
jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezéseket,
b) a honismeretet, a helyismeretet el´ósegít´ó, a haza
szeretetére nevel´ó programokat,
c) a természeti és épített környezet megóvását, védelmét segít´ó programokat,
d) az ifjúság közösségi kezdeményezéseit, saját szervezeteik és csoportjaik kezdeményezéseit és tevékenységét,
e) az ifjúság érdekében tevékenyked´ó intézmények,
nem-kormányzati szervezetek olyan programjait, amelyek
építenek a részvételre, a demokratikus döntéshozatalra, az
együttm´úködésre,
f) a demokráciára neveléssel, a demokratikus m´úködés
gyakorlásával és az állampolgári neveléssel kapcsolatos
programokat és kezdeményezéseket,
g) a fiatalok saját problémamegoldó képességének er´ósítését el´ósegít´ó programokat,
h) az európai integrációs folyamatban való ifjúsági
részvételt, valamint az európai kapcsolatok kiépítését segít´ó kezdeményezéseket,
i) a kábítószer, az alkohol, a dohányzás és más egészségkárosító szerek fogyasztásának veszélyeivel kapcsolatos megel´óz´ó, figyelemfelhívó programokat,
j) hátrányos helyzetben lév´ó gyermekek és fiatalok felzárkóztatását segít´ó programokat,
k) az ifjúság társadalmi helyzetének változásait nyomon követni képes információs és elemz´ó rendszer kiépítését és m´úködtetését.
(2) Az Alapprogramból nyújtható támogatások és kedvezményezettek körét, a Tanács által meghirdetett pályázatokat, valamint a támogatásban részesültek névsorát és
támogatásuk célját, mértékét az országos sajtó útján közzé
kell tenni.’’
61. § A GYIA tv. 7. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,7. § (1) A Közalapítvány legf´óbb döntéshozó szerve a
Kuratórium, amely 7 f´ób´ól áll. Tagjai:
a) az országos gyermek, diák-, valamint ifjúsági szervezetek képvisel´ói által jelöltek közül 4 személy,
b) az alapító által felkért 3 személy.
(2) A Kuratórium tagjait és a Közalapítvány ellen´órzésre jogosult szervének (Felügyel´ó Bizottságának) tagjait
és elnökét az alapító nevében az ifjúsági és sportminiszter
jelöli ki.
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(3) A Kuratórium elnökét — aki nem lehet az alapító
képvisel´óje vagy alkalmazottja — a Kuratórium maga választja meg.
(4) A Közalapítvány Kuratóriuma mellett Tanácsadó
Testület m´úködik, amelynek véleményezési joga van a
Közalapítvány éves munkatervével, költségvetésével
összefügg´ó kérdésekben, valamint javaslattételi joga van
szakmai programok megvalósítására. A Tanácsadó Testület tagjait az országos ifjúsági szervezetek javaslata alapján
az ifjúsági és sportminiszter kéri fel. A Tanácsadó Testület
elnökét maga választja meg.
(5) A Közalapítvány szervezetét és m´úködésének szabályait e törvény keretei között a Kuratórium állapítja meg.
(6) A Közalapítvány köteles évente egyszer a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelen´ó Hivatalos Értesít´óben
nyilvánosságra hozni éves programját, az el´óz´ó évi program teljesítésének értékelését, vagyonának alakulását és
pénzügyi mérlegét.
(7) A Kormány a törvény hatálybalépését követ´ó 60 napon belül gondoskodik az alapító okirat módosításáról, a
Kuratórium, a Felügyel´ó Bizottság és a Tanácsadó Testület jelölésér´ól.’’

7/B. § (1) A Minisztérium az ifjúsági korosztályok öntevékenységének támogatása, a települési és területi önkormányzatok ifjúsági munkájának ösztönzése és segítése érdekében Regionális Ifjúsági Irodákat (a továbbiakban: Iroda) m´úködtet.
(2) A Minisztérium az Irodák útján támogatást, valamint tanácsadási, képzési és információs szolgáltatást
nyújt az Irodák illetékességi területén m´úköd´ó ifjúsági
szervezeteknek, valamint az ifjúságnak segítséget nyújtó
szervezeteknek, intézményeknek.
(3) A Minisztérium az Irodák útján ösztönzi és támogatja az ifjúság számára kiírt pályázatokon a (2) bekezdésben
megjelölt szervezetek és intézmények részvételét, továbbá
segítséget nyújt az Irodák infrastrukturális eszközei használatának biztosításával a szervezetek és intézmények ifjúsági programjainak megvalósulásához.’’

62. § A GYIA tv. a 7. §-t követ´óen a következ´ó III. résszel,
címmel és 7/A—7/B. §-sal egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi
III. részének számozása IV. részre változik:

64. § A GYIA tv. 10. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel
egészül ki, egyidej´úleg jelenlegi rendelkezésének jelölése
(1) bekezdésre változik:
,,(2) Felhatalmazást kap az ifjúsági és sportminiszter,
hogy az Alapprogram m´úködésével, a Tanács összetételével, a döntéshozatali rendjével és a döntések nyilvánosságával összefügg´ó szabályokat rendeletben megállapítsa.’’

,,III.
Az Ifjúsági és Sportminisztérium feladatai
7/A. § Az Ifjúsági és Sportminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az ifjúsággal összefügg´ó feladatai keretében:
a) ellátja a gyermekeket és fiatalokat (a továbbiakban:
ifjúság) érint´ó kérdésekben a kormányzati programok
összehangolásának feladatait;
b) biztosítja a fiatalok képvisel´óinek részvételét az ifjúságot közvetlenül érint´ó kormányzati döntések el´ókészítésében;
c) feladatainak ellátása során rendszeres kapcsolatot
tart az országos hatáskör´ú szervekkel, közhasznú szervezetekkel, társadalmi szervezetekkel, közalapítványokkal
és alapítványokkal, szakmai m´úhelyekkel, a települési, valamint a területi önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal;
d) ellátja a Kormány képviseletét a nemzetközi kormányközi ifjúsági kapcsolatokban;
e) gondoskodik az ifjúság társadalmi helyzetének változásait követ´ó ifjúsági információs rendszer m´úködtetésér´ól, az ifjúság helyzetér´ól szóló elemzések és jelentések
elkészítésér´ól és ezek nyilvánosságra hozataláról;
f) a Kormány nevében ellátja a Gyermek jogairól szóló,
New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésér´ól szóló 1991. évi LXIV. törvényben foglaltak
végrehajtásának összehangolásával és ellen´órzésével kapcsolatos feladatokat.

63. § A GYIA tv. 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,8. § E törvény alkalmazásában:
gyermek: a 0—14 éves korosztályokhoz tartozó személy;
fiatal: a 15—26 éves korosztályokhoz tartozó személy.’’

XXX. Fejezet
A sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény módosítása
65. § (1) A sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény
(a továbbiakban: St.) 1. §-ának 1. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
,,1. sporttevékenység: meghatározott szabályok szerint
id´ótöltésként vagy hivatásszer´úen végzett testedzés, szellemi gyakorlat, amely az egyetemes kultúra része;’’
(2) Az St. 1. §-ának 5. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
,,5. szabadid´ós sportoló: az a természetes személy, aki
sporttevékenységet nem hivatásos sportolóként végez;’’
66. § (1) Az St. 2. §-ának c) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(A sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítése
érdekében az állam)
,,c) támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, a szabadid´ósportot és az olimpiai mozgalmat;’’
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(2) Az St. 2. §-ának g) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(A sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítése
érdekében az állam)
,,g) m´úködteti a sport információs rendszerét;’’

Nemzeti (Hivatásos, Professzionális) Liga Bajnokságot, a
Nemzeti (Magyar, Országos) Bajnokságot és a Magyar
(Köztársasági) Kupa Versenysorozatot;’’

(3) Az St. 2. §-ának j) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítése
érdekében az állam)
,,j) támogatja az olimpiai felkészülést és egyes központi
sportlétesítmények m´úködtetését;’’

,,(3) A versenyszabályzat (versenykiírás) tartalmazza,
hogy a hivatásos vagy a szabadid´ós sport versenyrendszerében csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs
három hónapot meghaladó lejárt köztartozása, továbbá —
ha gazdasági társaság — nem áll felszámolás alatt. Az
indulási jogosultságot az érintett sportszervezet másra
nem ruházhatja át.’’

67. § Az St. 3. §-a (2) bekezdésének e)—f) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a megyei, a f´óvárosi önkormányzat a testnevelési és sportszervezési feladatai
körében]
,,e) segíti a f´óváros, illet´óleg a megye területén (a továbbiakban: illetékességi területén) m´úköd´ó testnevelési,
diák- és szabadid´ósport, valamint természetjáró szervezetek tevékenységét, biztosítja az illetékességi területén a
diáksport, valamint a sportági szakszövetségek m´úködésének alapvet´ó feltételeit;
f) közrem´úködik a diák- és szabadid´ósport, valamint a
természetjáró események lebonyolításában, illet´óleg szervezi azokat;’’
68. § Az St. 4. § el´ótti címe, továbbá 4—6. §-a helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,Ifjúsági és Sportminisztérium
4. § Az Ifjúsági és Sportminisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) látja el az e törvényben és más jogszabályban számára meghatározott központi állami feladatokat.
5. § A minisztérium
a) irányítja az alá rendelt intézményeket, összehangolja a sportcélú központi állami pénzeszközök elosztását;
b) el´ókészíti és végrehajtja a sporttal kapcsolatos kormányzati döntéseket, ellátja a nemzetközi sportkapcsolatokkal összefügg´ó állami feladatokat;
c) gyakorolja az e törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott sportirányítási jogköröket.
6. § Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkáját a sport szakmai szervezeteinek képvisel´óib´ól, valamint a sportélet kiemelked´ó személyiségeib´ól
álló tanácsadó testület segíti.’’
69. § (1) Az St. 16. §-a (1) bekezdésének c) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(1) A szakszövetség a sportágában kizárólagosan jogosult]
,,c) a nemzetközi sportszövetség alapszabályával összhangban kialakítani a versenyrendszert, és annak alapján
szervezni a hivatásos és szabadid´ós sportversenyeket, a

(2) Az St. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

70. § Az St. 29. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,29. § (1) Az Országgy´úlés felhatalmazza a Kormányt,
hogy a Polgári Törvénykönyv 74/G. § (10) bekezdése, illetve 74/E. § (6) bekezdése alapján kezdeményezze a bíróságnál a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány (a továbbiakban: NSKA) és a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadid´ósport az Egészséges Életmódért Közalapítvány (a továbbiakban: NISZKA) egyesítését.
(2) Az új közalapítvány neve Wesselényi Miklós Sport
Közalapítvány (a továbbiakban: SKA). Az SKA az NSKA
és a NISZKA általános jogutódja.
(3) Az SKA az utánpótlás-nevelés, a gyermek, ifjúsági
és szabadid´ósport, valamint a fogyatékosok sportjának támogatásával foglalkozik, és m´úködteti a Gerevich Aladár
sportösztöndíj-rendszert.
(4) A közalapítvány kuratóriuma kilenc f´ób´ól áll. Elnökét és tagjait a miniszter javaslata alapján a miniszterelnök
kéri fel a sportélet, illetve az alapítvány célja szempontjából érintett társadalmi területek kiemelked´ó személyiségei
közül.’’
71. § Az St. 32. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül
ki:
,,(5) A sportszervezet megsz´úntét követ´ó két évig nem
lehet sportszervezet vezet´ó tisztségvisel´óje az a személy,
aki olyan sportszervezetnél töltött be — annak megsz´úntét
megel´óz´ó két évben — vezet´ó tisztséget, amely az adózás
rendjér´ól szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.’’
72. § Az St. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi források els´ódlegesen a következ´ó célokra használhatók fel:
a) a MOB szakmai együttm´úködésével az olimpiai felkészülés és részvétel támogatására, valamint a látványsport, a szabadid´ósport, az utánpótlás-nevelés, a gyermekés ifjúsági sport, továbbá a fogyatékosok sportjának támogatására;
b) sportlétesítmények fejlesztésére és fenntartására;
c) a minisztérium m´úködési kiadásaira;
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d) a sport információs rendszerének m´úködtetésére, a
sporttudomány és a sportegészségügy támogatására;
e) a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek tilalmának ellen´órzésére;
f) a nemzetközi kapcsolatok és a sportdiplomáciai feladatok ellátására;
g) sportvállalkozás-ösztönzési programok finanszírozására.’’
73. § Az St. 35. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,35. § (1) A gyermek-, ifjúsági és szabadid´ósport, az
utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportjának támogatása, valamint a Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszer
m´úködtetése az SKA útján történik.
(2) Az SKA bevételi forrásai:
a) Az 1997. január 1-jei hatállyal létrehozott Gerevich
Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány, és az ugyancsak
1997. január 1-jei hatállyal létrehozott Wesselényi Miklós
Nemzeti Ifjúsági és Szabadid´ósport az Egészséges Életmódért Közalapítvány számára a Kormány által biztosított
egyszeri induló vagyon és hozadéka,
b) az éves költségvetési törvényben jóváhagyott támogatás,
c) a sorsolásos játékok játékadójának 12% -a és a totó
játékadójának 100%-a,
d) önkormányzatok hozzájárulásai,
e) adományok,
f) támogatási befizetések,
g) magánszemélyek hozzájárulásai.
(3) A kuratórium a forrásokat a következ´ók szerint
használhatja fel:
a) normatív támogatás,
b) cél- és címzett támogatás,
c) pályázati rendszeren alapuló feladatfinanszírozás,
d) magánszemélyek számára nyújtott Gerevich Aladár
sportösztöndíjak,
e) Közalapítvány m´úködési kiadásai, amelyek nem haladhatják meg az a)—c) pontban meghatározott támogatás éves összegének 4%-át.’’
74. § Az St. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A sport versenyrendszerében a sporttevékenységet
megkezd´ó és folytató személy külön jogszabályban foglaltak szerint köteles
a) a sportorvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni,
b) alávetni magát a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek használatát ellen´órz´ó vizsgálatnak.’’
75. § (1) Az St. 42. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A Kormány gondoskodik a 29. §-ban meghatározott közalapítvány alapításával kapcsolatos feladatokról.’’
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(2) Az St. 42. §-ának (2) bekezdése a következ´ó g) ponttal
egészül ki:
[(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg:]
,,g) a sportesemények rendezésével és a néz´ók biztonságával kapcsolatos rendelkezések’’
(szabályait.)

XXXI. Fejezet
Egyéb törvények módosítása
76. § Ahol 1998. július 8-át megel´óz´óen hatályba lépett
törvény a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárát vagy államtitkárát, mint a szervezet vezet´ójét említi,
ott a továbbiakban a Miniszterelnöki Hivatal vezet´ójét kell
érteni.

XXXII. Fejezet
Záró rendelkezések
77. § (1) Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti
a) az Flt. 8. §-ának (3) bekezdése, 12. §-a (7) bekezdésének utolsó mondata, 13. §-ának (2) bekezdése, a
39/C. §-a (1) bekezdésének g) pontjában ,,az Országos
Munkaügyi Központ és a megyei (f´óvárosi) munkaügyi
központok’’ szövegrész, 43/A. §-ának (2) bekezdése;
b) az Szht. 10. §-ának (5) bekezdése;
c) az Szt. 132. §-a (2) bekezdésének e)— f) pontja;
d) az állam tulajdonában lév´ó vállalkozói vagyon értékesítésér´ól szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében
a ,,Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi miniszter’’ alcím alatti felsorolásból a ,,Városépítési
Tudományos és Tervez´ó Intézet Kht. 100%’’ szövegrész,
valamint a ,,Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter’’ alcím alatti felsorolásból a ,,Szerencsejáték
Rt. 100%’’ szövegrész;
e) a Kt. 11. §-a (1) bekezdésének m) pontjában ,,a
szakképzés kivételével’’ szövegrész, 36. §-ának (5) bekezdésében ,,a munkaügyi miniszter és’’ szövegrész és ,,a munkaügyi miniszter kivételével’’ szövegrész, a 81. §-ának
(9) bekezdésében ,,a munkaügyi miniszter és’’ szövegrész,
a 91. §-a (4) bekezdésének b) pontjából ,,a munkaügyi
minisztert, illetve’’ szövegrész, a 93. §-a (1) bekezdésének
d) pontjából a ,,— a szakképzés kivételével —’’ szövegrész,
továbbá e) pontjából ,,a szakképzés szakmai, tartalmi kérdései kivételével —’’ szövegrész, g) pontjából ,,a szakképzés szakmai, tartalmi követelményei kivételével —’’ szövegrész, h) pontjából ,,— a szakképzés kivételével —’’
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szövegrész, a 93. §-ának (2) bekezdésében ,,— a szakképzési évfolyamok kivételével —’’ szövegrész, a 94. §-a (1) bekezdésének e) pontjából a ,,szakképzés kivételével’’ szövegrész, g) pontjából ,,a szakmai vizsga kivételével’’ szövegrész, (2) bekezdésében a ,,a munkaügyi miniszterrel,
illetve’’ szövegrész, a 95. §-a (1) bekezdésének b) pontjából
és a 99. §-ának (1) bekezdéséb´ól ,,a szakmai vizsgák kivételével’’ szövegrész, a 96. §-a (5) bekezdésének a) pontjából ,,a munkaügyi miniszter’’ szövegrész, a 99. §-ának
(1) bekezdésében ,,a szakmai vizsga kivételével’’ szövegrész, a 101. §-ának (6) bekezdésében ,,a szakképzés szakért´ói névjegyzéke tekintetében a Munkaügyi Minisztérium’’ szövegrész, továbbá ,,a munkaügyi miniszter, illetve’’ szövegrész, a 107. §-a (8) bekezdésének a) pontjában
,,a munkaügyi miniszter, illetve’’ szövegrész, 108. §-ának
(6) bekezdésében a ,,— szakközépiskola és szakiskola esetén a munkaügyi miniszter egyetértésével —’’ szövegrész;
f) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér´ól szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról
szóló 1996. évi XXIII. törvény, továbbá az Mvt. 60. §-a
(2) bekezdésének bevezet´ó rendelkezéséb´ól az ,,— a m´úvel´ódési és közoktatási miniszterrel együttesen —’’ szövegrész;
g) az Mvt. 23. §-ának b) pontja és 25. §-a;
h) az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény;
i) az St. 1. §-ának 2. pontja, 6. §-át megel´óz´ó ,,Sporttanács’’ cím, 7—9. §-a, 30. §-ának (4) bekezdése, 34. §-a és
39. §-a;
j) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésér´ól szóló 1996. évi LXV. törvény 5. §-a (5) bekezdésének ,,— a Sporttanács véleményének figyelembevételével —’’ szövegrésze.
(3) Ha az e törvény hatálybalépése el´ótt a Munkaer´ópiaci Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéb´ól nyújtott támogatásban részesül´ó munkaadó az Flt.
21. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kötött megállapodásban foglalt feltételeket megszegi, a támogatás folyósításának megszüntetésér´ól, illetve a támogatás visszakövetelésér´ól a megyei (f´óvárosi) munkaügyi központ rendelkezik.
(4) A Munkaer´ópiaci Alap szakképzési alaprészéb´ól
nyújtott támogatásra vonatkozóan, a Munkaügyi Minisztérium által kötött szerz´ódésben meghatározott, a támogatót megillet´ó jogokat 1999. január 1-jét´ól az Oktatási
Minisztérium gyakorolja és a kötelezettségek ´ót terhelik.
A szerz´ódés eredményeként befolyt pénzeszközök a Munkaer´ópiaci Alap szakképzési alaprészét illetik meg.
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(7) Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa az ifjúsági szervezetek kormányzati döntések el´ókészítésében való
részvételének képviseleti szabályait és rendjét;
b) az ifjúsági és sportminiszter, hogy rendeletben megállapítsa a Regionális Ifjúsági Irodák m´úködésére, feladataira, döntéshozatali eljárásaira vonatkozó részletes szabályokat.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

A Kormány rendeletei
A Kormány
210/1998. (XII. 24.) Korm.
rendelete
a tartósan külföldön foglalkoztatott köztisztvisel´ók,
ügykezel´ók, fizikai alkalmazottak közszolgálati
jogviszonyára vonatkozó
22/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A köztisztvisel´ók jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 80. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
A tartósan külföldön foglalkoztatott köztisztvisel´ók,
ügykezel´ók, fizikai alkalmazottak közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályokról szóló 22/1997. (II. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. § A kirendel´ó közigazgatási szerv közvetlen életveszélyt okozó természeti katasztrófa, fegyveres zavargás, illetve összeütközés vagy háború esetén gondoskodik a kirendeltek és hozzátartozóik biztonságos helyre történ´ó menekítésér´ól, illetve hazaszállításukról. Az e feladat végrehajtásából
ered´ó költségeket a kirendel´ó közigazgatási szerv viseli.’’

2. §

(5) Az 1999. január 1-jét megel´óz´óen létrejött szakképzési bizottságok az új szakképzési bizottságok megalakulásával megsz´únnek.

(1) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése a következ´ó c) ponttal
egészül ki, és az eredeti c) pont jelölése d) pontra változik:
(A külszolgálat megszüntethet´ó)
,,c) a kirendelt kérelmére,’’

(6) A 70. §-nak az St. 29. §-ának (2)—(4) bekezdését
megállapító rendelkezései az SKA bírósági nyilvántartásba vételének napján lépnek hatályba.

(2) Az R. 6. §-ának (3) bekezdésében a ,,(2) bekezdés
c) pontjában’’ szövegrész helyébe a ,,(2) bekezdés d) pontjában’’ szövegrész lép.
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3. §

2. §

Az R. 8. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Ha a kirendelt — a munkaköre ellátása mellett —
tizenöt naptári napot meghaladó id´ótartamra megbízást
kap a fogadó országban a nagyköveti feladatok ideiglenes
ellátására (ügyviv´ó), a megbízás teljes id´ótartamára saját
ellátmánya 115%-ára jogosult.’’

(1) A békéltet´ó testület eljáró tanácsának tagja (a továbbiakban: az eljáró tanács tagja) ügyenként kétezer forint díjazásra jogosult, ha e rendelet ett´ól eltér´óen nem
rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést az egyedül
eljáró testületi tagra is megfelel´óen alkalmazni kell.
(3) Az eljáró tanács tagja ezer forint díjazásra jogosult, ha
a) a fogyasztó kérelmét az eljárás megindulásától számított tizenöt napon belül visszavonja;
b) a felek az eljárás megindulásától számított tizenöt
napon belül az eljárás megszüntetésében állapodnak meg;
c) az eljárás a fogyasztó halála miatt az eljárás megindulásától számított tizenöt napon belül megsz´únik;
d) az eljáró tanács hatáskörének vagy illetékességének
hiányát megállapítva az ügyet a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkez´ó szervezethez teszi át;
e) az eljáró tanács az eljárás megindítását kezdeményez´ó felet hiánypótlásra szólítja fel, és ennek elmaradása
esetén az eljárás megsz´únik.

4. §
Az R. 12. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[(2) Az ellátmánypótlék összege:]
,,a) házastárs esetén a kirendelt ellátmányának 25%-a;’’
5. §
Az R. 15. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,15. § (1) Ha a kirendelt saját munkakörének ellátása
mellett mást helyettesít, és ennek id´ótartama megszakítás
nélkül meghaladja a 15 naptári napot, a helyettesítés els´ó
napjától kezd´ód´óen helyettesítési pótlék illeti meg. Ennek
mértéke — id´óarányosan — a helyettesít´ó köztisztvisel´ói
besorolása szerinti illetményének 15%-a. A helyettesítés
rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.
(2) Helyettesítési díj nem állapítható meg az évi rendes
szabadságát tölt´ó köztisztvisel´ó helyettesítése esetén.’’

3. §
Az eljáró tanács tagja tevékenységét — különösen a békéltet´ó testületi tagok és a békéltet´ó testület elé kerül´ó fogyasztói jogviták számára tekintettel — a békéltet´ó testületet
m´úködtet´ó kamarával kötött erre irányuló — átalánydíjas —
szerz´ódés alapján is elláthatja. Ebben az esetben a díjazás
havi összegének legkisebb mértéke tizenötezer forint.

6. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidej´úleg az R. 24. §-ának (2) bekezdése és 26. §-ának
második mondata hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
211/1998. (XII. 24.) Korm.
rendelete
a békéltet´ó testületi tagok díjazásáról
A fogyasztóvédelemr´ól szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-ának g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a békéltet ´ó testületi
tagok díjazását a következ´ók szerint állapítja meg:
1. §
(1) A fogyasztói jogvita elbírálásában közrem´úköd´ó békéltet´ó testületi tagokat tevékenységük ellátásáért az e rendeletben meghatározott díjazás és költségtérítés illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjazás és költségtérítés nem
képezi részét a békéltet´ó eljárás költségeinek.

4. §
(1) A békéltet´ó testület elnöke és elnökhelyettese tevékenységét a békéltet´ó testületet m´úködtet´ó kamarával kötött
erre irányuló szerz´ódés alapján látja el. A díjazás havi összegének legkisebb mértéke az elnök esetében negyvenötezer
forint, az elnökhelyettes esetében harmincezer forint.
(2) Ha a békéltet´ó testület elnöke vagy elnökhelyettese
a fogyasztói jogvita elbírálásában, mint az eljáró tanács
tagja is részt vesz, az (1) bekezdésben meghatározott díjazáson túlmen´óen egyéb díjazásra nem jogosult.
5. §
(1) Az eljáró tanács tagja a fogyasztói jogvita elbírálásával
közvetlenül összefügg´ó, indokolt és számlával igazolt költségeinek megtérítése céljából költségtérítésre jogosult.
(2) A költségtérítés összegét a békéltet´ó testület elnöke
hagyja jóvá.
(3) Az eljáró tanács tagja költségei megtérítését költségátalány formájában is igényelheti. Ennek összege ügyenként ötszáz forint.
6. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
212/1998. (XII. 24.) Korm.
rendelete
a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának,
felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint
megsemmisítésér´ól szóló egyezményb´ól ered´ó
nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról
és az ellen´órzés rendjér´ól
A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítésér´ól szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetésér´ól
rendelkez´ó 1997. évi CIV. törvény végrehajtásának keretében a Kormány a következ´óket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya azon természetes és jogi személyre,
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, valamint
külföldi székhely´ú vállalkozás magyarországi fióktelepére
(a továbbiakban együtt: szervezet) terjed ki, amely az
Egyezmény által nem tiltott célra
a) 1. listás vegyületet gyárt, feldolgoz, felhasznál, átad,
átvesz, exportál, importál;
b) 2. listás vegyületet gyárt, feldolgoz, felhasznál, exportál, importál;
c) 3. listás vegyületet gyárt, exportál, importál;
d) létesítményenként listán nem szerepl´ó egyedi szerves vegyületekb´ól évente 200 tonna feletti mennyiséget
gyárt, vagy üzemenként listán nem szerepl´ó olyan egyedi
szerves vegyületekb´ól évi 30 tonna feletti mennyiséget
gyárt, amelyek kén, foszfor vagy flour elemet tartalmaz
(a továbbiakban együtt: ellen´órzött tevékenység).

Értelmez´ó rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) listás létesítmény: a listás vegyületet gyártó, el´óállító,
feldolgozó, felhasználó gyár, üzem, üzemegység;
b) 1. listás vegyület: az Egyezmény 1. számú Mellékletének 1. listáján felsorolt mérgez´ó vegyület, prekurzor;
c) 2. listás vegyület: az Egyezmény 1. számú Mellékletének 2. listáján felsorolt mérgez´ó vegyület, prekurzor;
d) 3. listás vegyület: az Egyezmény 1. számú Mellékletének 3. listáján felsorolt mérgez´ó vegyület, prekurzor;
e) egyedi szerves vegyület: szerkezeti képlettel, kémiai
elnevezéssel és CAS regisztrációs számmal azonosítható
szénvegyület a szénoxidok, szénszulfidok és fémkarbonátok kivételével.
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Nemzeti hatóság
3. §

(1) Az Egyezmény végrehajtásának felügyeletét és a
rendeletben foglalt el´óírások betartásának ellen´órzését a
Gazdasági Minisztérium keretén belül m´úköd´ó Exportellen´órzési, Vegyi és Biológiai Fegyvertilalmi Iroda (a továbbiakban: Iroda) látja el. Ennek keretében:
a) nyilvántartja az ellen´órzött tevékenységet folytató
szervezeteket, a szervezetek által benyújtott nyilatkozatokat,
b) ellen´órzi a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség betartását, illetve a szervezetek nyilatkozataiban
szerepl´ó adatok valódiságát;
c) engedélyezi az 1. listás vegyület gyártását;
d) a szervezetek tevékenységét a Belügyminisztérium
és a Pénzügyminisztérium által kijelölt szervek bevonásával ellen´órzi;
e) összefoglaló nyilatkozatokat készít a Vegyifegyver
Tilalmi Szervezet számára;
f) el´ósegíti a Vegyifegyver Tilalmi Szervezetnek az
Egyezményben meghatározott ellen´órz´ó tevékenységét;
g) megtesz, illetve kezdeményez minden olyan intézkedést, amit az Egyezmény végrehajtása érdekében szükségesnek tart.
(2) Az Iroda tevékenységét a Non-proliferációs Tárcaközi Bizottság felügyeli.
Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség
4. §
(1) Az ellen´órzött tevékenységet folytató szervezet köteles nyilvántartásba vételi bejelentést az Irodának benyújtani, engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges
engedélyt beszerezni, valamint a rendeletben foglaltak szerint az ellen´órzött tevékenységr´ól nyilatkozatot tenni.
(2) A nyilvántartásba vételi bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a szervezet megnevezését, székhelyét;
b) az ellen´órzött tevékenységet folytató létesítmények
megnevezését, székhelyét;
c) a kapcsolattartásért felel´ós személy nevét.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül be kell jelenteni.
(4) Az Iroda a létesítményeket azonosító kóddal látja el,
amelyr´ól a szervezetet értesíti.
Engedélyköteles tevékenység
5. §
(1) Az 1. listás vegyületek gyártásához az Iroda engedélye szükséges. Az engedély iránti kérelmet a tevékenység
megkezdése el´ótt 200 nappal korábban kell benyújtani.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a
létesítményt azonosító adatokon kívül az üzem részletes
m´úszaki leírását, beleértve a berendezések jegyzékét és a
részletes folyamatábrákat.
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Nyilatkozattétel
6. §

(1) A szervezet az Egyezmény 2. számú Mellékletének
VI—IX. Részében foglaltak szerint köteles éves nyilatkozatot tenni az el´óz´ó évben folytatott ellen´órzött tevékenységr´ól minden év február 10-éig, illetve a tárgyévet követ´óen folytatni kívánt ellen´órzött tevékenységr´ól el´ózetes
nyilatkozatot tenni a 7. §-ban foglaltak kivételével minden
év szeptember 30-éig, amennyiben
a) az 1. § a) pontjában meghatározott tevékenységet
folytat;
b) az 1. § b) pontjában meghatározott tevékenységet
folytat, és
ba) a 2. lista A) pontjának (3) bekezdésében meghatározott mérgez´ó vegyület mennyisége az 1 kilogrammot
meghaladja,
bb) a 2. lista A) pontjában meghatározott további mérgez´ó vegyület mennyisége a 100 kilogrammot meghaladja,
bc) a 2. lista B) pontjában meghatározott prekurzor
mennyisége a 200 kilogrammot meghaladja;
c) az 1. § c) pontjában meghatározott tevékenységet
folytat, és listás vegyület mennyisége az 5 tonnát meghaladja;
d) az 1. § d) pontjában meghatározott tevékenységet
folytat.
(2) Az el´ózetes nyilatkozattételt´ól való eltérés esetén a
szervezet köteles a változást megel´óz´ó 10 nappal a nyilatkozatot módosítani.
7. §
(1) A szervezet nem köteles nyilatkozatot tenni, ha
a) a 2. listás létesítmény olyan keveréket gyárt, állít el´ó,
dolgoz fel, használ fel, exportál vagy importál, amelyben a
2. listás vegyület koncentrációja 20% alatt marad,
b) a 3. listás létesítmény olyan keveréket gyárt, exportál, illetve importál, amelyben a 3. listás vegyület koncentrációja 20% alatt marad,
c) az egyéb vegyipari termel´ó létesítmény kizárólag
robbanóanyagot vagy szénhidrogént állít el´ó.
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(2) Az 1. listás vegyület a 7. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kivétellel kizárólag az Iroda engedélyével rendelkez´ó egyedi kislépték´ú üzemben, illetve létesítményben állítható el´ó.
9. §
A 2. listás vegyületek el´óállításának, feldolgozásának és
felhasználásának mennyisége és a 3. listás vegyületek el´óállításának mennyisége nem korlátozott.
Ellen´órzés
10. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott ellen´órzés
során az Iroda a szervezett´ól adatokat kérhet, illetve pótlólagos nyilatkozat megtételére szólíthat fel, helyszíni ellen´órzést tarthat, amelynek során jogosult jegyz´ókönyv
egyidej´ú felvétele mellett
a) a szervezet helyiségeibe belépni,
b) az ellen´órzött vegyülettel és az ellen´órzött tevékenységgel kapcsolatos dokumentációba, illetve feljegyzésekbe
betekinteni;
c) a személyzet bármely tagjától az ellen´órzött tevékenységgel kapcsolatban felvilágosítást kérni;
d) a folyamatábrákat, termelési eljárásokat, m´úszaki
adatokat ellen´órizni;
e) m´úszeres vizsgálatokat végezni;
f) berendezéseket, felszereléseket, épületeket és építményeket megvizsgálni;
g) mintát venni, mintákat helyszínen elemezni, helyszínen kívüli elemzésre elszállítani;
h) képfelvételt készíteni;
i) dokumentumokról másolatot készíteni.
(2) Az Egyezmény megsértésének gyanúja esetén az
Iroda késedelem nélkül, bárhol ellen´órzést tarthat.
(3) A szervezet a nemzeti hatósággal az ellen´órzés során
köteles együttm´úködni az egyezmény betartásának biztosításához szükséges mértékben. Ennek során a szervezet a nyilatkozatában foglaltak ellen´órzéséhez a kért adatokat és információkat megadja, a kért dokumentumokat bemutatja.
Adatkezelés

(2) Az Iroda kérheti a nyilatkozat tételét a b) és c) pontok
hatálya alá tartozó létesítményekt´ól, ha úgy ítéli meg, hogy a
vegyület könny´ú visszanyerhet´ósége a keverékb´ól, és annak
teljes tömege kockázatot jelent az Egyezmény tárgyára és
céljára nézve.

(1) Az Iroda köteles az ellen´órzés és adatszolgáltatás
során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezelni.

Az ellen´órzött tevékenységre vonatkozó különleges
szabályok

(2) Az Iroda az ellen´órzés során csak azokat az információkat kérheti, amelyek az Egyezmény végrehajtásának
érvényesítéséhez szükséges.

8. §
(1) Az 1. listás vegyületek gyártott, átvett, átadott évi
országos összesített mennyisége nem haladhatja meg az
1 tonnát.

11. §

(3) A nemzeti hatóság a nyilatkozatokba foglalt és az
ellen´órzés során tudomására jutott adatok bizalmas tárolását biztosítja, az adatokhoz való hozzáférést csak az
Egyezmény betartásához szükséges mértékben és körben
teszi lehet´óvé.
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Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 30. napon lép
hatályba, ezzel egyidej´úleg hatályát veszti az egyes vegyi
anyagokra vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségr´ól szóló 24/1997. (VI. 13.) IKIM rendelet.
(2) Az 5. § (1) bekezdés alapján engedélyhez kötött
tevékenység a rendelet hatálybalépését követ ´ó 90 napig
engedély nélkül folytatható. Az 5. § (2) bekezdése szerinti engedélykérelmet a rendelet hatálybalépését követ ´ó 30 napon belül kell benyújtani.
(3) E rendelet el´óírásainak betartása nem helyettesíti a
más jogszabályokban, különösen az ember egészsége és a
környezet védelme érdekében el´óírt engedélyezési, bejelentési és ellen´órzési kötelezettségeket.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
213/1998. (XII. 24.) Korm.
rendelete
a Határon Túli Magyarok Hivataláról szóló
90/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1. §
A Határon Túli Magyarok Hivataláról szóló 90/1992.
(V. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 1. §-ában
,,az Alkotmány 40. §-a, illetve az állami pénzügyekr´ól
szóló 1979. évi II. törvény 36. § (1) bekezdésében’’ szövegrész helyébe ,,az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) és (3) bekezdésében’’
szövegrész lép.
2. §
Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel
rendelkez´ó költségvetési szerv, költségvetése 1999. január
1-jét´ól a Külügyminisztérium fejezetben elkülönítetten
szerepel.’’
3. §
Ez a rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
214/1998. (XII. 24.) Korm.
rendelete
a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról
rendelkez´ó 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény
89. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó — többször módosított —
161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Dvhr.) 17/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A Dtv. Negyedik részében meghatározott devizahatósági ügyekben
a) az (1) bekezdés a) pontjában említett nemzetközi gazdasági tevékenységgel kapcsolatban a Dtv. 39. §-a (11) bekezdésének, 41. §-a (4) bekezdésének, 42. §-a (2) bekezdésének
és 56. §-a h) pontjának, valamint
b) a Dtv. 67. §-a d) pontjának
kivételével els´ó fokú devizahatóságként az MNB központja jár el.’’
(2) A Dvhr. 17/B. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép, egyidej´úleg e § a következ´ó (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) Az (1) és (3)—(4) bekezdés alkalmazásában az
illetékes területi igazgatóság, ha az ügyfél székhelye (telephelye, lakóhelye)
a) Gy´ór-Moson-Sopron megyében, Komárom-Esztergom megyében, Vas megyében vagy Zala megyében van, a
Gy´óri Területi Igazgatóság,
b) Fejér megyében, Veszprém megyében, Somogy megyében, Tolna megyében vagy Baranya megyében van, a
Székesfehérvári Területi Igazgatóság,
c) Bács-Kiskun megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Békés megyében vagy Csongrád megyében van, a
Kecskeméti Területi Igazgatóság,
d) Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Heves
megyében vagy Nógrád megyében van, a Debreceni Területi Igazgatóság,
e) Budapesten, Pest megyében van, az MNB központja.
(6) Ha az ügyfél székhelye (telephelye, lakóhelye)
a) Z ala megyében vagy Vas megyében van, a Gy´óri
Területi Igazgatóság zalaegerszegi kirendeltségénél,
b) Somogy megyében, Tolna megyében vagy Baranya
megyében van, a Székesfehérvári Területi Igazgatóság
pécsi kirendeltségénél,
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c) Békés megyében vagy Csongrád megyében van, a Kecskeméti Területi Igazgatóság szegedi kirendeltségénél,
d) Borsod-Abaúj-Z emplén megyében, Heves megyében vagy Nógrád megyében van, a Debreceni Területi
Igazgatóság miskolci kirendeltségénél
is beadható a devizahatósági engedély iránti kérelem, illet´óleg megtehet´ó a bejelentés.’’

2. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
a) a Dvhr. 16. §-ának (4) bekezdésében az ,,1200
E CU -nek’’ szövegrész helyébe ,,1200 euronak’’ szöveg,
b) a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 22. §-ának (1) bekezdésében és a Vhr. 3. számú
mellékletének 6. pontjában az ,,ECU’’ szövegrész helyébe
,,euro’’ szöveg, a Vhr. 22. §-ának (2) bekezdésében az
,,ECU-nak’’ szövegrész helyébe ,,euronak’’ szöveg, a Vhr.
3. számú mellékletének 6. pontjában az ,,ECU-t’’ szövegrészek helyébe ,,eurot’’ szöveg, a Vhr. 4. számú mellékletének 2. a) pontjában az ,,ECU-ban’’ szövegrész helyébe
,,euroban’’ szöveg
lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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2. §

Az R. mellékletét képez´ó FNFT 2. számú melléklete
helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. §
Az R. mellékletét képez´ó FNFT 3. számú mellékletének
H28, H29 és H128 nemzeti lábjegyzetei az e rendelet 3. számú melléklete szerint módosulnak.

4. §
(1) Az R . mellékletét képez´ó FNFT 20. számú mellékletében a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatában alkalmazott rövidítések értelmezése, fogalmak és meghatározások gy´újteménye ,,R Ö VIDÍTÉSE K
É R TELME Z É SE ’’ alcíme az e rendelet 4. számú m ellékletének 1. pontjában foglaltakkal egészül ki.
(2) Az R. mellékletét képez´ó FNFT 20. számú mellékletében a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatában alkalmazott rövidítések értelmezése, fogalmak és
meghatározások gy´újteménye ,,FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK GY ´ÚJTEMÉNYE’’ alcíme az e rendelet 4. számú mellékletének 2. pontjában foglaltakkal egészül ki.

5. §

A Kormány
215/1998. (XII. 24.) Korm.
rendelete

Az R . mellékletét képez´ó FNFT 21. számú mellékletének 1.1. pontja az e rendelet 5. szám ú m ellékletének
1. pontjában, az 1.3. pontja az e rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltakkal egészül ki.

a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának
megállapításáról szóló
204/1997. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

6. §

A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában és 6. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 204/1997. (XI. 19.) Korm.
rendeletet (a továbbiakban: R .) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. mellékletét képez´ó ,,FREKVENCIASÁVOK
NEMZETI FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA 9 kHz—400
GHz’’ (a továbbiakban: FNFT) helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
(2) Egyidej´úleg hatályát veszti az R. mellékletét képez´ó
FNFT 3. számú mellékletének H32 nemzeti lábjegyzete.
(3) Egyidej´úleg hatályát vesztik az R. mellékletét képez´ó FNFT 20. számú mellékletében a Frekvenciasávok
Nemzeti Felosztási Táblázatában alkalmazott rövidítések
értelmezése, fogalmak és meghatározások gy´újteménye
,,RÖVIDÍTÉSEK ÉRTELMEZÉSE’’ alcímében található FPLMTS, GSO, GSO/FSS, nem-GSO/FSS és nemGSO/MSS rövidítések.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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2. számú melléklet a 215/1998. (XII. 24.) Korm. rendelethez
,,2. számú melléklet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatához
A Nemzetközi Rádiószabályzat Frekvenciasávok Felosztási Táblázatában hivatkozott bekezdések
S5.53

Azoknak az igazgatásoknak, amelyek 9 kHz alatti frekvenciák használatát engedélyezik, meg kell bizonyosodniuk arról, hogy ez nem okoz káros zavarást azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára a 9 kHz feletti
frekvenciasávok fel vannak osztva.

S5.54

Kívánatos, hogy a tudományos kutatásaikhoz 9 kHz alatti frekvenciákat felhasználó igazgatások tájékoztassák azokat az igazgatásokat, amelyek érdekeltek lehetnek, annak érdekében, hogy ezek a kutatások
minden gyakorlatilag elérhet´ó védelmet élvezhessenek a káros zavarásokkal szemben.

S5.55

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 14—17 kHz sávot
els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.56

Azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 14—19,95 kHz és a 20,05—70 kHz sávokat, valamint
az 1. Körzetben a 72—84 kHz és a 86—90 kHz sávokat is felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
Ezek az állomások védelmet élveznek a káros zavarásokkal szemben. Örményországban, Azerbajdzsánban,
Fehéroroszországban, Bulgáriában, Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban,
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában
ugyanerre a célra, azonos feltételekkel a 25 kHz és az 50 kHz frekvenciákat használják.

S5.57

A 14—19,95 kHz, 20,05—70 kHz és a 70—90 kHz (72—84 kHz és 86—90 kHz az 1. Körzetben) sávoknak a
tengeri mozgószolgálat általi használata parti rádiótávíró állomásokra (csak A1A és F1B adásmódok) korlátozódik. Kivételesen engedélyezett a J2B és a J7B adásmódok használata azzal a feltétellel, hogy a szükséges
sávszélesség nem lépi túl az A1A vagy az F1B adásmódoknál a kérdéses sávban általában használt értéket.

S5.58

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 67—70 kHz sávot
els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.59

Eltér´ó szolgálati kategória: Bangladesben, az Iráni Iszlám Köztársaságban és Pakisztánban a 70—72 kHz
és a 84—86 kHz sávokban az állandóhely´ú és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás els´ódleges
jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.60

A 70—90 kHz (70—86 kHz az 1. Körzetben) és a 110—130 kHz (112—130 kHz az 1. Körzetben) sávokban
az impulzusos rádiónavigáció rendszerek azzal a feltétellel használhatók, hogy nem okoznak káros zavarást
más olyan szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva.

S5.61

A 2. Körzetben a 70—90 kHz és a 110—130 kHz sávokban a tengeri rádiónavigáció szolgálat állomásait
létesíteni és üzemeltetni csak a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint azokkal az igazgatásokkal elért megegyezés
alapján lehet, amelyeknek a Táblázatnak* megfelel´óen m´úköd´ó szolgálatai érintettek lehetnek. Mindazonáltal az állandóhely´ú, a tengeri mozgó- és a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros
zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat ilyen megegyezések alapján létesített állomásai számára.

S5.62

Kívánatos, hogy azok az igazgatások, amelyek a 90—110 kHz sávban a rádiónavigáció szolgálat keretében
állomásokat m´úködtetnek, egyeztessék a m´úszaki és üzemviteli jellemz´óket, hogy ily módon elkerülhet´ó
legyen az ezen állomások által biztosított szolgálatok káros zavarása.

S5.63

Törölve.

S5.64

Az állandóhely´ú szolgálatban, a számára 90 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott
sávrészekben, valamint a tengeri mozgószolgálatban, a számára 110 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az
1. Körzetben) között felosztott sávrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C
adásmódok engedélyezettek. A tengeri mozgószolgálat állomásai számára a 110 kHz és a 160 kHz
(148,5 kHz az 1. Körzetben) közötti sávrészekben a J2B vagy a J7B adásmód kivételesen szintén megengedett.

* Megjegyzés: a 2. számú mellékletben a Táblázat a Nemzetközi R ádiószabályzat Frekvenciasávok Felosztási Táblázatát jelenti.
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S5.65

Eltér´ó szolgálati kategória: Bangladesben, az Iráni Iszlám Köztársaságban és Pakisztánban a 112—117,6
kHz és a 126—129 kHz sávokban az állandóhely´ú és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás
els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.66

Eltér´ó szolgálati kategória: Németországban a 115—117,6 kHz sávban a felosztás az állandóhely´ú és a
tengeri mozgószolgálat számára els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést), a rádiónavigáció szolgálat
számára másodlagos jelleg´ú (lásd az S5.32 Bekezdést).

S5.67

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 130—148,5 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották. Ezeknek az országoknak a területén, valamint ezen országok közötti viszonylatban
ez a szolgálat a jogegyenl´óség alapján m´úködik.

S5.68

Helyettesít´ó felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, Kongóban, Malawiban, Ruandában, a
Dél-afrikai Köztársaságban és Zaire-ban a 160—200 kHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú
szolgálat számára osztották fel.

S5.69

Járulékos felosztás: Szomáliában a 200—255 kHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották.

S5.70

Helyettesít´ó felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Kongóban, Etiópiában, Kenyában, Lesothóban, Madagaszkáron, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigériában, Ománban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Tanzániában,
Csádban, Zaire-ban, Zambiában és Zimbabwében a 200—283,5 kHz sávot els´ódleges jelleggel a légi
rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel.

S5.71

Helyettesít´ó felosztás: Tunéziában a 255—283,5 kHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat
számára osztották fel.

S5.72

Az állandóhely´ú szolgálatnak az északi övezetekben (az északi szélesség 60. fokától északra) fekv´ó norvég
állomásai, amelyek ki vannak téve a sarki fény által okozott zavaroknak, továbbra is használhatnak négy
frekvenciát a 283,5—490 kHz és az 510—526,5 kHz sávokban.

S5.73

A 285—325 kHz (283,5—325 kHz az 1. Körzetben) sáv a tengeri rádiónavigáció szolgálatban felhasznál ható kiegészít´ó navigációs információk keskenysávú technikával történ´ó továbbítására, azzal a feltétellel,
hogy ez nem okoz káros zavarást a rádiónavigáció szolgálatban m´úköd´ó rádió-irányadó állomásoknak.

S5.74

Járulékos felosztás: az 1. Körzetben a 285,3—285,7 kHz frekvenciasávot els´ódleges jelleggel a tengeri
rádiónavigáció szolgálat (a rádió-irányadók kivételével) számára is felosztották.

S5.75

Eltér´ó szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában, valamint Bulgária és Románia Fekete-tenger menti övezeteiben a 315—325 kHz sávban a tengeri
rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú azzal a feltétellel, hogy a Balti-tenger
övezetében a tengeri és a légi rádiónavigáció szolgálat új állomásainak frekvenciakijelöléseit ebben a
sávban az érintett igazgatások el´ózetes véleménycseréjéhez kötik.

S5.76

A 410 kHz frekvencia a tengeri rádiónavigáció szolgálatban rádió-iránymérésre van kijelölve. Más rádiónavigáció szolgálatok, amelyek számára a 405—415 kHz sávot felosztották, nem okozhatnak káros zavarást
a rádió-iránymérésnek a 406,5—413,5 kHz sávban.

S5.77

Eltér´ó szolgálati kategória: Ausztráliában, Kínában, a 3. Körzetben lév´ó Francia Tengerentúli Területeken, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában és Srí Lankán a 415—495 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás els´ódleges
jelleg´ú. Ezen országok igazgatásainak minden szükséges gyakorlati intézkedést meg kell tenniük annak
biztosítására, hogy a 435—495 kHz sávban m´úköd´ó légi rádiónavigációs állomások ne okozzanak zavarást
a parti állomások vételénél, amikor azok a hajóállomások olyan frekvenciájú adását veszik, amely frekvenciák világviszonylatban a hajóállomásoknak vannak kijelölve (lásd a 4237./S52.39 Bekezdést).

S5.78

Eltér´ó szolgálati kategória: Kubában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 415—435 kHz sávban a
légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú.

S5.79

A 415—495 kHz és az 505—526,5 kHz (505—510 kHz a 2. Körzetben) sávoknak a tengeri mozgószolgálat
általi használata rádiótávírásra korlátozódik.
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S5.79A

A NAVTEX szolgálatban 490 kHz, 518 kHz és 4209,5 kHz frekvenciákon parti állomások létesítésekor az
igazgatásoknak nagyon ajánlatos egyeztetniük az üzemviteli jellemz´óket a Nemzetközi Tengerészeti
Szervezet (IMO) eljárásainak megfelel´óen [lásd a 339. (REV.WCR-97) Határozatot].

S5.80

A 2. Körzetben a 435—495 kHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a beszédadást nem
alkalmazó körsugárzó irányadókra korlátozódik.

S5.81

A 490—495 kHz és az 505—510 kHz sávok az S13. Függelék A2. Rész 15. § (1) bekezdés rendelkezései alá
esnek.

S5.82

A tengeri mozgószolgálatban a 490 kHz frekvencia a GMDSS teljes bevezetésének id´ópontjától kezdve [lásd
a 331. (Rev.WRC-97) Határozatot] kizárólag a parti állomások által a hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürg´ós tájékoztatások keskenysávú távgépíróval történ´ó adására használandó.
A 490 kHz frekvencia használatának feltételeit az S31. és az S52. Cikkek írják el´ó. A 415—495 kHz sávnak légi
rádiónavigáció szolgálatra való felhasználásakor az igazgatásokat felkérik annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a 490 kHz frekvencia számára.

S5.83

Az 500 kHz frekvencia a morze-rádiótávíró nemzetközi vész- és hívófrekvenciája. E frekvencia használatának feltételeit az N 38./S31. és a 60./S52. Cikkek, valamint a 37. és a 38. Cikkek/S13. Függelék írják el´ó.

S5.84

Az 518 kHz frekvencia tengeri mozgószolgálat általi használatának feltételeit az S31. és az S52. Cikkek,
valamint az S13. Függelék írják el´ó.

S5.85

Nincs felhasználva.

S5.86

A 2. Körzetben az 525—535 kHz sávban a m´úsorszóró állomások viv´óteljesítménye nem haladhatja meg
nappal az 1 kW, éjjel a 250 W értéket.

S5.87

Járulékos felosztás: Angolában, Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a
Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwében az 526,5—535 kHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.87A

Járulékos felosztás: Üzbegisztánban az 526,5—1606,5 kHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció
szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásokkal az S9.21 Bekezdés szerint elért
megegyezés alapján lehetséges, és az 1997. október 27-én üzemben volt földi telepítés´ú rádióirányadókra
korlátozódik, azok élettartamának végéig.

S5.88

Járulékos felosztás: Kínában az 526,5—535 kHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották.

S5.89

A 2. Körzetben az 1605—1705 kHz sávot a m´úsorszóró szolgálat állomásai a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Terv alapján használhatják.
Az 1625—1705 kHz sávban az állandóhely´ú és a mozgószolgálat állomásainak szóló frekvenciakijelölések
vizsgálatának figyelembe kell vennie a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által
kidolgozott Tervben szerepl´ó kiosztásokat.

S5.90

Az 1605—1705 kHz sávban, azokban az esetekben, amikor 2. Körzeti m´úsorszóró állomás érintve van, az
1. Körzetben a tengeri mozgóállomások szolgálati övezetének a felületi hullámterjedés által meghatározottra kell korlátozódnia.

S5.91

Járulékos felosztás: a Fülöp-szigeteken és Srí Lankán az 1606,5—1705 kHz sávot másodlagos jelleggel a
m´úsorszóró szolgálat számára is felosztották.

S5.92

Az 1. Körzet néhány országa az 1606,5—1625 kHz, 1635—1800 kHz, 1850—2160 kHz, 2194—2300 kHz,
2502—2850 kHz és a 3500—3800 kHz sávokban rádiómeghatározó rendszereket m´úködtet a
14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen. Az ezen állomások által kisugárzott
átlagteljesítmény nem haladhatja meg az 50 W-ot.

S5.93

Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Nigériában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1625—1635 kHz,
1800—1810 kHz és a 2160—2170 kHz sávokat els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.94

Nincs felhasználva.

S5.95

Nincs felhasználva.
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S5.96

Németországban, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Dániában, Észtországban,
Finnországban, Grúziában, Magyarországon, Írországban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Máltán, Moldovában, Norvégiában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban,
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Oroszországban, Svédországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1715—1800 kHz és az 1850—2000 kHz sávokban az igazgatások
összesen legfeljebb 200 kHz-nyi sávszélességet feloszthatnak amat´órszolgálatuk számára. Mindazonáltal,
amikor ezen a frekvenciatartományon belül a felosztást végzik amat´órszolgálatuk részére, az igazgatások — a
szomszédos országok igazgatásainak el´ózetes megkeresése után — kötelesek megtenni az esetleg szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy amat´órszolgálatuk más országok állandóhely´ú és mozgószolgálatának
ne okozzon káros zavarást. Az egyes amat´órállomások átlagteljesítménye nem haladhatja meg a 10 W-ot.

S5.97

A 3. Körzetben a Loran rendszer az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián úgy m´úködik, hogy az elfoglalt
sáv 1825—1875 kHz, illetve 1925—1975 kHz. Más szolgálatok, amelyek számára az 1800—2000 kHz sávot
felosztották, bármilyen frekvenciát használhatnak a sávon belül azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros
zavarást az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián üzemel´ó Loran rendszernek.

S5.98

Helyettesít´ó felosztás: Angolában, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Belgiumban, Bulgáriában, Kamerunban, Kongóban, Dániában, Egyiptomban, Eritreában, Spanyolországban, Etiópiában, Grúziában, Görögországban, Olaszországban, Kazahsztánban, Libanonban, Litvániában, Moldovában, Hollandiában, Szíriában, Kirgizisztánban, Oroszországban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban, Törökországban és Ukrajnában az 1810—1830 kHz sávot
els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat
számára osztották fel.

S5.99

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bosznia-Hercegovinában, Irakban, Líbiában, Üzbegisztánban,
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Szlovéniában, Csádban, Togóban és Jugoszláviában
az 1810—1830 kHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint
az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.100

Az 1. Körzetben az 1810—1830 kHz sávnak az amat´órszolgálat általi használata azokban az országokban,
amelyek részben vagy egészben az északi szélesség 40. fokától északra helyezkednek el, csak akkor
engedélyezhet´ó, ha az S5.98 és az S5.99 Bekezdésekben említett országokat megkeresték abból a célból,
hogy az amat´órállomások és az S5.98 és az S5.99 Bekezdések szerint m´úköd´ó más szolgálatok állomásai
közötti káros zavarások megakadályozásához szükséges intézkedéseket meghatározzák.

S5.101

Helyettesít´ó felosztás: Burundiban és Lesothóban az 1810—1850 kHz sávot els´ódleges jelleggel a légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel.

S5.102

Helyettesít´ó felosztás: Argentínában, Bolíviában, Chilében, Mexikóban, Paraguayban, Peruban, Uruguayban és Venezuelában az 1850—2000 kHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a
mozgószolgálat, az állandóhely´ú szolgálat, a rádiólokáció szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára
osztották fel.

S5.103

Az 1. Körzetben az 1850—2045 kHz, 2194—2498 kHz, 2502—2625 kHz és a 2650—2850 kHz sávokban
frekvenciáknak az állandóhely´ú és a mozgószolgálat állomásai számára történ´ó kijelölésekor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük a tengeri mozgószolgálat különleges igényeit.

S5.104

Az 1. Körzetben a 2025—2045 kHz sávnak a meteorológiai segédszolgálat általi használata az oceanográfiai bója állomásokra korlátozódik.

S5.105

Grönlandot kivéve a 2. Körzetben a rádiótelefon üzem´ú parti állomások és hajóállomások a 2065—2107 kHz
sávban csak J3E adásmódot használhatnak, és csúcsteljesítményük nem haladhatja meg az 1 kW-ot.
Kívánatos, hogy els´ósorban a következ´ó viv´ófrekvenciákat használják: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz,
2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz és 2103,5 kHz. Argentínában és Uruguayban ugyanerre
a célra a 2068,5 kHz és a 2075,5 kHz viv´ófrekvenciákat is használják, míg a 2072—2075,5 kHz sávban lév´ó
frekvenciákat a 4323BD./S52.165 Bekezdés szerint használják.

S5.106

A 2. és a 3. Körzetben, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak,
az állandóhely´ú szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, és
amelyeknek átlagteljesítménye nem haladja meg az 50 W-ot, használhatják a 2065 kHz és a 2107 kHz
közötti frekvenciákat. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.
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S5.107

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Botswanában, Eritreában, Etiópiában, Irakban, Lesothóban, Líbiában, Szomáliában, Szváziföldön és Zambiában a 2160—2170 kHz sávot els´ódleges jelleggel az (R) légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.
Ezen szolgálatok állomásainak átlagteljesítménye nem haladhatja meg az 50 W-ot.

S5.108

A 2182 kHz viv´ófrekvencia a rádió-távbeszél´ó nemzetközi vész- és hívófrekvenciája. A 2173,5—2190,5 kHz
sáv használatának feltételeit az N 38./S31. és a 60./S52. Cikkek, valamint a 37. és a 38. Cikkek/S13. Függelék
írják el´ó.

S5.109

A 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz és a 16 804,5 kHz frekvenciák nemzetközi
vészfrekvenciák a digitális szelektív hívás részére. E frekvenciák használatának feltételeit az N 38./S31.
Cikk írja el´ó.

S5.110

A 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz és a 16 695 kHz frekvenciák nemzetközi
vészfrekvenciák a keskenysávú távgépíró részére. E frekvenciák használatának feltételeit az N 38./S31.
Cikk írja el´ó.

S5.111

A 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz viv´ófrekvenciák, valamint a 121,5 MHz, 156,8 MHz és a
243 MHz frekvenciák a földfelszíni rádió-távközlési szolgálatok érvényben lév´ó eljárási szabályainak
megfelel´óen ember által lakott ´úrjárm´úvek kutatási és mentési m´úveleteinél is használhatók. E frekvenciák
használatának feltételeit az N 38./S31. Cikk és a 38. Cikk/S13. Függelék írják el´ó.
Ugyanez vonatkozik a 10 003 kHz, 14 993 kHz és a 19 993 kHz frekvenciákra is, de ezekben az esetekben
az adásokat a frekvenciától számított ± 3 kHz-es sávszélességen belül kell tartani.

S5.112

Helyettesít´ó felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Cipruson, Dániában, Franciaországban, Görögországban, Izlandon, Olaszországban, Máltán, Norvégiában, Srí Lankán, Törökországban és Jugoszláviában a
2194—2300 kHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az
állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel.

S5.113

A 2300—2495 kHz (2498 kHz az 1. Körzetben), 3200—3400 kHz, 4750—4995 kHz és az 5005—5060 kHz
sávok m´úsorszóró szolgálat általi használatának feltételeire nézve lásd az S5.16—S5.20, S5.21 és a
2666/S23.3—2673./S23.10 Bekezdéseket.

S5.114

Helyettesít´ó felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Cipruson, Dániában, Franciaországban, Görögországban, Irakban, Olaszországban, Máltán, Norvégiában, Törökországban és Jugoszláviában a 2502—2625 kHz
sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú
szolgálat számára osztották fel.

S5.115

A 3023 kHz és az 5680 kHz viv´ófrekvenciákat (vonatkoztatási frekvenciákat) — az N 38./S31. Cikkben és
a 38. Cikkben/S13. Függelékben megadott feltételek mellett — a tengeri mozgószolgálat egyeztetett
kutatási és mentési m´úveletekbe bevont állomásai is használhatják.

S5.116

Kívánatos, hogy az igazgatások engedélyezzék a 3155—3195 kHz sáv használatát abból a célból, hogy a
kisteljesítmény´ú, vezetéknélküli hallókészülékek számára világviszonylatban egységes csatornahasználat
alakuljon ki. Ezen készülékek számára — a helyi igények kielégítésére — az igazgatások járulékos
csatornákat jelölhetnek ki a 3155 kHz és a 3400 kHz közötti sávokban.
Megjegyzend´ó, hogy a 3000 kHz és a 4000 kHz közötti frekvenciatartomány alkalmas indukciós mez´óben
m´úköd´ó, kis hatótávolságú hallókészülékek használatára.

S5.117

Helyettesít´ó felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Cipruson, az Elefántcsontparton, Dániában, Egyiptomban, Franciaországban, Görögországban, Izlandon, Olaszországban, Libériában, Máltán, Norvégiában, Srí
Lankán, Togóban, Törökországban és Jugoszláviában a 3155—3200 kHz sávot els´ódleges jelleggel a légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel.

S5.118

Járulékos felosztás: az Egyesült Államokban, Japánban, Mexikóban, Peruban és Uruguayban a 3230—
3400 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.

S5.119

Járulékos felosztás: Hondurasban, Mexikóban, Peruban és Venezuelában a 3500—3750 kHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.
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S5.120

A 3,5 MHz, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz és a 144 MHz frekvenciáknál az amat´órszolgálat számára felosztott sávok természeti katasztrófa esetén történ´ó használatát a
640. Határozat szabályozza.

S5.121

Nincs felhasználva.

S5.122

Helyettesít´ó felosztás: Argentínában, Bolíviában, Chilében, Ecuadorban, Paraguayban, Peruban és Uruguayban a 3750—4000 kHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat,
valamint az állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel.

S5.123

Járulékos felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai
Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwében a 3900—3950 kHz sávot els´ódleges jelleggel
a m´úsorszóró szolgálat számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól
függ´óen.

S5.124

Járulékos felosztás: Kanadában a 3950—4000 kHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat
számára is felosztották. Az ebben a sávban üzemel´ó m´úsorszóró állomások teljesítménye nem haladhatja
meg az ezen ország határain belül m´úköd´ó nemzeti szolgálat ellátásához szükséges értéket, és nem okozhat
káros zavarást a Táblázat szerint m´úköd´ó más szolgálatoknak.

S5.125

Járulékos felosztás: Grönlandon a 3950—4000 kHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat
számára is felosztották. Az ebben a sávban üzemel´ó m´úsorszóró állomások teljesítménye nem haladhatja
meg a nemzeti szolgálat ellátásához szükséges értéket és semmi esetre sem lehet nagyobb, mint 5 kW.

S5.126

A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 3995—4005 kHz sávot
felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.

S5.127

A 4000—4063 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a rádiótelefon üzem´ú hajóállomásokra korlátozódik (lásd a 4374./S52.220 Bekezdést és a 16./S17. Függeléket).

S5.128

Afganisztánban, Argentínában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Botswanában, Burkina Fasóban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Kínában, Grúziában, Indiában, Kazahsztánban,
Maliban, Nigerben, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és
Ukrajnában a 4063—4123 kHz, 4130—4133 kHz és a 4408—4438 kHz sávokban az állandóhely´ú szolgálatnak a tengerparttól legalább 600 km-re fekv´ó, korlátozott teljesítmény´ú állomásai azzal a feltétellel
üzemeltethet´ók, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára.

S5.129

Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára, az állandóhely´ú
szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, kivételesen használhatják
a 4063—4123 kHz és a 4130—4438 kHz sávok frekvenciáit, 50 W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel.

S5.130

A 4125 kHz és a 6215 kHz viv´ófrekvenciák használatának feltételeit az N 38./S31. és a 60./S52. Cikkek,
valamint a 37. és a 38. Cikkek/S13. Függelék írják el´ó.

S5.131

A 4209,5 kHz frekvenciát kizárólag a parti állomások használják a hajóknak szóló meteorológiai és
navigációs figyelmeztetések, valamint sürg´ós tájékoztatások keskenysávú távgépíró technikával történ´ó
adására.

S5.132

A 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz és a 26 100,5 kHz
frekvenciák nemzetközi frekvenciák a tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére [lásd a 333.
(Mob-87) Határozatot és a 31./S17. Függeléket].

S5.133

Eltér´ó szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5130—5250 kHz sávban a légi mozgószolgálat
kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.134

Az 5900—5950 kHz, 7300—7350 kHz, 9400—9500 kHz, 11 600—11 650 kHz, 12 050—12 100 kHz,
13 570—13 600 kHz, 13 800—13 870 kHz, 15 600—15 800 kHz, 17 480—17 550 kHz és a 18 900—19 020
kHz sávoknak a m´úsorszóró szolgálat általi használata a Rádiószabályzat S11. Függelékében meghatározott jellemz´ókkel rendelkez´ó egyoldalsávos adásokra vagy bármely más hatékony spektrumfelhasználást
biztosító, ITU-R által ajánlott modulációs technikára korlátozódik. Az e sávokhoz való hozzáférést egy
illetékes értekezlet döntései fogják meghatározni.

S5.135

Törölve.
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S5.136

Az 5900—5950 kHz sávot 2007. április 1-ig a 21. (Rev.WRC-95) Határozatban hivatkozott eljárás alkalmazásától függ´óen az állandóhely´ú szolgálat számára els´ódleges jelleggel, valamint az alábbi szolgálatok
számára osztották fel: az 1. Körzetben a földi mozgószolgálat számára els´ódleges jelleggel, a 2. Körzetben
az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára els´ódleges jelleggel, és a 3. Körzetben az
(R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára másodlagos jelleggel. 2007. április 1. után
a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési
helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a
m´úsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történ´ó használatakor
az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra
a m´úsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelel´óen közzétesznek.

S5.137

Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára, az állandóhely´ú
szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, kivételesen használhatják
a 6200—6213,5 kHz és a 6220,5—6525 kHz sávokat, 50 W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. Ezen
frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.

S5.138

Az alábbi sávok:
6765—6795 kHz

(sávközépi frekvencia 6780 kHz),

433,05—434,79 MHz

(sávközépi frekvencia 433,92 MHz) az 1. Körzetben, az S5.280 Bekezdésben
említett országok kivételével,

61—61,5 GHz

(sávközépi frekvencia 61,25 GHz),

122—123 GHz

(sávközépi frekvencia 122,5 GHz) és

244—246 GHz

(sávközépi frekvencia 245 GHz)

ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehet´ók igénybe. Ezen frekvenciasávoknak az
ISM alkalmazások részére történ´ó használata az érdekelt igazgatások által azon más igazgatásokkal
egyetértésben kiadott külön engedély alapján lehetséges, amelyeknek rádió-távközlési szolgálatai érintettek lehetnek. E rendelkezés alkalmazásakor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük az ITU-R legújabb
vonatkozó ajánlásait.
S5.139

Eltér´ó szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban,
Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 6765—7000 kHz sávban a földi
mozgószolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.140

Járulékos felosztás: Angolában, Irakban, Ruandában, Szomáliában és Togóban a 7000—7050 kHz sávot
els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.141

Helyettesít´ó felosztás: Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Guineában, Líbiában és Madagaszkáron a
7000—7050 kHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel.

S5.142

A 7100—7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amat´órszolgálat általi használata nem szabhat korlátozásokat
az 1. Körzetben és a 3. Körzetben tervezett m´úsorszóró szolgálat számára.

S5.143

A 7300—7350 kHz sávot 2007. április 1-jéig a 21. (Rev.WRC-95) Határozatban hivatkozott eljárás
alkalmazásától függ´óen els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi
mozgószolgálat számára osztották fel. 2007. április 1. után a fent említett szolgálatok azon állomásai
használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül
forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a m´úsorszóró szolgálatnak. Kívánatos,
hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történ´ó használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb
teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a m´úsorszóró szolgálat általi évszaki
használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelel´óen közzétesznek.

S5.144

A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 7995—8005 kHz sávot
felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.

S5.145

A 8291 kHz, 12 290 kHz és a 16 420 kHz viv´ófrekvenciák használatának feltételeit az N 38./S31. és a
60./S52. Cikkek, valamint a 38. Cikk/S13. Függelék írják el´ó.
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S5.146

A 9400—9500 kHz, 11 600—11 650 kHz, 12 050—12 100 kHz, 15 600—15 800 kHz, 17 480—17 550 kHz
és a 18 900—19 020 kHz sávokat 2007. április 1-jéig a 21. (Rev.WRC-95) Határozatban hivatkozott eljárás
alkalmazásától függ´óen els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel. 2007. április 1.
után az állandóhely´ú szolgálat azon állomásai használhatják ezen sávok frekvenciáit, amelyek csak a
telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros
zavarást a m´úsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak az állandóhely´ú szolgálat részére
történ´ó használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a m´úsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak
megfelel´óen közzétesznek.

S5.147

Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a m´úsorszóró szolgálatnak, az állandóhely´ú szolgálat
azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, használhatják a 9775—9900 kHz,
11 650—11 700 kHz és a 11 975—12 050 kHz sávok frekvenciáit. Az egyes állomások teljes kisugárzott
teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW-ot.

S5.148

Törölve.

S5.149

Frekvenciák kijelölésekor olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyeknek
a 13 360—13 410 kHz,
a 25 550—25 670 kHz,
a 37,5—38,25 MHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 73—74,6 MHz,
az 1. Körzetben a 150,05—153 MHz,
a 322—328,6 MHz*,
a 406,1—410 MHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 608—614 MHz,
az 1330—1400 MHz*,
az 1610,6—1613,8 MHz*,
az 1660—1670 MHz,
az 1718,8—1722,2 MHz*,
a 2655—2690 MHz,
a 3260—3267 MHz*,
a 3332—3339 MHz*,
a 3345,8—3352,5 MHz*,
a 4825—4835 MHz*,
a 4950—4990 MHz,
a 4990—5000 MHz,
a 6650—6675,2 MHz*,
a 10,6—10,68 GHz,
a 14,47—14,5 GHz*,
a 22,01—22,21 GHz*,
a 22,21—22,5 GHz,
a 22,81—22,86 GHz*,
a 23,07—23,12 GHz*,
a 31,2—31,3 GHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 31,5—31,8 GHz,
a 36,43—36,5 GHz*,
a 42,5—43,5 GHz,
a 42,77—42,87 GHz*,
a 43,07—43,17 GHz*,
a 43,37—43,47 GHz*,
a 48,94—49,04 GHz*,
a 72,77—72,91 GHz*,
a 93,07—93,27 GHz*,
a 97,88—98,08 GHz*,
a 140,69—140,98 GHz*,
a 144,68—144,98 GHz*,
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a 145,45—145,75 GHz*,
a 146,82—147,12 GHz*,
a 150—151 GHz*,
a 174,42—175,02 GHz*,
a 177—177,4 GHz*,
a 178,2—178,6 GHz*,
a 181—181,46 GHz*,
a 186,2—186,6 GHz*,
a 250—251 GHz*,
a 257,5—258 GHz*,
a 261—265 GHz,
a 262,24—262,76 GHz*,
a 265—275 GHz,
a 265,64—266,16 GHz*,
a 267,34—267,86 GHz*,
a 271,74—272,26 GHz*
sávok fel vannak osztva (a * a rádiócsillagászat spektrumvonalak megfigyelésére történ´ó használatát jelzi),
kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból,
hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a káros zavarástól megvédjék. ´Úrállomások és légijárm´ú állomások
adásai különösen komoly zavarforrást jelenthetnek a rádiócsillagászati szolgálatnak (lásd az S4.5 és az S4.6
Bekezdéseket, valamint az S29. Cikket).
S5.150

Az alábbi sávok:
13 553—13 567 kHz
(sávközépi frekvencia 13 560 kHz),
26 957—27 283 kHz
(sávközépi frekvencia 27 120 kHz),
40,66—40,70 MHz
(sávközépi frekvencia 40,68 MHz),
902—928 MHz
a 2. Körzetben (sávközépi frekvencia 915 MHz),
2400—2500 MHz
(sávközépi frekvencia 2450 MHz),
5725—5875 MHz
(sávközépi frekvencia 5800 MHz) és
24—24,25 GHz
(sávközépi frekvencia 24,125 GHz)
ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira is igénybe vehet´ók. Az e sávokban m´úköd´ó
rádió-távközlési szolgálatok kötelesek elt´úrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást.
Ezekben a sávokban az ISM berendezések az 1815./S15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek
mellett m´úködhetnek.

S5.151

A 13 570—13 600 kHz és a 13 800—13 870 kHz sávokat 2007. április 1-jéig a 21. (Rev.WRC-95) Határozatban hivatkozott eljárás alkalmazásától függ´óen els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára,
másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára osztották fel. 2007.
április 1. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sávok frekvenciáit, amelyek
csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak
káros zavarást a m´úsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére
történ´ó használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a m´úsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak
megfelel´óen közzétesznek.

S5.152

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Kínában, az Elefántcsontparton, Grúziában, az
Iráni Iszlám Köztársaságban, Kazahsztánban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 14 250—14 350 kHz sávot els´ódleges
jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották. Az állandóhely´ú szolgálat állomásainak kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW-ot.

S5.153

A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 15 995—16 005 kHz sávot
felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.

S5.154

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a
18 068—18 168 kHz sávot els´ódleges jelleggel, 1 kW-ot meg nem haladó csúcsteljesítménnyel ezeknek az
országoknak a határain belül történ´ó használatra az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.
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S5.155

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Grúziában,
Magyarországon, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a
21 850—21 870 kHz sávot els´ódleges jelleggel az (R ) légi mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.155A

Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Grúziában, Magyarországon,
Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850—21 870 kHz
sávnak az állandóhely´ú szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefügg´ó szolgálat
nyújtására korlátozódik.

S5.155B

A 21 870—21 924 kHz sávot az állandóhely´ú szolgálatban a légiforgalom biztonságával összefügg´ó szolgálat nyújtásához használják.

S5.156

Járulékos felosztás: Nigériában a 22 720—23 200 kHz sávot els´ódleges jelleggel a meteorológiai segédszolgálat (rádiószondák) számára is felosztották.

S5.156A

A 23 200—23 350 kHz sávnak az állandóhely´ú szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával
összefügg´ó szolgálat nyújtására korlátozódik.

S5.157

A 23 350—24 000 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata hajók közötti rádiótávírásra
korlátozódik.

S5.158

Nincs felhasználva.

S5.159

Nincs felhasználva.

S5.160

Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, Namíbiában, Ruandában, Szváziföldön és Zaire-ban a 41—44 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is
felosztották.

S5.161

Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és Japánban a 41—44 MHz sávot másodlagos jelleggel
a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.

S5.162

Járulékos felosztás: Ausztráliában és Új-Zélandon a 44—47 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró
szolgálat számára is felosztották.

S5.162A

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Kínában, a
Vatikánban, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izlandon, Olaszországban, Lettországban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Moldovában, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Oroszországban, Svédországban, Svájcban és Törökországban a 46—68 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció
szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 217.
(WRC-97) Határozat szerint.

S5.163

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Észtországban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 47—48,5 MHz és az 56,5—58 MHz sávokat másodlagos jelleggel az
állandóhely´ú és a földi mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.164

Járulékos felosztás: Albániában, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában,
Bulgáriában, az Elefántcsontparton, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban,
Gabonban, Görögországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Libanonban, Líbiában, Liechtensteinben, Luxemburgban, Madagaszkáron, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában,
Monacóban, Nigériában, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, Szíriában, az Egyesült Királyságban, Szenegálban, Szlovéniában, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön, Togóban, Tunéziában, Törökországban és Jugoszláviában a 47—68 MHz sávot, Romániában a 47—58 MHz sávot és a Cseh Köztársa ságban a 66—68 MHz sávot els´ódleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országok már m´úköd´ó vagy
tervezett m´úsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
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S5.165

Járulékos felosztás: Angolában, Kamerunban, Kongóban, Madagaszkáron, Mozambikban, Szomáliában,
Szudánban, Tanzániában és Csádban a 47—68 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat
kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.166

Helyettesít´ó felosztás: Új-Zélandon az 50—51 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú, a mozgóés a m´úsorszóró szolgálat számára osztották fel; az 53—54 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú
és a mozgószolgálat számára osztották fel.

S5.167

Helyettesít´ó felosztás: Bangladesben, Brunei Darussalamban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám
Köztársaságban, Malajziában, Pakisztánban, Szingapúrban és Thaiföldön az 50—54 MHz sávot els´ódleges
jelleggel az állandóhely´ú, a mozgó- és a m´úsorszóró szolgálat számára osztották fel.

S5.168

Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az 50—54
MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára is felosztották.

S5.169

Helyettesít´ó felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, Namíbiában, Ruandában, a
Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zaire-ban, Zambiában és Zimbabwében az 50—54 MHz sávot
els´ódleges jelleggel az amat´órszolgálat számára osztották fel.

S5.170

Járulékos felosztás: Új-Zélandon az 51—53 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.171

Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, Maliban, Namíbiában, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zaire-ban és Zimbabwében az 54—68 MHz sávot
els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat
számára is felosztották.

S5.172

Eltér´ó szolgálati kategória: a 2. Körzetben lév´ó Francia Tengerentúli Tartományokban, Guyanában,
Jamaicában és Mexikóban az 54—68 MHz sávban az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára a felosztás
els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.173

Eltér´ó szolgálati kategória: a 2. Körzetben lév´ó Francia Tengerentúli Tartományokban, Guyanában,
Jamaicában és Mexikóban a 68—72 MHz sávban az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára a felosztás
els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.174

Helyettesít´ó felosztás: Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában a 68—73 MHz
sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára osztották fel, és azt a Különleges Körzeti
Értekezlet (Genf, 1960) záróokiratainak rendelkezései szerint használják.

S5.175

Helyettesít´ó felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Észtországban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 68—73 MHz és a 76—87,5 MHz
sávokat els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára osztották fel. Azoknak a szolgálatoknak, amelyek
számára ezeket a sávokat más országokban felosztották, valamint a fent felsorolt országokban a m´úsorszóró
szolgálatnak az érintett szomszédos országok közötti megállapodások alapján kell m´úködniük.

S5.176

Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, a Fülöp-szigeteken, a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságban és Nyugat-Szamoán a 68—74 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró
szolgálat számára is felosztották.

S5.177

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Észtországban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és
Ukrajnában a 73—74 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára is felosztották az
S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.178

Járulékos felosztás: Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, Guatemalában, Guyanában,
Hondurasban és Nicaraguában a 73—74,6 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.179

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Kínában,
Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Kirgizisztánban,
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 74,6—74,8 MHz és a 75,2—75,4 MHz sávokat els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották, de kizárólag csak a földi telepítés´ú adók számára.
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S5.180

A 75 MHz frekvenciát a markeradók számára jelölték ki. Az igazgatásoknak tartózkodniuk kell a véd´ósáv
határaihoz közeli frekvenciák kijelölését´ól olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyek teljesítményük vagy földrajzi helyzetük miatt káros zavarást okozhatnának, vagy más korlátozást szabhatnának a
markeradók számára.
Törekedni kell a fedélzeti marker-vev´ókészülékek jellemz´óinek további tökéletesítésére, valamint a
74,8 MHz és a 75,2 MHz sávhatárokhoz közeli adóállomások teljesítményének korlátozására.

S5.181

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Cipruson, Dániában, Egyiptomban, Franciaországban, Görögországban, Izraelben, Olaszországban, Japánban, Jordániában, Libanonban, Máltán, Marokkóban, Monacóban, Norvégiában, Szíriában, Svédországban és Svájcban a 74,8—75,2 MHz sávot másodlagos
jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.
Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a
mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, az S9.21 Bekezdés szerinti eljárás
alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot.

S5.182

Járulékos felosztás: Nyugat-Szamoán a 75,4—87 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat
számára is felosztották.

S5.183

Járulékos felosztás: Kínában, a Koreai Köztársaságban, Japánban, a Fülöp-szigeteken és a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságban a 76—87 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára
is felosztották.

S5.184

Járulékos felosztás: Bulgáriában és Romániában a 76—87,5 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró
szolgálat számára is felosztották, és azt a Különleges Körzeti Értekezlet (Genf, 1960) záróokirataiban
foglalt döntések szerint használják.

S5.185

Eltér´ó szolgálati kategória: az Egyesült Államokban, a 2. Körzetben lév´ó Francia Tengerentúli Tartományokban, Guyanában, Jamaicában, Mexikóban és Paraguayban a 76—88 MHz sávban az állandóhely´ú és
a mozgószolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.186

Törölve.

S5.187

Helyettesít´ó felosztás: Albániában a 81—87,5 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat
számára osztották fel, és azt a Különleges Körzeti Értekezlet (Genf, 1960) záróokirataiban foglalt döntések
szerint használják.

S5.188

Járulékos felosztás: Ausztráliában a 85—87 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat
számára is felosztották. Ausztráliában a m´úsorszóró szolgálat bevezetése az érdekelt igazgatások közötti
különmegállapodások alapján lehetséges.

S5.189

Nincs felhasználva.

S5.190

Járulékos felosztás: Monacóban a 87,5—88 MHz sávot els´ódleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára
is felosztották az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.191

Nincs felhasználva.

S5.192

Járulékos felosztás: Kínában és a Koreai Köztársaságban a 100—108 MHz sávot els´ódleges jelleggel az
állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.193

Nincs felhasználva.

S5.194

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Libanonban, Szíriában, Kirgizisztánban, Szomáliában és Türkmenisztánban a 104—108 MHz sávot másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.195

Nincs felhasználva.

S5.196

Nincs felhasználva.

S5.197

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Cipruson, Dániában, Egyiptomban, Franciaországban, Olaszországban, Japánban, Jordániában, Libanonban, Máltán, Marokkóban, Monacóban, Norvégiában, Pakisztánban, Szíriában és Svédországban a 108—111,975 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen. Annak
biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a
mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, az S9.21 Bekezdés szerinti
eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot.
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S5.198

Járulékos felosztás: a 117,975—136 MHz sávot másodlagos jelleggel a m´úholdas (R) légi mozgószolgálat
számára is felosztották az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.199

A 121,45—121,55 MHz és a 242,95—243,05 MHz sávokat a m´úholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 121,5 MHz-en és a 243 MHz-en m´úköd´ó, a szerencsétlenségek helyét jelz´ó rádióbóják adásainak
a m´úholdak fedélzetén történ´ó vétele céljából (lásd a 3259. és a 3267. Bekezdéseket/S13. Függeléket).

S5.200

A 117,975—136 MHz sávban a 121,5 MHz frekvencia a légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencia, és ha
szükséges, a 121,5 MHz kisegít´ó légiforgalmi frekvenciája a 123,1 MHz frekvencia. A tengeri mozgószolgálat mozgóállomásai az N 38./S31. Cikkben és a 38. Cikkben/S13. Függelékben lefektetett feltételek
mellett, vész- és biztonsági célokból forgalmazhatnak ezeken a frekvenciákon a légi mozgószolgálat
állomásaival.

S5.201

Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Észtországban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban,
Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Mongóliában, Mozambikban, Üzbegisztánban, Pápua ÚjGuineában, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában,
Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 132—136 MHz sávot els´ódleges
jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi
mozgószolgálat állomásai számára, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat
állomásai számára kijelölt frekvenciákra.

S5.202

Eltér´ó szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Szíriában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Törökországban és Ukrajnában a 136—137 MHz sávot els´ódleges jelleggel az
(OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat
állomásai számára, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai számára
kijelölt frekvenciákra.

S5.203

A 136—137 MHz sávban a jelenleg már üzemben lév´ó meteorológiai m´úholdak az S4.4 Bekezdésben a
légi mozgószolgálatra tekintettel meghatározott feltételekkel 2002. január 1-jéig továbbra is üzemelhetnek. Az igazgatások nem engedélyezhetnek új frekvenciakijelöléseket ebben a sávban a m´úholdas meteorológiai szolgálat állomásai számára.

S5.203A

Járulékos felosztás: Izraelben, Mauritániában, Katarban és Zimbabwéban a 136—137 MHz sávot 2005.
január 1-jéig másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az
állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.203B

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Jordániában, Ománban és
Szíriában a 136—137 MHz sávot 2005. január 1-jéig másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével
a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.204

Eltér´ó szolgálati kategória: Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Bosznia-Hercegovinában, Brunei Darussalamban, Kínában, Kubában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Indiában,
Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Malajziában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöpszigeteken, Katarban, Szingapúrban, Srí Lankán, Thaiföldön, Jemenben és Jugoszláviában a 137—138
MHz sávban az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat
számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.205

Eltér´ó szolgálati kategória: Izraelben és Jordániában a 137—138 MHz sávban a légi mozgószolgálat
kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd
az S5.33 Bekezdést).

S5.206

Eltér´ó szolgálati kategória: Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Egyiptomban, Finnországban, Franciaországban, Grúziában, Görögországban, Magyarországon, Kazahsztánban, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szíriában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 137—138 MHz sávban az (OR) légi mozgószolgálat számára
a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

7930

MAGYAR KÖZLÖNY

1998/117. szám

S5.207

Járulékos felosztás: Ausztráliában a 137—144 MHz sáv els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat
számára is fel van osztva mindaddig, amíg ez a szolgálat a körzeti m´úsorszóró felosztásokba bele nem
illeszthet´ó.

S5.208

A 137—138 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata a 46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges.

S5.208A

Frekvenciák kijelölésekor a 137—138 MHz, 387—390 MHz és a 400,15—401 MHz sávokban a m´úholdas
mozgószolgálat ´úrállomásai számára, az igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg
kell tenniük abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a 150,05—153 MHz, 322—328,6 MHz,
406,1—410 MHz és a 608—614 MHz sávokban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros
zavarásoktól. A rádiócsillagászati szolgálat számára már káros zavarás küszöbszintjeit az ITU-R RA.769-1
Ajánlás 1. Táblázata mutatja.

S5.209

A 137—138 MHz, 148—150,05 MHz, 399,9—400,05 MHz, 400,15—401 MHz, 454—456 MHz és a
459—460 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata a nemgeostacionárius m´úholdas
rendszerekre korlátozódik.

S5.210

Járulékos felosztás: Ausztriában, Franciaországban, O laszországban, Liechtensteinben, Szlovákiában,
a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban és Svájcban a 138—143,6 MH z és a 143,65—144
MH z sávokat másodlagos jelleggel az ´úrkutatási szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották.

S5.211

Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Belgiumban, BoszniaHercegovinában, Dániában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Spanyolországban, Finnországban, Görögországban, Írországban, Izraelben, Kenyában, Kuvaitban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában,
Liechtensteinben, Luxemburgban, Maliban, Máltán, Norvégiában, Hollandiában, Katarban, az Egyesült
Királyságban, Szlovéniában, Szomáliában, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Tunéziában, Törökországban és Jugoszláviában a 138—144 MHz sávot els´ódleges jelleggel a tengeri mozgószolgálat és a földi
mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.212

Helyettesít´ó felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Kongóban, Gabonban, Gambiában, Ghánában, Guineában, Irakban, Jordániában, Lesothóban,
Libériában, Líbiában, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigériában, Ománban, Ruandában, Sierra
Leonéban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Csádban, Togóban, Zaire-ban, Zambiában és
Zimbabwében a 138—144 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára
osztották fel.

S5.213

Járulékos felosztás: Kínában a 138—144 MHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára
is felosztották.

S5.214

Járulékos felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Eritreában, Etiópiában, Kenyában, a volt
jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Máltán, Szlovéniában, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában és
Jugoszláviában a 138—144 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.215

Nincs felhasználva.

S5.216

Járulékos felosztás: Kínában a 144—146 MHz sávot másodlagos jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat
számára is felosztották.

S5.217

Helyettesít´ó felosztás: Afganisztánban, Bangladesben, Kubában, Guyanában és Indiában a 146—148 MHz
sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára osztották fel.

S5.218

Járulékos felosztás: a 148—149,9 MHz sávot els´ódleges jelleggel az ´úrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld—
´úr irány) számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen. Az
egyes adások sávszélessége nem haladhatja meg a ± 25 kHz-et.

S5.219

A 148—149,9 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata a 46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges. A m´úholdas mozgószolgálat nem korlátozhatja az állandóhely´ú, a mozgó- és az ´úrbeli üzemeltetési szolgálat fejlesztését és használatát a 148—149,9
MHz sávban.

S5.220

A 149,9—150,05 MHz és a 399,9—400,05 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata a
46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges. A m´úholdas
mozgószolgálat nem korlátozhatja a m´úholdas rádiónavigáció szolgálat fejlesztését és használatát a
149,9—150,05 MHz és a 399,9—400,05 MHz sávokban.

1998/117. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7931

S5.221

A 148—149,9 MHz sávban a m´úholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az alábbi
országoknak a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint m´úköd´ó állandóhely´ú és mozgószolgálati
állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben: Albánia, Algéria, Németország, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Ausztria, Bahrein, Banglades, Barbados, Fehéroroszország, Belgium,
Benin, Bosznia-Hercegovina, Brunei Darussalam, Bulgária, Kamerun, Kína, Ciprus, Kongó, a Koreai
Köztársaság, Horvátország, Kuba, Dánia, Egyiptom, Egyesült Arab Emirátusok, Eritrea, Spanyolország,
Észtország, Etiópia, Finnország, Franciaország, Gabon, Ghána, Görögország, Guinea, Bissau-Guinea,
Magyarország, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Írország, Izland, Izrael, Olaszország, Jamaica, Japán,
Jordánia, Kazahsztán, Kenya, Kuvait, Lettország, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedónia, Libanon,
Líbia, Liechtenstein, Luxemburg, Malajzia, Mali, Málta, Mauritánia, Moldova, Mongólia, Mozambik,
Namíbia, Norvégia, Új-Zéland, Omán, Uganda, Üzbegisztán, Pakisztán, Panama, Pápua Új-Guinea,
Paraguay, Hollandia, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Katar, Szíria, Kirgizisztán, Szlovákia,
Románia, Egyesült Királyság, Oroszország, Szenegál, Sierra Leone, Szingapúr, Szlovénia, Srí Lanka,
Dél-afrikai Köztársaság, Svédország, Svájc, Szváziföld, Tanzánia, Csád, Thaiföld, Togo, Tonga, Trinidad
és Tobago, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Vietnam, Jemen, Jugoszlávia, Zambia és Zimbabwe.

S5.222

A m´úholdas rádiónavigáció szolgálatnak a 149,9—150,05 MHz és a 399,9—400,05 MHz sávokban történ´ó
adásait az ´úrkutatási szolgálat vev´ó földi állomásai is használhatják.

S5.223

Tekintettel arra, hogy a 149,9—150,05 MHz sávnak az állandóhely´ú és a mozgószolgálat általi használata
káros zavarást okozhat a m´úholdas rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a
342./S4.4 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen használatot.

S5.224

Törölve.

S5.224A

A 149,9—150.05 MHz és a 399,9—400,05 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat (Föld—´úr irány)
általi használata 2015. január 1-jéig a m´úholdas földi mozgószolgálatra (Föld—´úr irány) korlátozódik.

S5.224B

A 149,9—150,05 MHz és a 399,9—400,05 MHz sávokban a m´úholdas rádiónavigáció szolgálat számára a
felosztás 2015. január 1-jéig marad hatályban.

S5.225

Járulékos felosztás: Ausztráliában és Indiában a 150,05—153 MHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.

S5.226

A 156,8 MHz frekvencia a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-,
biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia használatának feltételeit az N 38./S31. Cikk és a 38. Cikk/S13.
Függelék írják el´ó.
A 156—156,7625 MHz, 156,8375—157,45 MHz, 160,6—160,975 MHz és a 161,475—162,05 MHz sávokban
az egyes igazgatásoknak csak azokon a frekvenciákon kell els´óbbséget biztosítani a tengeri mozgószolgálatnak, amelyeket ezen igazgatások jelöltek ki a tengeri mozgószolgálat állomásai számára (lásd az
N 38./S31. és a 60./S52. Cikkeket, valamint a 38. Cikket/S13. Függeléket).
El kell kerülni azt, hogy más olyan szolgálatok állomásai, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották,
használják e sávok frekvenciáit azokban a körzetekben, ahol ez a használat káros zavarást okozhat a
méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádió-távközlési szolgálatnak.
Mindazonáltal a 156,8 MHz frekvencia és azok a frekvenciasávok, amelyekben a tengeri mozgószolgálat
els´óbbséget élvez, használhatók belföldi víziutak rádió-távközlési céljaira az érdekelt és érintett igazgatások közötti megállapodások alapján, tekintetbe véve a kialakult frekvenciahasználatot és a már megkötött
megállapodásokat.

S5.227

A méteres (VHF) sávú tengeri mozgószolgálatban a 156,525 MHz frekvencia kizárólag digitális szelektív
hívásra, vész-, biztonsági és hívási célokra használandó [lásd a 323. (Mob-87) Határozatot]. E frekvencia
használatának feltételeit az N 38./S31. és a 60./S52. Cikkek, a 38. Cikk/S13. Függelék, valamint a 18./S18.
Függelék írják el´ó.

S5.228

Nincs felhasználva.

S5.229

Helyettesít´ó felosztás: Marokkóban a 162—174 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat
számára osztották fel. A sáv felhasználására megállapodást kell kötni azokkal az igazgatásokkal, amelyeknek a Táblázat szerint m´úköd´ó vagy tervezett szolgálatait ez a használat érintheti. Az 1981. január 1-jén
már üzemben lév´ó állomásokat, ezen id´ópont szerinti m´úszaki jellemz´óikkel, a fent említett megállapodás
nem érinti.
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S5.230

Járulékos felosztás: Kínában a 163—167 MHz sávot els´ódleges jelleggel az ´úrbeli üzemeltetési szolgálat
(´úr—Föld irány) számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól
függ´óen.

S5.231

Járulékos felosztás: Afganisztánban, Kínában és Pakisztánban a 167—174 MHz sávot els´ódleges jelleggel
a m´úsorszóró szolgálat számára is felosztották. A m´úsorszóró szolgálatnak ebben a sávban történ´ó
bevezetése a 3. Körzet azon szomszédos országaival kötött megállapodások alapján mehet végbe, amelyeknek szolgálatait ez a használat érintheti.

S5.232

Járulékos felosztás: Japánban a 170—174 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára
is felosztották.

S5.233

Járulékos felosztás: Kínában a 174—184 MHz sávot els´ódleges jelleggel az ´úrkutatási szolgálat (´úr—Föld
irány) és az ´úrbeli üzemeltetési szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen. Ezek a szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást a már
m´úköd´ó vagy tervezett m´úsorszóró állomásoknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal
szemben.

S5.234

Eltér´ó szolgálati kategória: Mexikóban a 174—216 MHz sávban az állandóhely´ú és a mozgószolgálat
számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.235

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Izraelben, Olaszországban, Liechtensteinben, Máltán, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Svédországban és Svájcban a 174—223 MHz sávot els´ódleges
jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai
nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országok már m´úköd´ó vagy
tervezett m´úsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.

S5.236

Nincs felhasználva.

S5.237

Járulékos felosztás: Kongóban, Eritreában, Etiópiában, Gambiában, Guineában, Líbiában, Malawiban,
Maliban, Szenegálban, Sierra Leonéban, Szomáliában, Tanzániában és Zimbabwében a 174—223 MHz
sávot másodlagos jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.238

Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken a 200—216 MHz sávot
els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.239

Nincs felhasználva.

S5.240

Járulékos felosztás: Kínában és Indiában a 216—223 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció
szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.

S5.241

A 2. Körzetben, a 216—225 MHz sávban a rádiólokáció szolgálatban új állomás nem engedélyezhet´ó. Az
1990. január 1. el´ótt engedélyezett állomások másodlagos jelleggel tovább m´úködhetnek.

S5.242

Járulékos felosztás: Kanadában a 216—220 MHz sávot els´ódleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára
is felosztották.

S5.243

Járulékos felosztás: Szomáliában a 216—225 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották, azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást más országok már
m´úköd´ó vagy tervezett m´úsorszóró állomásainak.

S5.244

Törölve.

S5.245

Járulékos felosztás: Japánban a 222—223 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat,
másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.

S5.246

Helyettesít´ó felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Izraelben és Monacóban a 223—230 MHz
sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró és a földi mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az S5.33
Bekezdést) olyan módon, hogy a frekvenciatervek készítése során el´óbb a m´úsorszóró szolgálat választhat
a frekvenciák közül; a sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat,
valamint az állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai
nem okozhatnak káros zavarást Marokkó és Algéria már m´úköd´ó vagy tervezett m´úsorszóró állomásainak,
és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
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S5.247

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, az Egyesült Arab Emirátusokban, Jordániában,
Ománban, Katarban és Szíriában a 223—235 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották.

S5.248

Nincs felhasználva.

S5.249

Nincs felhasználva.

S5.250

Járulékos felosztás: Kínában a 225—235 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat
számára is felosztották.

S5.251

Járulékos felosztás: Nigériában a 230—235 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.252

Helyettesít´ó felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai
Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwében a 230—238 MHz és a 246—254 MHz sávokat
els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára osztották fel a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.253

Nincs felhasználva.

S5.254

A 235—322 MHz és a 335,4—399,9 MHz sávokat a m´úholdas mozgószolgálat a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen és azzal a feltétellel használhatja, hogy állomásai nem okoznak
káros zavarást a Táblázat szerint m´úköd´ó vagy m´úködtetni tervezett más szolgálatok állomásai számára.

S5.255

A 312—315 MHz (Föld—´úr irány) és a 387—390 MHz (´úr—Föld irány) sávokat a m´úholdas mozgószolgálatban nemgeostacionárius m´úholdas rendszerek is használhatják. Ez a használat a 46. (Rev.WRC-95)
Határozat/ S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges.

S5.256

A 243 MHz frekvencia az a frekvencia, amelyet ebben a sávban ment´ójárm´ú állomások és mentési célokra
szolgáló eszközök használnak (lásd a 38. Cikket/S13. Függeléket).

S5.257

A 267—272 MHz sávot az igazgatások országaikban ´úrtávmérésre els´ódleges jelleggel használhatják a
14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.258

A 328,6—335,4 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a m´úszeres leszállító rendszerekre (siklópályaadó) korlátozódik.

S5.259

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Cipruson, a Koreai Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban, Izraelben, Olaszországban, Japánban,
Jordániában, Máltán, Marokkóban, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, Szíriában és Svédországban
a 328,6—335,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották az S9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi
rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe
helyezni, amíg bármely, az S9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi
rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot.

S5.260

Tekintettel arra, hogy a 399,9—400,05 MHz sávnak az állandóhely´ú és a mozgószolgálat általi használata
káros zavarást okozhat a m´úholdas rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a
342./S4.4 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen használatot.

S5.261

Az adásokat a 400,1 MHz hiteles frekvencia körüli ± 25 kHz sávra kell korlátozni.

S5.262

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Egyiptomban,
az Egyesült Arab Emirátusokban, Ecuadorban, Észtországban, Grúziában, Magyarországon, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libériában, Malajziában, Moldovában, Nigériában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában, Oroszországban, Szingapúrban, Szomáliában, Srí Lankán, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Jugoszláviában a 400,05—401 MHz
sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.263

A 400,15—401 MHz sávot az ember által lakott ´úrjárm´úvekkel való ´úr—´úr irányú összeköttetések céljait
szolgáló ´úrkutatási szolgálat számára is felosztották. Ebben az alkalmazásban az ´úrkutatási szolgálat nem
tekintend´ó biztonsági szolgálatnak.
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S5.264

A 400,15—401 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges. A 46. (Rev.WRC-95) Határozat 2. Mellékletében/az S5. Függelék 1. Mellékletében jelzett felületi teljesítménys´úr´úség határértéket mindaddig
alkalmazni kell, amíg azt egy illetékes rádió-távközlési világértekezlet felül nem vizsgálja.

S5.265

Nincs felhasználva.

S5.266

A 406—406,1 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata a szerencsétlenségek helyét jelz´ó
kisteljesítmény´ú m´úholdas rádióbójákra korlátozódik (lásd az N 38./S31. Cikket és a 38. Cikket/S13.
Függeléket is).

S5.267

Minden olyan adás tilos, amely a 406—406,1 MHz sávban engedélyezett használatnak káros zavarást
okozhat.

S5.268

A 410—420 MHz sávnak az ´úrkutatási szolgálat általi használata egy kering´ó, ember által lakott ´úrjárm´ú
5 km-es körzetén belüli összeköttetésekre korlátozódik. A járm´úvön kívül végzett tevékenységekb´ól
származó adások által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménys´úr´úség nem haladhatja meg a 0˚≤δ≤ 5˚
szögtartományban a —153 dB(W/m2), 5˚≤δ≤ 70˚ szögtartományban a —153+0,077 (δ—5) dB(W/m2) és
70˚≤δ≤ 90˚ szögtartományban a —148 dB(W/m2) értéket, ahol δ a rádiófrekvenciás hullám beesési szöge,
és a vonatkoztatási sávszélesség 4 kHz. Az S4.10 Bekezdés a járm´úvön kívül végzett tevékenységekre nem
vonatkozik. Ebben a frekvenciasávban az ´úrkutatási szolgálat (´úr—´úr irány) nem tarthat igényt védelemre
az állandóhely´ú és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatja.

S5.269

Eltér´ó szolgálati kategória: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Indiában, Japánban és az Egyesült
Királyságban a 420—430 MHz és a 440—450 MHz sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás
els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.270

Járulékos felosztás: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Jamaicában és a Fülöp-szigeteken a 420—430
MHz és a 440—450 MHz sávokat másodlagos jelleggel az amat´órszolgálat számára is felosztották.

S5.271

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, Észtországban, Indiában, Lettországban, Litvániában, Kirgizisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 420—460 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat (rádió-magasságmér´ók) számára is felosztották.

S5.272

Eltér´ó szolgálati kategória: Franciaországban a 430—434 MHz sávban az amat´órszolgálat számára a
felosztás másodlagos jelleg´ú (lásd az S5.32 Bekezdést).

S5.273

Eltér´ó szolgálati kategória: Dániában, Líbiában és Norvégiában a 430—432 MHz és a 438—440 MHz
sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás másodlagos jelleg´ú (lásd a az S5.32 Bekezdést).

S5.274

Helyettesít´ó felosztás: Dániában, Norvégiában és Svédországban a 430—432 MHz és a 438—440 MHz
sávokat els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú
szolgálat számára osztották fel.

S5.275

Járulékos felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Észtországban, Finnországban, Lettországban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Líbiában, Szlovéniában és Jugoszláviában a
430—432 MHz és a 438—440 MHz sávokat els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a
mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.276

Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei
Darussalamban, Burkina Fasóban, Burundiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Ecuadorban, Eritreában, Etiópiában, Görögországban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám
Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban,
Líbiában, Liechtensteinben, Malajziában, Máltán, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában,
Svájcban, Tanzániában, Thaiföldön, Togóban, Törökországban és Jemenben a 430—440 MHz sávot
els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára, a 430—435 MHz és a 438—440 MHz sávokat
els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.277

Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kamerunban, Kongóban, Dzsibutiban, Gabonban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban,
Maliban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban,
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Oroszországban, Ruandában, Tádzsikisztánban,
Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 430—440 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú
szolgálat számára is felosztották.
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S5.278

Eltér´ó szolgálati kategória: Argentínában, Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Guyanában, Hondurasban, Panamában és Venezuelában a 430—440 MHz sávban az amat´órszolgálat számára a felosztás
els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.279

Járulékos felosztás: Mexikóban a 430—435 MHz és a 438—440 MHz sávokat els´ódleges jelleggel a földi
mozgószolgálat számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól
függ´óen.

S5.280

Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Liechtensteinben, Portugáliában, Szlovéniában, Svájcban és Jugoszláviában a 433,05—
434,79 MHz sáv (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások
céljaira vehet´ó igénybe. A fenti országok e sávban m´úköd´ó rádió-távközlési szolgálatai kötelesek elt´úrni
az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ebben a sávban az ISM berendezések az
1815./S15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett m´úködhetnek.

S5.281

Járulékos felosztás: a 2. Körzetben lév´ó Francia Tengerentúli Tartományokban és Indiában a 433,75—
434,25 MHz sávot els´ódleges jelleggel az ´úrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld—´úr irány) számára is
felosztották. Franciaországban és Brazíliában a fenti sávot a fenti szolgálat számára másodlagos jelleggel
osztották fel.

S5.282

A 435—438 MHz, 1260—1270 MHz, 2400—2450 MHz, 3400—3410 MHz (csak a 2. és a 3. Körzetben) és
az 5650—5670 MHz sávokban a m´úholdas amat´órszolgálat azzal a feltétellel m´úködhet, hogy nem okoz
káros zavarást a Táblázat szerint m´úköd´ó más szolgálatoknak (lásd az S5.43 Bekezdést). Azoknak az
igazgatásoknak, amelyek e használatot engedélyezik, biztosítaniuk kell, hogy a m´úholdas amat´órszolgálat
állomásainak adásai által okozott bármilyen káros zavarás azonnal megsz´únjön a 2741./S25.11 Bekezdés
rendelkezéseinek megfelel´óen. Az 1260—1270 MHz és az 5650—5670 MHz sávoknak a m´úholdas amat´órszolgálat általi használata a Föld—´úr irányra korlátozódik.

S5.283

Járulékos felosztás: Ausztriában a 438—440 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.284

Járulékos felosztás: Kanadában a 440—450 MHz sávot másodlagos jelleggel az amat´órszolgálat számára
is felosztották.

S5.285

Eltér´ó szolgálati kategória: Kanadában a 440—450 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a
felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.286

A 449,75—450,25 MH z sáv az ´úrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld—´úr irány) és az ´úrkutatási szolgálat
(Föld—´úr irány) számára a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést ´ól függ´óen használható.

S5.286A

A 455—456 MHz és a 459—460 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata a
46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges.

S5.286B

S5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454—455 MHz sávnak, a 2. Körzeten a 455—456 MHz és
a 459—460 MHz sávoknak, valamint az S5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454—456 MHz és
a 459—460 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros
zavarást az állandóhely´ú és a mozgószolgálatnak a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint m´úköd´ó
állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt.

S5.286C

Az S5.286D Bekezdésben fesorolt országokban a 454—455 MHz sávnak, a 2. Körzetben a 455—456 MHz
és a 459—460 MHz sávoknak, valamint az S5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454—456 MHz
és a 459—460 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem korlátozhatja a
Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint m´úköd´ó állandóhely´ú és mozgószolgálat fejlesztését és
használatát.

S5.286D

Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Panamában a 454—455 MHz
sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas mozgószolgálat (Föld—´úr irány) számáar is felosztották.

S5.286E

Járulékos felosztás: a Zöld-foki-szigeteken, Indonéziában, Nepálban, Nigériában és Pápua Új-Guineában
a 454—456 MHz és a 459—460 MHz sávokat els´ódleges jelleggel a m´úholdas mozgószolgálat (Föld—´úr
irány) számára is felosztották.
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S5.287

A tengeri mozgószolgálatban a 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz
és a 467,575 MHz frekvenciákat a fedélzeti távközl´ó állomások használhatják. Ahol erre szükség van, ott
a fedélzeti távközlés céljára bevezethet´ók a 12,5 kHz-es csatornaosztáshoz tervezett és a 457,5375 MHz,
457,5625 MHz, 467,5375 MHz és 467,5625 MHz további frekvenciákat is felhasználó berendezések. Ezen
frekvenciák nemzeti felségvizeken történ´ó használatát az érdekelt igazgatások nemzeti szabályozása alá
lehet vonni. A használt berendezések jellemz´óinek meg kell felelniük az ITU-R M.1174 Ajánlásban
foglaltaknak (lásd a 341. (WRC-97) Határozatot).

S5.288

Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek felségvizein a fedélzeti távközl´ó állomások céljaira els´ósorban
felhasználandó frekvenciák a következ´ók: 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz és 457,600 MHz.
Ezek frekvenciapárjai rendre a következ´ók: 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz és 467,825 MHz.
A használt berendezések m´úszaki jellemz´óinek meg kell felelniük az ITU-R M.1174 Ajánlásban foglaltaknak.

S5.289

A m´úholdas meteorológiai szolgálattól eltér´ó m´úholdas Föld-kutató szolgálati alkalmazások is használhatják a 460—470 MHz és az 1690—1710 MHz sávokat ´úr—Föld irányú adásokra, feltéve, hogy nem
okoznak káros zavarást a Táblázat szerint m´úköd´ó állomásoknak.

S5.290

Eltér´ó szolgálati kategória: Afganisztánban, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban,
Kínában, Japánban, Kazahsztánban, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a
Cseh Köztársaságban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 460—470
MHz sávban a m´úholdas meteorológiai szolgálat (´úr—Föld irány) számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú
(lásd az S5.33 Bekezdést) az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.291

Járulékos felosztás: Kínában a 470—485 MHz sávot els´ódleges jelleggel az ´úrkutatási szolgálat (´úr—Föld
irány) és az ´úrbeli üzemeltetési szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen, és azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást
a már m´úköd´ó vagy tervezett m´úsorszóró állomásoknak.

S5.291A

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Dániában, Észtországban, Finnországban, Liechtensteinben, Norvégiában, Hollandiában, a Cseh Köztársaságban és Svájcban a 470—494 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok
üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC-97) Határozat szerint.

S5.292

Eltér´ó szolgálati kategória: Mexikóban és Venezuelában a 470—512 MHz sávban az állandóhely´ú és a
mozgószolgálat számára, Argentínában és Uruguayban a mozgószolgálat számára a felosztás els´ódleges
jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést) a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.293

Eltér´ó szolgálati kategória: Chilében, Kolumbiában, Kubában, az Egyesült Államokban, Guyanában,
Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban és Panamában a 470—512 MHz és a 614—806 MHz sávokban az
állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést) a
14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.294

Járulékos felosztás: Burundiban, Kamerunban, Kongóban, Etiópiában, Izraelben, Kenyában, Libanonban, Líbiában, Malawiban, Szíriában, Szenegálban, Szudánban és Jemenben a 470—582 MHz sávot
másodlagos jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.295

Nincs felhasználva.

S5.296

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Cipruson, Dániában, Spanyolországban,
Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, Líbiában, Máltán, Marokkóban, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, Szíriában, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön és Tunéziában a 470—790 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi
mozgószolgálat számára is felosztották, m´úsorszórást kisegít´ó alkalmazások céljára. Az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a
lábjegyzetben fel nem sorolt országokban a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint üzemel´ó, már
meglév´ó vagy tervezett állomásoknak.

S5.297

Járulékos felosztás: Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, az Egyesült Államokban, Guatemalában,
Guyanában, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban és Venezuelában az 512—608 MHz sávot els´ódleges
jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.298

Járulékos felosztás: Indiában az 549,75—550,25 MHz sávot másodlagos jelleggel az ´úrbeli üzemeltetési
szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották.
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S5.299

Nincs felhasználva.

S5.300

Járulékos felosztás: Izraelben, Líbiában, Szíriában és Szudánban az 582—790 MHz sávot másodlagos
jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára
is felosztották.

S5.301

Nincs felhasználva.

S5.302

Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 590—598 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. A légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára történ´ó minden
új frekvenciakijelölés — ideértve a szomszédos sávokból jöv´ó áthelyezéseket is — az alábbi országok
igazgatásaival történ´ó egyeztetéshez kötött: Németország, Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaország,
Írország, Luxemburg, Marokkó, Norvégia és Hollandia.

S5.303

Nincs felhasználva.

S5.304

Járulékos felosztás: az Afrikai M´úsorszóró Övezetben (lásd az S5.10—S5.13 Bekezdéseket) a 606—614
MHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.

S5.305

Járulékos felosztás: Kínában a 606—614 MHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat
számára is felosztották.

S5.306

Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az Afrikai M´úsorszóró Övezet (lásd az S5.10—S5.13 Bekezdéseket)
kivételével, valamint a 3. Körzetben a 608—614 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati
szolgálat számára is felosztották.

S5.307

Járulékos felosztás: Indiában a 608—614 MHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat
számára is felosztották.

S5.308

Nincs felhasználva.

S5.309

Eltér´ó szolgálati kategória: Costa Ricában, Salvadorban és Hondurasban a 614—806 MHz sávban az
állandóhely´ú szolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést) a 14. Cikk/S9.21
Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.310

Törölve.

S5.311

A 620—790 MHz frekvenciasávon belül egyes frekvenciák kijelölhet´ók a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat
frekvenciamodulációt alkalmazó televízióállomásai számára, azzal a feltétellel, hogy az érdekelt igazgatások és azok az igazgatások, melyeknek a Táblázat szerint m´úköd´ó szolgálatait ez a használat esetleg érinti,
megegyezést kötnek (lásd a 33. és az 507. Határozatot). Más országok igazgatásainak beleegyezése nélkül
ezen országok területén a fenti állomások nem kelthetnek — 129 dB(W/m 2) értéket meghaladó felületi
teljesítménys´úr´úséget 20˚-nál kisebb beesési szög esetén (lásd a 705. Ajánlást).

S5.312

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Grúziában,
Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 645—862 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.313

Törölve.

S5.314

Járulékos felosztás: Ausztriában, Olaszországban, Üzbegisztánban, az Egyesült Királyságban és Szváziföldön a 790—862 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.315

Helyettesít´ó felosztás: Görögországban, Olaszországban, Marokkóban és Tunéziában a 790—838 MHz
sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára osztották fel.

S5.316

Járulékos felosztás: Németországban, Bosznia-Hercegovinában, Burkina Fasóban, Kamerunban, az Elefántcsontparton, Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, Finnországban, Izraelben, Kenyában, a volt
jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Líbiában, Liechtensteinben, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, Szíriában, Svédországban, Svájcban és Jugoszláviában a 790—830 MHz sávot,
valamint ugyanezekben az országokban, Spanyolországban, Franciaországban, Gabonban és Máltán a
830—862 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is
felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országokban
a Táblázat szerint m´úköd´ó szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
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S5.317

Járulékos felosztás: a 2. Körzetben (Brazília és az Egyesült Államok kivételével) a 806—890 MHz sávot
els´ódleges jelleggel a m´úholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértést´ól függ´óen. Ez a szolgálat a nemzeti határokon belüli használat céljára van szánva.

S5.318

Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 849—851 MHz és a 894—896
MHz sávokat els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották légijárm´úvekkel való
nyilvános levelezés céljára. A 849—851 MHz sáv használata a légiforgalmi állomások adásaira, a 894—896
MHz sáv használata pedig a légijárm´ú állomások adásaira korlátozódik.

S5.319

Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Oroszországban és Ukrajnában a 806—840 MHz (Föld—´úr
irány) és a 856—890 MHz (´úr—Föld irány) sávokat a m´úholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a
m´úholdas mozgószolgálat számára is felosztották. Ezen sávoknak e szolgálat általi használata nem okozhat
káros zavarást más országoknak a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint m´úköd´ó szolgálatainak,
és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ez a használat az érdekelt igazgatások
közötti különmegállapodások alapján lehetséges.

S5.320

Járulékos felosztás: a 3. Körzetben a 806—890 MHz és a 942—960 MHz sávokat els´ódleges jelleggel a
m´úholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a m´úholdas mozgószolgálat számára is felosztották a
14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen. Ennek a szolgálatnak a használata a
nemzeti határokon belüli m´úködésre korlátozódik. Ilyen egyetértés keresésekor megfelel´ó védelmet kell
nyújtani a Táblázat szerint m´úköd´ó szolgálatoknak annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a szolgálatokat ne érje káros zavarás.

S5.321

Helyettesít´ó felosztás: Olaszországban a 838—854 MHz sávot 1995. január 1-jét´ól kezd´ód´óen els´ódleges
jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára osztották fel.

S5.322

Az 1. Körzetben a 862—960 MHz sávban a m´úsorszóró szolgálat állomásai csak az Afrikai M´úsorszóró
Övezetben (lásd az S5.10—S5.13 Bekezdéseket) üzemeltethet´ók — kivéve az Övezetb´ól Algériát, Egyiptomot, Spanyolországot, Líbiát és Marokkót, Nigériát, a Dél-afrikai Köztársaságot, Tanzániát és Zimbabwét —, az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.323

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban,
Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Oroszországban, Tádzsikisztánban,
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 862—960 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásokkal az S9.21 Bekezdés szerint elért megegyezés
alapján lehetséges, és az 1997. október 27-én üzemben volt földi telepítés´ú rádióirányadókra korlátozódik, azok
élettartamának végéig.

S5.324

Nincs felhasználva.

S5.325

Eltér´ó szolgálati kategória: az Egyesült Államokban a 890—942 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat
számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést) a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.326

Eltér´ó szolgálati kategória: Chilében a 903—905 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól
függ´óen.

S5.327

Eltér´ó szolgálati kategória: Ausztráliában a 915—928 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a
felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.328

A 960—1215 MHz sáv világviszonylatban a légijárm´úvek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú
elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül kapcsolatban álló földi telepítés´ú berendezések
használatára és fejlesztésére van fenntartva.

S5.329

Az 1215—1260 MHz sávot a m´úholdas rádiónavigáció szolgálat azzal a feltétellel használhatja, hogy nem
okoz káros zavarást az S5.331 Bekezdés szerint engedélyezett rádiónavigáció szolgálatnak.

S5.330

Járulékos felosztás: Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Kamerunban, Kínában, az
Egyesült Arab Emirátusokban, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, Indonéziában, az Iráni
Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában,
Marokkóban, Mozambikban, Nepálban, Nigériában, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán, Csádban, Togóban és Jemenben az 1215—1300 MHz sávot
els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.
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S5.331

Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Ausztriában, Bahreinben, Belgiumban, Beninben,
Bosznia-Hercegovinában, Burundiban, Kamerunban, Kínában, Horvátországban, Dániában, az Egyesült
Arab Emirátusokban, Franciaországban, Görögországban, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban,
Irakban, Kenyában, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Liechtensteinben, Luxemburgban,
Maliban, Mauritániában, Norvégiában, Ománban, Pakisztánban, Hollandiában, Portugáliában, Katarban,
Szenegálban, Szlovéniában, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán, Svédországban, Svájcban, Törökországban és Jugoszláviában az 1215—1300 MHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára
is felosztották.

S5.332

Az 1215—1300 MHz sávban a m´úholdas Föld-kutató szolgálatnak és az ´úrkutatási szolgálatnak az ´úrben
telepített aktív érzékel´ói nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, a m´úholdas rádiónavigáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számráa a felosztás els´ódleges jelleg´ú, azokkal
szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük számára semmi más
módon sem szabhatnak korlátozásokat.

S5.333

Törölve.

S5.334

Járulékos felosztás: Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240—1300 MHz és az 1350—1370 MHz
sávokat els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.335

Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240—1300 MHz sávban a m´úholdas Föld-kutató szolgálatnak
és az ´úrkutatási szolgálatnak az ´úrben telepített aktív érzékel´ói nem okozhatnak zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, azzal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetése, illetve fejlesztése
számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat.

S5.336

Nincs felhasználva.

S5.337

Az 1300—1350 MHz, 2700—2900 MHz és a 9000—9200 MHz sávoknak a légi rádiónavigáció szolgálat
általi használata földi telepítés´ú radarokra és az ezekkel kapcsolatban lév´ó olyan légijárm´úvek fedélzetén
elhelyezett válaszjeladókra korlátozódik, amelyek csak ezen sávok frekvenciáin adnak, de csak az azonos
sávban m´úköd´ó radarok indítójeleinek hatására.

S5.338

Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Mongóliában, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh
Köztársaságban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1350—1400 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálat már m´úköd´ó berendezései továbbra is üzemelhetnek.

S5.339

Az 1370—1400 MHz, 2640—2655 MHz, 4950—4990 MHz és a 15,20—15,35 GHz sávokat másodlagos
jelleggel az ´úrkutatási szolgálat (passzív) és a m´úholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) számára is
felosztották.

S5.340

Mindennem´ú adás tilos a következ´ó sávokban:
1400—1427 MHz,
2690—2700 MHz,
kivéve az S5.421 és az S5.422 Bekezdések szerintieket,
10,68—10,7 GHz,
kivéve az S5.483 Bekezdés szerintieket,
15,35—15,4 GHz,
kivéve az S5.511 Bekezdés szerintieket,
23,6—24 GHz,
31,3—31,5 GHz,
31,5—31,8 GHz
a 2. Körzetben,
48,94—49,04 GHz
légijárm´ú állomásokról,
kivéve az S5.555A Bekezdés szerintieket,
50,2—50,4 GHz1,
52,6—54,25 GHz,
86—92 GHz,
105—116 GHz,
140,69—140,98 GHz
légijárm´ú állomásokról, valamint ´úr—Föld irányban ´úrállomásokról,
182—185 GHz,
kivéve az S5.563 Bekezdés szerintieket,
217—231 GHz.

S5.340.1

1

Az 50,2—50,4 GHz sávban a m´úholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az ´úrkutatási szolgálat (passzív)
számára szóló felosztás nem szabhat indokolatlan korlátozásokat a szomszédos sávoknak azon szolgálatok
általi használatában, amelyek számára az illet´ó sávok els´ódleges jelleggel vannak felosztva.
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S5.341

Az 1400—1727 MHz, 101—120 GHz és a 197—220 GHz sávokban néhány országban passzív kutatásokat
végeznek egy olyan program keretében, amely a Földön kívüli forrásból származó szándékos adások
kutatására irányul.

S5.342

Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Oroszországban és Ukrajnában az 1429—1535 MHz sávot
els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották kizárólag a nemzeti felségterületen belüli
légiforgalmi távmérés céljaira. 2007. április 1-jét´ól az 1452—1492 MHz sáv használata az érdekelt igazgatások közötti megállapodástól függ´óen lehetséges.

S5.343

A 2. Körzetben az 1435—1535 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata
els´óbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben.

S5.344

Helyettesít´ó felosztás: az Egyesült Államokban az 1452—1525 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az S5.343 Bekezdést is).

S5.345

Az 1452—1492 MHz sávnak a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat és a m´úsorszóró szolgálat általi használata
digitális hangm´úsorszórásra korlátozódik és az 528. (WARC-92) Határozat rendelkezései szerint lehetséges.

S5.346

Nincs felhasználva.

S5.347

Eltér´ó szolgálati kategória: Bangladesben, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Burkina
Fasóban, Kubában, Dániában, Egyiptomban, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Jordániában, Kenyában, Mozambikban, Portugáliában, Srí Lankán, Szváziföldön, Jemenben, Jugoszláviában és
Zimbabwében az 1452—1492 MHz sávban a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat és a m´úsorszóró szolgálat
számára a felosztás 2007. április 1-jéig másodlagos jelleg´ú.

S5.348

Az 1492—1525 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges. Mindazonáltal az S5.343 Bekezdésben
hivatkozott esetre nem érvényesek az S21. Cikkben meghatározott egyeztetési küszöbértékek a m´úholdas
mozgószolgálat ´úrállomásainak a földfelszíni szolgálatokra való tekintettel történ´ó egyeztetése során. Az
S5.343 Bekezdésben hivatkozott esetben az 1492—1525 MHz sávban az egyeztetés iránti igényt a sávok
átfedése szabja meg.

S5.348A

Az 1492—1525 MHz sávban a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés alkalmazása során a m´úholdas mozgószolgálat (´úr—Föld irány) ´úrállomásaira nézve a Föld felszínén keltett felületi teljesítménys´úr´úség szintjeiben kifejezett egyeztetési küszöbérték a földi mozgószolgálat specializált mozgórádió célú
használata vagy a Japán területén m´úköd´ó közcélú kapcsolt távközl´ó hálózatokkal (PSTN) összefügg´ó
használata ellenében a 46. (Rev.WRC-95) Határozat 2. Melléklete/az S5. Függelék S5-2. Táblázata szerinti
érték helyett —150 dB(W/m2), bármely 4 kHz szélesség´ú sávban és minden beesési szögre. A felületi
teljesítménys´úr´úség fenti küszöbértéke addig marad érvényben, amíg azt egy illetékes rádió-távközlési
világértekezlet meg nem változtatja.

S5.349

Eltér´ó szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Bosznia-Hercegovinában,
Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Franciaországban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Kazahsztánban, Kuvaitban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában,
Libanonban, Marokkóban, Mongóliában, Ománban, Katarban, Szíriában, Kirgizisztánban, Romániában,
Türkmenisztánban, Ukrajnában, Jemenben és Jugoszláviában az 1525—1530 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.350

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1525—1530
MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.351

Az 1525—1544 MHz, 1545—1559 MHz, 1626,5—1645,5 MHz és az 1646,5—1660,5 MHz sávokat nem
szabad felhasználni egyetlen szolgálat modulációs összeköttetéseire sem. Mindazonáltal, kivételes körülmények között egy igazgatás bármilyen m´úholdas mozgószolgálathoz tartozó, meghatározott állandó
ponton elhelyezett földi állomást felhatalmazhat arra, hogy ezen sávokat használó ´úrállomásokon keresztül forgalmazzon.

S5.352

Törölve.
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S5.352A

Az 1525—1530 MHz sávban a m´úholdas mozgószolgálat állomásai — a m´úholdas tengeri mozgószolgálat
állomásait kivéve — nem okozhatnak káros zavarást az állandóhely´ú szolgálat 1998. április 1. el´ótt
bejelentett állomásainak Franciaorszgában és a 3. Körzetben lév´ó Francia Tengerentúli Területeken,
Algériában, Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Guineában, Indiában, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kuvaitban, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a
Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, Tanzániában, Vietnamban és Jemenben, és nem is tarthatnak
igényt védelemre ezen utóbbi állomásokkal szemben.

S5.353

Törölve.

S5.353A

Az S9.11A Bekezdés szerinti eljárásoknak az 1530—1544 MHz és az 1626,5—1645,5 MHz sávokban a
m´úholdas mozgószolgálatra történ´ó alkalmazásakor els´óbbséget kell adni a világméret´ú tengeri vész- és
biztonsági rendszer (GMDSS) vész-, sürg´ósségi és biztonsági összeköttetései iránti spektrumigények
kielégítésének. A m´úholdas tengeri mozgószolgálat vész-, sürg´ósségi és biztonsági összeköttetéseinek
els´óbbséget kell kapniuk, és azonnal rendelkezésre kell állniuk minden más, hálózaton belüli m´úholdas
mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A m´úholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a GMDSS vész-, sürg´ósségi és biztonsági összeköttetéseinek, és azokkal szemben
védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más m´úholdas mozgószolgálatok biztonsággal
kapcsolatos összeköttetéseinek els´óbbségére. (Lásd a 218. (WRC-97) Határozatot.)

S5.354

Az 1525—1559 MHz és az 1626,5—1660,5 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálatok általi használata
a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges.

S5.355

Járulékos felosztás: Bahreinben, Bangladesben, Kongóban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Eritreában, Etiópiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban,
Libanonban, Máltán, Marokkóban, Ománban, Katarban, Szíriában, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán,
Csádban, Togóban, Jemenben és Zambiában az 1540—1645,5 MHz és az 1646,5—1660 MHz sávokat
másodlagos jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.356

Az 1544—1545 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat (´úr—Föld irány) általi használata vész- és
biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd az N 38./S31. Cikket).

S5.357

Az 1545—1555 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légiforgalmi állomásról
közvetlenül légijárm´ú állomásra szóló, vagy légijárm´ú állomások közötti adások is megengedettek, ha ezek
az adások a m´úhold-légijárm´ú összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.

S5.357A

Az S9.11A Bekezdés szernti eljárásoknak az 1545—1555 MHz és az 1646,5—1656,5 MHz sávokban a
m´úholdas mozgószolgálatra történ´ó alkalmazásakor els´óbbséget kell adni az S44. Cikk szerinti 1…6.
els´óbbségi kategóriájú közlemények továbbítását biztosító m´úholdas (R) légi mozgószolgálat spektrumigényei kielégítésének. Az S44. Cikk szerinti 1…6. els´óbbségi kategóriájú m´úholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek — ha kell, akkor az el´óvételi jog alapján — els´óbbséget kell kapniuk és azonnal
rendelkezésre kell állniuk minden más, hálózaton belüli m´úholdas mozgószolgálati összeköttetéshez
képest. A m´úholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást az S44. Cikk
szerinti 1…6. els´óbbségi kategóriájú m´úholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal
szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más m´úholdas mozgószolgálatok
biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek els´óbbségére. (Lásd a 218. (WRC-97) Határozatot.)

5.358

Törölve.

S5.359

Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Beninben, Bulgáriában, Kamerunban, Spanyolországban, Franciaországban,
Gabonban, Grúziában, Görögországban, Guineában, Bissau-Guineában, Magyarországon, Jordániában,
Kazahsztánban, Kuvaitban, Lettországban, Líbiában, Maliban, Mauritániában, Moldovában, Mongóliában, Nigériában, Ugandában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Lengyelországban, Szíriában, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Oroszországban, Szenegálban, Szváziföldön, Tádzsikisztánban, Tanzániában, Türkmenisztánban, Ukrajnában, Zambiában és Zimbabwében az
1550—1645,5 MHz és az 1646,5—1660 MHz sávokat els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára
is felosztották. Kívánatos, hogy az igazgatások minden lehet´ót megtegyenek annak érdekében, hogy
elkerüljék új állandóhely´ú szolgálati állomások üzembe helyezését az 1550—1555 MHz, 1610—1645,5
MHz és az 1646,5—1660 MHz sávokban.

S5.360

Törölve.
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S5.361

Törölve.

S5.362

Törölve.

S5.362A

Az Egyesült Államokban az 1555—1559 MHz és az 1656,5—1660,5 MHz sávokban a m´úholdas (R) légi
mozgószolgálatnak — ha kell, akkor az el´óvételi jog alapján — els´óbbséget kell kapnia és azonnal
rendelkezésre kell állnia minden más, hálózaton belüli m´úholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest.
A m´úholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást az S44. Cikk szerinti
1…6. els´óbbségi kategóriájú m´úholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal szemben
védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más m´úholdas mozgószolgálatok biztonsággal
kapcsolatos összeköttetéseinek els´óbbségére.

S5.363

Helyettesít´ó felosztás: Svédországban az 1590—1626,5 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció
szolgálat számára osztották fel.

S5.364

Az 1610—1626,5 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat (Föld—´úr irány) és a m´úholdas rádiómeghatá rozó szolgálat (Föld—´úr irány) általi használata a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti
egyeztetést´ól függ´óen lehetséges. Az ebben a sávban ezen szolgálatok valamelyikében üzemel´ó mozgó földi
állomás nem kelthet — 15 dB(W/4 kHz) csúcsértéket meghaladó e.i.r.p.-s´úr´úséget abban a sávrészben,
amelyet az S5.366 Bekezdés rendelkezései szerint m´úköd´ó rendszerek használnak (amelyekre a 953./S4.10
Bekezdés vonatkozik), hacsak az érintett igazgatások másképpen meg nem egyeznek. Abban a sávrészben,
ahol ilyen rendszerek nem üzemelnek, a mozgó földi állomások átlagos e.i.r.p.-s´úr´úsége nem haladhatja
meg a — 3 dB(W/4 kHz) értéket. A m´úholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre
a légi rádiónavigáció szolgálat állomásaival, az S5.366 Bekezdés rendelkezései szerint m´úköd´ó állomásokkal, valamint az állandóhely´ú szolgálatnak az S5.359 Bekezdés rendelkezései szerint m´úköd´ó állomásaival
szemben. A m´úholdas mozgószolgálati hálózatok egyeztetéséért felel´ós igazgatásoknak minden lehetséges
er´ófeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy védelmet biztosítsanak az S5.366 Bekezdés rendelkezései szerint m´úköd´ó állomásoknak.

S5.365

Az 1613,8—1626,5 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat (´úr—Föld irány) általi használata a
46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges.

S5.366

Az 1610—1626,5 MHz sáv világviszonylatban a légijárm´úvek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú
elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlen kapcsolatban álló földi telepítés´ú, vagy m´úholdakon
elhelyezett berendezések használatára és fejlesztésére van fenntartva. A m´úholdas felhasználás a
14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen lehetséges.

S5.367

Járulékos felosztás: az 1610—1626,5 MHz és az 5000—5150 MHz sávokat els´ódleges jelleggel a m´úholdas
(R) légi mozgószolgálat számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól
függ´óen.

S5.368

A m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat és a m´úholdas mozgószolgálat tekintetében a 953./S4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az 1610—1626,5 MHz sávban, a m´úholdas légi rádiónavigáció szolgálat kivételével.

S5.369

Eltér´ó szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Burundiban, Kínában, az Elefántcsontparton,
Eritreában, Etiópiában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Jordániában, Libanonban,
Libériában, Líbiában, Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, Szíriában, Szenegálban, Szudánban, Szváziföldön, Togóban, Zaire-ban és Zambiában az 1610—1626,5 MHz sávban a m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld—´úr irány) számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33
Bekezdést) az ebben a rendelkezésben fel nem sorolt országoktól az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértést´ól függ´óen.

S5.370

Eltér´ó szolgálati kategória: Venezuelában az 1610—1626,5 MHz sávban a m´úholdas rádiómeghatározó
szolgálat (Föld—´úr irány) számára a felosztás másodlagos jelleg´ú.

S5.371

Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az 1610—1626,5 MHz (Föld—´úr irány) és a 2483,5—2500 MHz
(´úr—Föld irány) sávokat másodlagos jelleggel a m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.372

A m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat és a m´úholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros
zavarást a rádiócsillagászati szolgálat 1610,6—1613,8 MHz sávot használó állomásainak (a 2904./S29.13
Bekezdés vonatkozik).

S5.373

Nincs felhasználva.
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S5.373A

Törölve.

S5.374

A m´úholdas mozgószolgálatnak az 1631,5—1634,5 MHz és az 1656,5—1660 MHz sávokban üzemel´ó
mozgó földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhely´ú szolgálatnak az S5.359 Bekezdésben
felsorolt országokban m´úköd´ó állomásai számára.

S5.375

Az 1645,5—1646,5 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat (Föld—´úr irány) általi és a m´úholdak közötti
összeköttetésekre történ´ó használata vész- és biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd az N 38./S31.
Cikket).

S5.376

Az 1646,5—1656,5 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül légijárm´ú állomásról közvetlenül
földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijárm´ú állomások közötti adások is megengedettek, ha
ezek az adások a légijárm´ú-m´úhold összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.

S55.376A

Az 1660—1660,5 MHz sávba m´úköd´ó mozgó földi állomások nem okozhatnak káros zavarást a rádiócsil lagászati szolgálat állomásainak.

S5.377

Az 1675—1710 MHz sávban a m´úholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a
m´úholdas meteorológiai szolgálatnak és a meteorológiai segédszolgálatnak, s nem is korlátozhatják ezen
utóbbi szolgálatok fejlesztését ebben a sávban [lásd a 213. (Rev.WRC-95) Határozatot], és ennek a sávnak
a használata a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges.

S5.378

Nincs felhasználva.

S5.379

Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Indonéziában, Nigériában és Pakisztánban az 1660,5—
1668,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a meteorológiai segédszolgálat számára is felosztották.

S5.379A

Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges védelmet megadjanak az 1660,5—1668,4
MHz sávban a jöv´óbeli rádiócsillagászati kutatásoknak, különösen azzal, hogy a lehet´ó leghamarabb
beszüntetik a meteorológiai segédszolgálat leveg´ó—föld irányú adásait az 1664,4—1668,4 MHz sávban.

S5.380

Az 1670—1675 MHz és az 1800—1805 MHz sávok világviszonylatban azon igazgatások általi használatra
vannak szánva, amelyek légi nyilvános levelezést kívánnak megvalósítani. Az 1670—1675 MHz sávnak a
légijárm´úvekkel való nyilvános levelezés célját szolgáló rendszerek állomásai általi használata a légiforgalmi állomások adásaira, az 1800—1805 MHz sáv használata pedig a légijárm´ú állomások adásaira
korlátozódik.

S5.381

Járulékos felosztás: Afganisztánban, Costa Ricában, Kubában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban,
Malajziában, Pakisztánban, Szingapúrban és Srí Lankán az 1690—1700 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.382

Eltér´ó szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Kongóban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Eritreában, Etiópiában, Guineában, Magyarországon, Irakban, Izraelben,
Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Libanonban,
Mauritániában, Moldovában, Mongóliában, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Katarban,
Szíriában, Kirgizisztánban, Romániában, Oroszországban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tanzániában,
Türkmenisztánban, Ukrajnában, Jemenben és Jugoszláviában az 1690—1700 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára a felosztás els´ódleges
jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az 1690—1700 MHz
sávban a felosztás az állandóhely´ú szolgálat számára els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést), a légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára másodlagos jelleg´ú.

S5.383

Nincs felhasználva.

S5.384

Járulékos felosztás: Indiában, Indonéziában és Japánban az 1700—1710 MHz sávot els´ódleges jelleggel
az ´úrkutatási szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották.

S5.385

Járulékos felosztás: az 1718,8—1722,2 MHz, 150—151 GHz, 174,42—175,02 GHz, 177—177,4 GHz,
178,2—178,6 GHz, 181—181,46 GHz, 186,2—186,6 GHz és a 257,5—258 GHz sávokat másodlagos
jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották spektrumvonalak megfigyelése céljából.

S5.386

Járulékos felosztás: a 2. Körzetben, Ausztráliában, Indiában, Indonéziában és Japánban az 1750—1850
MHz sávot els´ódleges jelleggel az ´úrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld—´úr irány) és az ´úrkutatási szolgálat
(Föld—´úr irány) számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól
függ´óen, különös tekintettel a troposzferikus szóródáson alapuló rendszerekre.
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S5.387

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Maliban, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban,
Romániában, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1770—1790 MHz
sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas meteorológiai szolgálat számára is felosztották az S9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.388

Az 1885—2025 MHz és a 2110—2200 MHz sávok világviszonylatban azon igazgatások általi használatra
vannak szánva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlés-2000-t (IMT-2000) kívánják megvalósítani. Ez a
használat nem zárja ki ezeknek a sávoknak olyan más szolgálatok általi használatát, amelyek számára ezek
a sávok fel vannak osztva. Ezeknek a sávoknak az IMT-2000 céljaira a 212. (Rev.WRC-97) Határozat szerint
kell rendelkezésre állniuk.

S5.389

Nincs felhasználva.

S5.389A

Az 1980—2010 MHz és a 2170—2200 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata a
46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen és a 716. (WRC-95) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. Ezen sávok használata nem kezd´ódhet meg 2000. január 1. el´ótt;
mindazonáltal a 2. Körzetben az 1980—1990 MHz sáv használata nem kezd´ódhet meg 2005. január 1. el´ótt.

S5.389B

Argentínában, Brazíliában, Kanadában, Chilében, Ecuadorban, az Egyesült Államokban, Hondurasban,
Jamaicában, Mexikóban, Peruban, Suriname-ban, Trinidad és Tobagóban, Uruguayban és Venezuelában
az 1980—1990 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást az
állandóhely´ú és a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen utóbbiak fejlesztését.

S5.389C

A 2. Körzetben a 2010—2025 MHz és a 2160—2170 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat általi
használata nem kezd´ódhet meg 2002. január 1. el´ótt, és ez a használat a 46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen és a 716. (WRC-95) Határozat rendelkezései szerint
lehetséges.

S5.389D

Kanadában és az Egyesült Államokban a 2010—2025 MHz és a 2160—2170 MHz sávoknak a m´úholdas
mozgószolgálat általi használata nem kezd´ódhet meg 2000. január 1. el´ótt.

S5.389E

A 2010—2025 MHz és a 2160—2170 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat által a 2. Körzetben
történ´ó használata nem okozhat káros zavarást az 1. és a 3. Körzetben az állandóhely´ú és a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen utóbbiak fejlesztését.

S5.389F

Algériában, Beninben, a Zöld-foki-szigeteken, Egyiptomban, Maliban, Szíriában és Tunéziában az 1980—
2010 MHz és a 2170—2200 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros
zavarást az állandóhely´ú és a mozgószolgálatnak, nem korlátozhatja ezeknek a szolgálatoknak a fejlesztését 2005. január 1. el´ótt, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.

S5.390

Argentínában, Brazíliában, Chilében, Kolumbiában, Kubában, Ecuadorban és Suriname-ban a 2010—
2025 MHz és a 2160—2170 MHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat általi használata 2005. január 1.
el´ótt nem okozhat káros zavarást az állandóhely´ú és a mozgószolgálat állomásainak. Ez után az id´ópont
után ezeknek a sávoknak a használata a 46. (REV.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen és a 716. (WRC-95) Határozat rendelkezései szerint lehetséges.

S5.391

Frekvenciák kijelölésekor a 2025—2110 MHz és a 2200—2290 MHz sávokban a mozgószolgálat számára,
az igazgatások nem vezethetnek be olyan nagys´úr´úség´ú mozgórendszereket, mint amilyeneket az ITU-R
SA.1154 Ajánlás ír le, és bármely más típusú mozgórendszer bevezetése során figyelembe kell venniük ezt
az Ajánlást.

S5.392

Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak biztosítására, hogy a 2025—2110 MHz és a 2200—2290 MHz sávokban az ´úrkutatási, az ´úrbeli üzemeltetési és a
m´úholdas Föld-kutató szolgálatban két vagy több nemgeostacionárius m´úhold közötti ´úr—´úr irányú
adások ne szabhassanak bárminem´ú korlátozást ezen szolgálatok ezen sávokbeli Föld—´úr, ´úr—Föld és
más ´úr—´úr irányú adásai számára geostacionárius és nemgeostacionárius m´úholdak között.

S5.392A

Járulékos felosztás: Oroszországban a 2160—2200 MHz sávot 2005. január 1-jéig els´ódleges jelleggel az
´úrkutatási szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották. Az ´úrkutatási szolgálat állomásai nem
okozhatnak káros zavarást az állandóhely´ú és a mozgószolgálat ebben a frekvenciasávban m´úköd´ó
állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
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S5.393

Járulékos felosztás: az Egyesült Államokban, Indiában és Mexikóban a 2310—2360 MHz sávot els´ódleges
jelleggel a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészít´ó földfelszíni hangm´úsorszóró szolgálat
számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangm´úsorszórásra korlátozódik és az 528. (WARC-92)
Határozat rendelkezései szerint lehetséges.

S5.394

Az Egyesült Államokban a 2300—2390 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata
els´óbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. Kanadában a 2300—2483,5 MHz sávnak a
távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata els´óbbséget élvez más mozgószolgálati használattal
szemben.

S5.395

Franciaországban a 2310—2360 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata
els´óbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben.

S5.396

A 2310—2360 MHz sávban a m´úholdas m´úsorszóró szolgálatnak az S5.393 Bekezdés szerint üzemel´ó azon
´úrállomásait, amelyek érinthetik azokat a szolgálatokat, amelyek számára ezt a sávot más országokban
felosztották, a 33. Határozat szerint kell egyeztetni és bejelenteni. A kiegészít´ó földfelszíni m´úsorszóró
állomásokat használatba vételük el´ótt a szomszédos országokkal való kétoldalú egyeztetéseknek kell
alávetni.

S5.397

Eltér´ó szolgálati kategória: Franciaországban a 2450—2500 MHz sávot a rádiólokáció szolgálat számára
els´ódleges jelleggel osztották fel (lásd az S5.33 Bekezdést). Ez a használat azokkal az igazgatásokkal kötött
megállapodás alapján lehetséges, amelyeknek a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint m´úköd´ó
vagy m´úködtetni tervezett szolgálatai érintettek lehetnek.

S5.398

A 2483,5—2500 MHz sávban a m´úholdas rádiómeghatározó szolgálatra a 953./S4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.

S5.399

Az 1. Körzetben, az S5.400 Bekezdésben fel nem sorolt országokban a m´úholdas rádiómeghatározó
szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és nem is
tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.

S5.400

Eltér´ó szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Bangladesben, Burundiban, Kínában, Eritreában,
Etiópiában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Libanonban, Libériában, Líbiában,
Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, Szíriában, Szudánban, Szváziföldön, Togóban, Zaire-ban és Zambiában a 2483,5—2500 MHz sávban a m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat
(´úr—Föld irány) számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést) az ebben a lábjegyzetben
fel nem sorolt országoktól az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.401

Nincs felhasználva.

S5.402

A 2483,5—2500 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat és a m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat általi
használata a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges.
Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból,
hogy a rádiócsillagászati szolgálatot ne érje káros zavarás a 2483,5—2500 MHz sávban végzett adásoktól,
különösen ne a világviszonylatban a rádiócsillagászati szolgálat számára felosztott 4990—5000 MHz sávba
es´ó második harmonikus sugárzásoktól.

S5.403

A 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen a 2520—2535 MHz sávot (2005. január
1-jéig a 2500—2535 MHz sávot) a m´úholdas légi mozgószolgálat kivételével a m´úholdas mozgószolgálat
(´úr—Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli m´úködésre korlátozva. A 46. (Rev.WRC-95)
Határozat/S9.11A Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell.

S5.404

Járulékos felosztás: Indiában és az Iráni Iszlám Köztársaságban a 2500—2516,5 MHz sávot a m´úholdas
rádiómeghatározó szolgálat (´úr—Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli m´úködésre
korlátozva, a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.405

Járulékos felosztás: Franciaországban a 2500—2550 MHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat azokkal az igazgatásokkal kötött megállapodás alapján
lehetséges, amelyeknek a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint m´úköd´ó vagy m´úködtetni tervezett
szolgálatai érintettek lehetnek.

S5.406

Nincs felhasználva.
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S5.407

A 2500—2520 MHz sávban a m´úholdas mozgószolgálat (´úr—Föld irány) ´úrállomásai által a Föld felszínén
keltett felületi teljesítménys´úr´úség nem haladhatja meg a — 152 dB(W/m 2/4 kHz) értéket Argentínában,
hacsak az érdekelt igazgatások másképpen meg nem egyeznek.

S5.408

Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban a 2500—2600 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció
szolgálat számára is felosztották.

S5.409

Az igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges er´ófeszítést meg kell tenniük arra, hogy a 2500—2690
MHz sávban troposzferikus szóródáson alapuló új rendszerek fejlesztését elkerüljék.

S5.410

Az 1. Körzetben a 2500—2690 MHz sáv troposzferikus szóródáson alapuló rendszerek számára a
14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen használható.

S5.411

A 2500—2690 MHz sávban troposzferikus szóródáson alapuló új rádiórelé összeköttetések tervezésekor
minden lehetséges intézkedést meg kell tenni ezen összeköttetések antennáinak a geostacionárius m´úholdpálya felé történ´ó irányításának elkerülésére.

S5.412

Helyettesít´ó felosztás: Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Kirgizisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában
a 2500—2690 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint
az állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel.

S5.413

A 2500 MHz és a 2690 MHz közötti sávokban m´úköd´ó m´úholdas m´úsorszóró rendszerek megtervezésekor
kívánatos, hogy az igazgatások minden szükséges intézkedést megtegyenek a rádiócsillagászati szolgálat
2690—2700 MHz sávon belüli védelmére.

S5.414

A 2500—2520 MHz sáv felosztása a m´úholdas mozgószolgálat (´úr—Föld irány) számára 2005. január 1-jén
lép hatályba, és ez a használat a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól
függ´óen lehetséges.

S5.415

A 2. Körzetben a 2500—2690 MHz sávnak, valamint a 3. Körzetben a 2500—2535 MHz és a 2655—2690
MHz sávoknak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat általi használata nemzeti és körzeti rendszerekre
korlátozódik, és ez a használat a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen
lehetséges, különös tekintettel az 1. Körzet m´úholdas m´úsorszóró szolgálatára. ´Úr—Föld irányban a Föld
felszínén a felületi teljesítménys´úr´úség nem haladhatja meg az S21. Cikk S21-4. Táblázatában megadott
értékeket.

S5.415A

Járulékos felosztás: Japánban az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen a 2515—2535
MHz sávot 2000. január 1-jét´ól kezdve a m´úholdas légi mozgószolgálat (´úr—Föld irány) is használhatja a
nemzeti határokon belüli m´úködésre korlátozva.

S5.416

A 2520—2670 MHz sávnak a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat általi használata közösségi vételre szolgáló
nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a használat a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen lehetséges. A Föld felszínén a felületi teljesítménys´úr´úség nem haladhatja meg
az S21. Cikk S21-4. Táblázatában megadott értékeket.

S5.417

Helyettesít´ó felosztás: Németországban és Görögországban a 2520—2670 MHz sávot els´ódleges jelleggel
az állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel.

S5.418

Járulékos felosztás: Bangladesben, Fehéroroszországban, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Indiában,
Japánban, Pakisztánban, Oroszországban, Szingapúrban, Srí Lankán, Thaiföldön és Ukrajnában a 2535—
2655 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészít´ó földfelszíni
m´úsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangm´úsorszórásra korlátozódik
és az 528. (WARC-92) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. Az S5.416 Bekezdésnek és az S21. Cikk
S21-4. Táblázatának a rendelkezései nem vonatkoznak erre a járulékos felosztásra.

S5.419

A 2670—2690 MHz sáv felosztása a m´úholdas mozgószolgálat számára 2005. január 1-jén lép hatályba. A
m´úholdas mozgószolgálati rendszereknek ebben a sávban történ´ó bevezetésekor az igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az 1992. március 3. el´ótt ebben a sávban
üzemel´ó m´úholdas rendszereket megvédjék. Ebben a sávban a m´úholdas mozgószolgálati rendszerek
egyeztetésének a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés rendelkezései szerint kell történnie.

S5.420

A 2655—2670 MHz sávot (2005. január 1-jéig a 2655—2690 MHz sávot) a m´úholdas légi mozgószolgálat
kivételével a m´úholdas mozgószolgálat (Föld—´úr irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli m´úködésre
korlátozva, a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen. A 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetési eljárásokat alkalmazni kell.
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S5.420A

Járulékos felosztás: Japánban az S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen a 2670—2690
MHz sávot 2000. január 1-jét´ól kezdve a m´úholdas légi mozgószolgálat (Föld—´úr irány) is használhatja a
nemzeti határokon belüli m´úködésre korlátozva.

S5.421

Járulékos felosztás: Németországban és Ausztriában a 2690—2695 MHz sávot els´ódleges jelleggel az
állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 1985. január 1-jén már üzemben lév´ó
berendezésekre korlátozódik.

S5.422

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Bosznia-Hercegovinában, Brunei Darussalamban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Kongóban,
az Elefántcsontparton, Kubában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Eritreában, Etiópiában,
Gabonban, Grúziában, Bissau-Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Moldovában,
Mongóliában, Nigériában, Ománban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, Kirgizisztánban, Romániában, Oroszországban, Szingapúrban, Szomáliában, Tádzsikisztánban,
Tunéziában, Türkmenisztánban, Ukrajnában, Jemenben, Jugoszláviában, Zaire-ban és Zambiában a
2690—2700 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint
az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 1985. január 1-jén már üzemben lév´ó
berendezésekre korlátozódik.

S5.423

A 2700—2900 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítés´ú radarok a légi rádiónavigáció szolgálat
állomásaival azonos jogokkal m´úködhetnek.

S5.424

Járulékos felosztás: Kanadában a 2850—2900 MHz sávot els´ódleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció
szolgálat számára is felosztották parti radarok céljaira.

S5.425

A 2900—3100 MHz sávban a hajók fedélzetén elhelyezett kérdez´ó-válaszjeladó rendszerek (SIT) használata a 2930—2950 MHz sávrészre korlátozódik.

S5.426

A 2900—3100 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata földi telepítés´ú radarokra
korlátozódik.

S5.427

A 2900—3100 MHz és a 9300—9500 MHz sávokban a radartranszponderek válaszjelének nem szabad
olyannak lennie, hogy összetéveszthet´ó legyen a radarbóják (raconok) válaszjelével, és az nem okozhat
zavarást a rádiónavigáció szolgálat hajó vagy légiforgalmi radarberendezései számára; mindazonáltal
figyelembe kell venni ezen Szabályzat 347./S4.9 Bekezdését.

S5.428

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Kubában, Kazahsztánban, Mongóliában, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 3100—3300 MHz sávot
els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.429

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kínában, Kongóban, a Koreai Köztársaságban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám
Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Malajziában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, Szíriában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és
Jemenben a 3300—3400 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is
felosztották. A Földközi-tenger menti országok nem tarthatnak igényt védelemre állandóhely´ú és mozgószolgálatuk részére a rádiólokáció szolgálattal szemben.

S5.430

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Kubában, Mongóliában, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 3300—3400 MHz sávot els´ódleges jelleggel a
rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.431

Járulékos felosztás: Németországban, Izraelben, Nigériában és az Egyesült Királyságban a 3400—3475
MHz sávot másodlagos jelleggel az amat´órszolgálat számára is felosztották.

S5.432

Eltér´ó szolgálati kategória: a Koreai Köztársaságban, Indonéziában, Japánban és Pakisztánban a 3400—
3500 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú
(lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.433

A 2. és a 3. Körzetben a 3400—3600 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás els´ódleges
jelleg´ú. Mindazonáltal kívánatos, hogy mindazok az igazgatások, amelyek rádiólokációs rendszereket
m´úködtetnek ebben a sávban, 1985-ig szüntessék be ezt a használatot. Ez után az id´ópont után az
igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük a m´úholdas állandóhely´ú
szolgálat védelmére, és nem léphetnek fel egyeztetési igénnyel a m´úholdas állandóhely´ú szolgálattal
szemben.
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S5.434

Törölve.

S5.435

Japánban a 3620—3700 MHz sávból a rádiólokáció szolgálat ki van zárva.

S5.436

Nincs felhasználva.

S5.437

Járulékos felosztás: Németországban, és Norvégiában a 4200—4210 MHz sávot másodlagos jelleggel az
állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.438

A 4200—4400 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata kizárólag a légijárm´úvek
fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmér´ókre és a velük kapcsolatban álló földfelszíni válaszjeladók
részére van fenntartva. Mindazonáltal a m´úholdas Föld-kutató szolgálat és az ´úrkutatási szolgálat passzív
érzékel´ói számára a sáv használata másodlagos jelleggel engedélyezhet´ó (a rádió-magasságmér´ók semmiféle védelmet nem biztosítanak).

S5.439

Járulékos felosztás: Kínában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Líbiában a 4200—4400 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.440

A m´úholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata számára megengedhet´ó a 4202 MHz frekvencia
használata ´úr—Föld irányú adásokhoz és a 6427 MHz frekvencia használata Föld—´úr irányú adásokhoz.
Ezeknek az adásoknak e frekvenciáktól számított ± 2 MHz-es határokon belül kell maradniuk és a
14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen lehetségesek.

S5.441

A 4500—4800 MHz (´úr—Föld irány) és a 6725—7025 MHz (Föld—´úr irány) sávokat a m´úholdas
állandóhely´ú szolgálat az S30B. Függelék rendelkezései szerint használhatja. A 10,7—10,95 GHz
(´úr—Föld irány), 11,2—11,45 GHz (´úr—Föld irány) és a 12,75—13,25 GHz (Föld—´úr irány) sávokat a
m´úholdas állandóhely´ú szolgálat geostacionárius m´úholdas rendszerei az S30B. Függelék rendelkezései
szerint használhatják. A 10,7—10,95 GHz (´úr—Föld irány), 11,2—11,45 GHz (´úr—Föld irány) és a
12,75—13,25 GHz (Föld—´úr irány) sávokat a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat nemgeostacionárius
m´úholdas rendszerei a 130. (WRC-97) Határozat rendelkezései szerint használhatják.

S5.442

A 4825—4835 MHz és a 4950—4990 MHz sávokban a mozgószolgálat számára a felosztás ,,a légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat’’-ra korlátozódik.

S5.443

Eltér´ó szolgálati kategória: Argentínában, Ausztráliában és Kanadában a 4825—4835 MHz és a 4950—
4990 MHz sávokban a rádiócsillagászati szolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33
Bekezdést).

S5.444

Az 5000—5150 MHz sáv a precíziós megközelítés és leszállás céljaira szolgáló nemzetközi szabványosított
rendszer (mikrohullámú leszállító rendszer) üzemeltetésére használandó. Az erre a rendszerre vonatkozó
igények els´óbbséget élveznek a sáv más használatával szemben. Ennek a sávnak a használata tekintetében
az S5.444A Bekezdés és a 114. (WRC-95) Határozat rendelkezéseit alkalmazni kell.

S5.444A

Járulékos felosztás: az 5091—5150 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat
(Föld—´úr irány) számára is felosztották. Ez a felosztás a nemgeostacionárius m´úholdas mozgószolgálati
rendszerek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés
szerinti egyeztetés alá esik.
Az 5091—5150 MHz sávban a következ´ó feltételek is érvényesek:
— 2010. január 1. el´ótt az 5091—5150 MHz sávnak a m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius
m´úholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata a 114. (WRC-95) Határozat rendelkezései szerint kell hogy történjen;
— 2010. január 1. el´ótt a légi rádiónavigáció szolgálat már m´úköd´ó és tervezett nemzetközi szabványosított rendszerei iránti azon igények, amelyek nem elégíthet´ók ki az 5000—5091 MHz sávban, els´óbbséget
élveznek a sáv más használatával szemben;
— 2008. január 1. után a nemgeostacionárius m´úholdas mozgószolgálati rendszerek modulációs összeköttetéseit biztosító állomások számára nem adható új kijelölés;
— 2010. január 1. után a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat másodlagossá válik a légi rádiónavigáció
szolgálathoz képest.

S5.445

Nincs felhasználva.
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S5.446

Járulékos felosztás: az S5.369 és az S5.400 Bekezdésekben felsorolt országokban az 5150—5216 MH z
sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést ´ól függ´óen. A 2. Körzetben a sávot
els´ódleges jelleggel a m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották.
Az 1. és 3. Körzetben, az S5.369 és az S5.400 Bekezdésekben felsorolt országokat kivéve, a sávot
másodlagos jelleggel a m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották.
A m´úholdas rádiómeghatározó szolgálat általi használat az 1610—1626,5 MH z és/vagy a 2483,5—
2500 MH z sávokban üzemel´ó m´úholdas rádiómeghatározó szolgálattal kapcsolatos modulációs
összeköttetésekre korlátozódik. A Föld felszínén a teljes felületi teljesítménys´úr´úség semmi esetre
sem haladhatja meg a —159 dB(W/m2) értéket bármely 4 kHz-es sávban, bármilyen beesési szögnél.

S5.447

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Izraelben, Olaszországban, Japánban, Jordániában, Libanonban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Máltán, Marokkóban, Norvégiában, Pakisztánban, Hollandiában, Portugáliában, Szíriában, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban és Tunéziában az
5150—5250 MHz sávot els´ódleges jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21
Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.447A

A m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (Föld—´úr irány) számára a felosztás a m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m´úholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 46. (Rev.WRC-95)
Határozat/ S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik.

S5.447B

Járulékos felosztás: az 5150—5216 MHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat
(´úr—Föld irány) számára is felosztották. Ez a felosztás a m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius
m´úholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. A m´úholdas állandóhely´ú szolgálatnak az 5150—5216
MHz sávban ´úr—Föld irányban m´úköd´ó ´úrállomásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménys´ú r´úség semmi esetre sem haladhatja meg a — 164 dB(W/m 2) értéket bármely 4 kHz szélesség´ú sávban,
bármilyen beesési szögnél.

S5.447C

A m´úholdas állandóhely´ú szolgálatnak az 5150—5250 MHz sávban az S5.447A és az S5.447B Bekezdések
szerint üzemeltetett hálózataiért felel´ós igazgatásoknak a jogegyenl´óség alapján a 46. (Rev.WRC-95)
Határozatnak/ S9.11A Bekezdésnek megfelel´óen kell egyeztetniük az S5.446 Bekezdés szerint üzemeltetett
és 1995. november 17. el´ótt használatba vett nemgeostacionárius m´úholdas hálózatokért felel´ós igazgatásokkal. Az S5.446 Bekezdés szerint üzemeltetett és 1995. november 17. után használatba vett m´úholdas
hálózatok nem tarthatnak igényt védelemre a m´úholdas állandóhely´ú szolgálatnak az S5.447A és az
S5.447B Bekezdések szerint üzemeltetett állomásaival szemben, és azoknak káros zavarást sem okozhatnak.

S5.447D

Az 5250—5255 MHz sávnak az ´úrkutatási szolgálat számára els´ódleges jelleg´ú felosztása az ´úrben telepített
aktív érzékel´ókre korlátozódik. A sávnak az ´úrkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jelleg´ú.

S5.448

Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Líbiában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5250—
5350 MHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.448A

Az 5250—5350 MHz frekvenciasávnak a m´úholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az ´úrkutatási szolgálat
(aktív) általi használata nem korlátozhatja a rádiólokáció szolgálat jöv´óbeli fejlesztését és alkalmazásba
vételét.

S5.448B

Az 5350—5460 MHz frekvenciasávban m´úköd´ó m´úholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) nem okozhat
káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja.

S5.449

Az 5350—5470 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata fedélzeti radarokra és a
hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbójákra korlátozódik.

S5.450

Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, Bulgáriában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Türkmenisztánban és
Ukrajnában az 5470—5650 MHz sávot els´ódleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is
felosztották.
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S5.451

Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 5470—5850 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi
mozgószolgálat számára is felosztották. Az 5725—5850 MHz sávban alkalmazni kell az S21.2, S21.3, S21.4
és az S21.5 Bekezdésekben meghatározott teljesítmény-határértékeket.

S5.452

Az 5600—5650 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítés´ú radarok a tengeri rádiónavigáció
szolgálat állomásaival azonos jogokkal m´úködhetnek.

S5.453

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban,
a Közép-afrikai Köztársaságban, Kínában, Kongóban, a Koreai Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült
Arab Emirátusokban, Gabonban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban,
Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Madagaszkáron, Malajziában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban és Jemenben az
5650—5850 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.454

Eltér´ó szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában,
Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5670—5725 MHz sávban az ´úrkutatási szolgálat számára a
felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.455

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Kubában,
Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5670—5850 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára is
felosztották.

S5.456

Járulékos felosztás: Németországban és Kamerunban az 5755—5850 MHz sávot els´ódleges jelleggel az
állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.457

Nincs felhasználva.

S5.458

A 6425—7075 MHz sávban mikrohullámú passzív érzékel´ók segítségével méréseket végeznek az óceánok
felett. A 7075—7250 MHz sávban mikrohullámú passzív érzékel´ók segítségével méréseket végeznek.
Kívánatos, hogy az igazgatások vegyék figyelembe a m´úholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az
´úrkutatási szolgálat (passzív) igényeit a 6425—7025 MHz és a 7075—7250 MHz sávok távlati tervezésekor.

S5.458A

Frekvenciák kijelölésekor a 6700—7075 MHz sávban a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat ´úrállomásai
számára, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból
a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálat spektrumvonal-megfigyeléseit a 6650—6675,2 MHz sávban
megvédjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros zavarásoktól.

S5.458B

A 6700—7075 MHz sávban a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat számára az ´úr—Föld irányú felosztás a
m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m´úholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire
korlátozódik, és a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. A 6700—
7075 MHz sávnak (´úr—Föld irány) a m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m´úholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata nem esik az S22.2 Bekezdés rendelkezéseinek hatálya
alá.

S5.458C

A 7025—7075 MHz sávban (Föld—´úr irány) m´úholdas állandóhely´ú szolgálati geostacionárius m´úholdas
rendszerekre vonatkozólag 1995. november 17. után kijelöléseket benyújtó igazgatásoknak a megfelel´ó
ITU-R-ajánlások alapján konzultálniuk kell azokkal az igazgatásokkal, amelyek ebben a frekvenciasávban
1995. november 18. el´ótt jelentettek be és vettek használatba nemgeostacionárius m´úholdas rendszereket,
ha az utóbbi igazgatások ezt kérik. Ennek a konzultációnak az a célja, hogy el´ósegítse a m´úholdas
állandóhely´ú szolgálati geostacionárius m´úholdas rendszerek és a nemgeostacionárius rendszerek megosztott üzemeltetését ebben a sávban.

S5.459

Járulékos felosztás: Oroszországban a 7100—7155 MHz és a 7190—7235 MHz sávokat els´ódleges jelleggel
az ´úrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld—´úr irány) számára is felosztották az S9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.460

Járulékos felosztás: a 7145—7235 MHz sávot els´ódleges jelleggel az ´úrkutatási szolgálat (Föld—´úr irány)
számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen. A 7145—7190
MHz sáv használata a távoli ´úrre korlátozódik; a 7190—7235 MHz sávban távoli ´úrbe irányuló adások nem
hozhatók létre.
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S5.461

Járulékos felosztás: a 7250—7375 MHz sávot (´úr—Föld irány) és a 7900—8025 MHz sávot (Föld—´úr
irány) els´ódleges jelleggel a m´úholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 14. Cikk/S9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen.

S5.461A

A 7450—7550 MHz sávnak a m´úholdas meteorológiai szolgálat (´úr—Föld irány) általi használata a
geostacionárius m´úholdas rendszerekre korlátozódik. Ebben a sávban a m´úholdas meteorológiai szolgálat
1997. november 30. el´ótt bejelentett nemgeostacionárius rendszerei els´ódleges jelleggel továbbra is
m´úködhetnek élettartamuk végéig.

S5.461B

A 7750—7850 MHz sávnak a m´úholdas meteorológiai szolgálat (´úr—Föld irány) általi használata a
nemgeostacionárius m´úholdas rendszerekre korlátozódik.

S5.462

Az 1. és a 3. Körzetben a 8025—8400 MHz sávban az S21. Cikk S21—4. Táblázatában meghatározott
felületi teljesítménys´úr´úség határértékeket alkalmazni kell a m´úholdas Föld-kutató szolgálatra.

S5.462A

Az 1. Körzetben és (Japánt kivéve) a 3. Körzetben a 8025—8400 MHz sávban a geostacionárius m´úholdakat használó m´úholdas Föld-kutató szolgálat az érintett igazgatás hozzájárulása nélkül nem kelthet olyan
felületi teljesítménys´úr´úséget, mely a (θ) beesési szögt´ól függ´ó alábbi ideiglenes értékeket meghaladja:
— 174 dB(W/m 2) valamely 4 kHz-es sávban 0˚≤ θ< 5˚ esetén
— 174 + 0,5 (θ— 5) dB(W/m 2) valamely 4 kHz-es sávban 5˚≤ θ< 25˚ esetén
— 164 dB(W/m 2) valamely 4 kHz-es sávban 25˚≤ θ≤ 90˚ esetén
Ezek az értékek a 124. (WRC-97) Határozat értelmében tanulmányozás tárgyát képezik.

S5.463

A légijárm´ú állomások a 8025—8400 MHz sávban nem adhatnak.

S5.464

Törölve.

S5.465

Az ´úrkutatási szolgálatban a 8400—8450 MHz sáv használata a távoli ´úrre korlátozódik.

S5.466

Eltér´ó szolgálati kategória: Izraelben, Malajziában, Szingapúrban és Srí Lankán a 8400—8500 MHz sávban
az ´úrkutatási szolgálat számára a felosztás másodlagos jelleg´ú (lásd az S5.32 Bekezdést).

S5.467

Helyettesít´ó felosztás: az Egyesült Királyságban a 8400—8500 MHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiólokáció és az ´úrkutatási szolgálat számára osztották fel.

S5.468

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Burundiban,
Kamerunban, Kínában, Kongóban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban,
Gabonban, Guyanában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Jamaicában, Jordániában,
Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, Szíriában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban,
Szenegálban, Szingapúrban, Szomáliában, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában és
Jemenben a 8500—8750 MHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is
felosztották.

S5.469

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Grúziában,
Magyarországon, Kazahsztánban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 8500—8750 MHz sávot els´ódleges jelleggel a földi
mozgószolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.469A

A 8550—8650 MHz sávban a m´úholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az ´úrkutatási szolgálat (aktív)
állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és azok használatát és
fejlesztését sem korlátozhatják.

S5.470

A 8750—8850 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a 8800 MHz közepes frekvencián m´úköd´ó, légijárm´úvek fedélzetén elhelyezett Doppler-rendszer´ú navigációs segédberendezésekre
korlátozódik.

S5.471

Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Bahreinben, Belgiumban, Kínában, az Egyesült Arab
Emirátusokban, Franciaországban, Görögországban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban,
Líbiában, Hollandiában, Katarban és Szudánban a 8825—8850 MHz és a 9000—9200 MHz sávokat
els´ódleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották kizárólag parti radarok
céljaira.

S5.472

A 8850—9000 MHz és a 9200—9225 MHz sávoknak a tengeri rádiónavigáció szolgálat általi használata
parti radarokra korlátozódik.
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S5.473

Járulékos felosztás: Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Kubában, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban,
Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Oroszországban,
Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 8850—9000 MHz és a 9200—9300 MHz sávokat
els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.474

A 9200—9500 MHz sávban a kutató és ment´ó válaszjeladók (SART) a megfelel´ó ITU-R-ajánlást figyelembe véve használhatók (lásd az N 38./S31. Cikket is).

S5.475

A 9300—9500 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata légijárm´úvek fedélzetén
elhelyezett id´ójárási radarokra és földi telepítés´ú radarokra korlátozódik. Ezenfelül a légi rádiónavigáció
szolgálat földi telepítés´ú radarbójái használhatók a 9300—9320 MHz sávban azzal a feltétellel, hogy nem
okoznak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak. A 9300—9500 MHz sávban a meteorológiai
célú földi telepítés´ú radarok els´óbbséget élveznek más rádiólokációs készülékekkel szemben.

S5.476

A 9300—9320 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálatban hajók fedélzetén elhelyezett, 1976. január 1-jén
üzemben nem lév´ó radarok használata 2001. január 1-jéig nem engedélyezett.

S5.476A

A 9500—9800 MHz sávban a m´úholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az ´úrkutatási szolgálat (aktív)
állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiónavigáció és a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és
azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják.

S5.477

Eltér´ó szolgálati kategória: Algériában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, a Koreai Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Jamaicában, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Libériában, Malajziában, Nigériában,
Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Svédországban, Trinidad és Tobagóban, valamint Jemenben a 9800—10 000 MHz
sávban az állandóhely´ú szolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.478

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Kazahsztánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 9800—10 000 MHz
sávot els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.479

A 9975—10 025 MHz sávot másodlagos jelleggel a m´úholdas meteorológiai szolgálat számára is felosztották id´ójárási radarok céljaira.

S5.480

Járulékos felosztás: Brazíliában, Costa Ricában, Ecuadorban, Guatemalában, Hondurasban és Mexikóban
a 10—10,45 GHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.481

Járulékos felosztás: Németországban, Angolában, Kínában, Ecuadorban, Spanyolországban, Japánban,
Marokkóban, Nigériában, Ománban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Svédországban, Tanzániában és Thaiföldön a 10,45—10,5 GHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat
számára is felosztották.

S5.482

A 10,6—10,68 GHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú
szolgálat állomásainak kisugárzott egyenérték´ú izotrop teljesítménye nem haladhatja meg a 40 dBW-ot,
és az antennára kerül´ó teljesítmény nem lehet nagyobb, mint —3 dBW. Ezeket a határértékeket a
14. Cikk/S9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértést´ól függ´óen lehet csak túllépni. Mindazonáltal a
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálatra, valamint az állandóhely´ú szolgálatra vonatkozó
korláto zások nem vonatkoznak a következ´ó országokra: Szaúd-Arábia, Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein,
Banglades, Fehéroroszország, Kína, az Egyesült Arab Emirátusok, Grúzia, India, Indonézia, az Iráni Iszlám
Köztársaság, Irak, Japán, Kazahsztán, Kuvait, Lettország, Libanon, Moldova, Nigéria, Üzbegisztán, Pakisztán,
a Fülöp-szigetek, Katar, Szíria, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Ukrajna.

S5.483

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Bosznia-Hercegovinában, Kínában, Kolumbiában, a Koreai Köztársaságban, Costa Ricában,
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban,
Izraelben, Japánban, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Lettországban, Libanonban, Moldovában,
Mongóliában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Katarban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságban, Romániában, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában, Jemenben és Jugoszláviában a 10,68—10,7 GHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével
a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 1985. január
1-jén már üzemben lév´ó berendezésekre korlátozódik.
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S5.484

Az 1. Körzetben a 10,7—11,7 GHz sávnak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (Föld—´úr irány) általi
használata a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik.

S5.484A

A 2. Körzetben a 10,95—11,2 GHz (´úr—Föld irány), 11,45—11,7 GHz (´úr—Föld irány), 11,7—12,2 GHz
(´úr—Föld irány) sávoknak, a 3. Körzetben a 12,2—12,75 GHz (´úr—Föld irány) sávnak, az 1. Körzetben a
12,5—12,75 GHz (´úr—Föld irány) sávnak, továbbá a 13,75—14,5 GHz (Föld—´úr irány), 17,8—18,6 GHz
(´úr—Föld irány), 19,7—20,2 GHz (´úr—Föld irány), 27,5—28,6 GHz (Föld—´úr irány), 29,5—30 GHz
(Föld—´úr irány) sávoknak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat geostacionárius és nemgeostacionárius
m´úholdas rendszerei általi használata a 130. (WRC-97) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. A
17,8—18,1 GHz (´úr—Föld irány) sávnak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat nemgeostacionárius rendszerei általi használatára az 538. (WRC-97) Határozat rendelkezései is vonatkoznak.

S5.485

A 2. Körzetben a 11,7—12,2 GHz sávban a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat ´úrállomásain elhelyezett
transzponderek a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat adásai számára is alkalmazhatók, azzal a feltétellel, hogy
ezen adások e.i.r.p.-je nem haladja meg az 53 dBW-ot televíziócsatornánként, és nem okoznak nagyobb
zavarást, illetve nem tartanak igényt zavarás ellen nagyobb védelemre, mint a m´úholdas állandóhely´ú
szolgálat egyeztetett frekvenciakijelölései. Ami az ´úrtávközlési szolgálatokat illeti, ez a sáv els´ósorban a
m´úholdas állandóhely´ú szolgálat számára használandó fel.

S5.486

Eltér´ó szolgálati kategória: Mexikóban és az Egyesült Államokban a 11,7—12,1 GHz sávban az állandóhely´ú szolgálat számára a felosztás másodlagos jelleg´ú (lásd az S5.32 Bekezdést).

S5.487

Az 1. és a 3. Körzetben a 11,7—12,5 GHz sávban az állandóhely´ú szolgálat, a m´úholdas állandóhely´ú
szolgálat, a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat és a m´úsorszóró szolgálat — a vonatkozó
felosztások szerint — nem okozhat káros zavarást a 30./S30. Függelék rendelkezéseinek megfelel´óen
m´úköd´ó m´úholdas m´úsorszóró állomásoknak.

S5.487A

Járulékos felosztás: Az 1. Körzetben a 11,7—12,5 GHz sávot, a 2. Körzetben a 12,2—12,7 GHz sávot és a
3. Körzetben a 11,7—12,2 GHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (´úr—Föld
irány) számára is felosztották, a nemgeostacionárius m´úholdas rendszerekre korlátozva. Ez a használat az
538. (WRC-97) Határozat rendelkezései szerint lehetséges.

S5.488

A 2. Körzetben a 11,7—12,2 GHz sávnak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat, a 12,2—12,7 GHz sávnak a
m´úholdas m´úsorszóró szolgálat általi használata nemzeti és alkörzeti rendszerekre korlátozódik. A
2. Körzetben a 11,7—12,2 GHz sávnak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat általi használata olyan el´ózetes
megállapodáshoz kötött, amelyet az érdekelt igazgatásoknak azokkal az igazgatásokkal kell megkötniük,
amelyeknek a Táblázat szerint m´úköd´ó vagy aszerint m´úködtetni tervezett szolgálatait ez a használat
érintheti (lásd a 11., 13. és 14./S9. és S11. Cikkeket). A 2. Körzetben a 12,2—12,7 GHz sávnak a m´úholdas
m´úsorszóró szolgálat általi használatára vonatkozólag lásd a 15. Cikket/S30. Függeléket.

S5.489

Járulékos felosztás: Peruban a 12,1—12,2 GHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára
is felosztották.

S5.490

A 2. Körzetben a 12,2—12,7 GHz sávban már m´úköd´ó és jöv´óbeli földfelszíni rádió-távközlési szolgálatok
nem okozhatnak káros zavarást azoknak az ´úrtávközlési szolgálatoknak, amelyek a 30./S30. Függelékben
foglalt, a 2. Körzet M´úholdas M´úsorszóró Terve szerint m´úködnek.

S5.491

Járulékos felosztás: a 3. Körzetben a 12,2—12,5 GHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas állandóhely´ú
szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották, nemzeti és alkörzeti rendszerekre korlátozva. Az S21.
Cikk S21—4. Táblázatában meghatározott felületi teljesítménys´úr´úség határértékeket alkalmazni kell erre
a frekvenciasávra. E szolgálat bevezetése során az 1. Körzet m´úholdas m´úsorszóró szolgálatára vonatkozólag a 30./S30. Függelék 7. Cikkében meghatározott eljárásokat kell követni, az alkalmazandó frekvenciasáv olyan kiterjesztésével, hogy az tartalmazza a 12,2—12,5 GHz sávot.

S5.492

A m´úholdas m´úsorszóró szolgálat állomásainak az S30. Függelékben foglalt megfelel´ó körzeti Tervvel
összhangban lév´ó kijelölései a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (´úr—Föld irány) adásai számára is
használhatók, azzal a feltétellel, hogy ezek az adások nem okoznak nagyobb zavarást, illetve nem tartanak
igényt zavarás ellen nagyobb védelemre, mint a m´úholdas m´úsorszóró szolgálatnak az ezen Tervvel
összhangban m´úköd´ó adásai. Ami az ´úrtávközlési szolgálatokat illeti, ez a sáv els´ósorban a m´úholdas
m´úsorszóró szolgálat számára használandó fel.
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S5.493

A 3. Körzetben a 12,5—12,75 GHz sávban a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat az ellátási terület peremén
bármilyen körülmények között és bármilyen modulációs módszer esetében —111 dB(W/m2)/27 MHz
értéket meg nem haladó felületi teljesítménys´úr´úségre korlátozódik.

S5.494

Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Kamerunban, a Közép-afrikai
Köztársaságban, Kongóban, az Elefántcsontparton, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban,
Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Ghánában, Guineában, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban,
Libanonban, Líbiában, Madagaszkáron, Maliban, Marokkóban, Mongóliában, Nigériában, Katarban, Szíriában, Szenegálban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban, Jemenben és Zaire-ban a 12,5—12,75 GHz
sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú
szolgálat számára is felosztották.

S5.495

Járulékos felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Dániában, Franciaországban, Görögországban, Liechtensteinben, Monacóban, Norvégiában, Ugandában, Portugáliában, Romániában, Szlovéniában, Svájcban, Tanzániában, Tunéziában és Jugoszláviában a 12,5—12,75 GHz sávot másodlagos
jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára
is felosztották.

S5.496

Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a
12,5—12,75 GHz sávot els´ódleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint
az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal ezeknek a szolgálatoknak az állomásai
nem okozhatnak káros zavarást a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat azon földi állomásai számára, amelyeket
az 1. Körzet ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országai üzemeltetnek. Ezeknek a földi állomásoknak
nincs egyeztetési kötelezettségük az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok állandóhely´ú és mozgószolgálatához tartozó állomásaival szemben. A m´úholdas állandóhely´ú szolgálatra vonatkozólag az S21. Cikk
S21—4. Táblázatában megadott — a Föld felszínére vonatkoztatott — felületi teljesítménys´úr´úség határértékeket alkalmazni kell az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok területén.

S5.497

A 13,25—13,4 GHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata Doppler-rendszer´ú navigációs
segédberendezésekre korlátozódik.

S5.498

Törölve.

S5.498A

A 13,25—13,4 GHz sávban m´úköd´ó m´úholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és ´úrkutatási szolgálat (aktív)
nem okozhat káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem
korlátozhatja.

S5.499

Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában és Pakisztánban a 13,25—14 GHz sávot els´ódleges jelleggel
az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.500

Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, a Koreai Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Gabonban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban,
Madagaszkáron, Malajziában, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Pakisztánban,
Katarban, Szíriában, Szenegálban, Szingapúrban, Szudánban, Csádban és Tunéziában a 13,4—14 GHz
sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.501

Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Magyarországon, Japánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a
13,4—14 GHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

S5.501A

A 13,4—13,75 GHz sávnak az ´úrkutatási szolgálat számára els´ódleges jelleg´ú felosztása az ´úrben telepített
aktív érzékel´ókre korlátozódik. A sávnak az ´úrkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jelleg´ú.

S5.501B

A 13,4—13,75 GHz sávban a m´úholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az ´úrkutatási szolgálat (aktív) nem
okozhat káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja.

S5.502

A 13,75—14 GHz sávban a m´úholdas állandóhely´ú szolgálatban egy földi állomás adásának e.i.r.p.-je
legalább 68 dBW kell, hogy legyen, és nem haladhatja meg a 85 dBW értéket, 4,5 méteres minimális
antennaátmér´ónél. Mindamellett a rádiólokáció vagy a rádiónavigáció szolgálat állomásai által a geostacionárius m´úholdpálya felé kisugárzott, egy másodpercen keresztül átlagolt e.i.r.p. nem haladhatja meg az
59 dBW értéket.
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S5.503

A 13,75—14 GHz sávban az ´úrkutatási szolgálat azon geostacionárius ´úrállomásai, amelyekre vonatkozóan
az Iroda az el´ózetes közzétételre szolgáló adatokat 1992. január 31. el´ótt megkapta, a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat állomásaival azonos jogokkal üzemelhetnek; ez után az id´ópont után az ´úrkutatási szolgálat
új geostacionárius ´úrállomásai másodlagos jelleggel üzemelhetnek. A m´úholdas állandóhely´ú szolgálat
bármely földi állomásának adásai által keltett e.i.r.p.-s´úr´úség a 13,772—13,778 GHz frekvenciatartomány ban nem haladhatja meg a 71 dBW értéket bármely 6 MHz-es sávban mindaddig, amíg ebben a sávban meg
nem sz´únnek m´úködni az ´úrkutatási szolgálatnak azok a geostacionárius ´úrállomásai, amelyekre vonatkozóan az Iroda az el´ózetes közzétételre szolgáló adatokat 1992. január 31. el´ótt megkapta. Az es´ócsillapítás kompenzálása érdekében automatikus teljesítményszabályozás alkalmazható az e.i.r.p.-s´úr´úség növelésére ebben a frekvenciatartományban úgy, hogy az túllépi a 71 dBW értéket bármely 6 MHz-es sávban,
de csak addig a mértékig, hogy a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat ´úrállomásainak helyén a felületi
teljesítménys´úr´úség ne haladja meg azt az értéket, amely tiszta égbolt viszonyai között bármely 6 MHz-es
sávban 71 dBW érték´ú e.i.r.p.-s´úr´úség hatására jön létre.

S5.503A

2000. január 1-jéig a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az
´úrkutatási és a m´úholdas Föld-kutató szolgálat nemgeostacionárius ´úrállomásainak. Ez után az id´ópont
után ezek a nemgeostacionárius ´úrállomások a m´úholdas állandóhely´ú szolgálathoz képest másodlagos
jelleggel üzemelhetnek. Továbbá, a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat 2000. január 1. és 2001. január 1.
között üzembe helyezni kívánt földi állomásainak tervezése során élni kell az ITU-R SA.1071 Ajánlás
szerinti konzultációs eljárással és az ott megadott információkkal annak érdekében, hogy igazodjanak a
13,793—13,805 GHz sávban m´úköd´ó ´úrben telepített csapadékradarok igényeihez.

S5.504

A 14—14,3 GHz sávot a rádiónavigáció szolgálat oly módon használhatja, hogy biztosítania kell a
megfelel´ó védelmet a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat ´úrállomásai számára (lásd a 708. Ajánlást).

S5.505

Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Bahreinben, Bangladesben, Botswanában, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, Kongóban, a Koreai Köztársaságban,
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Gabonban, Guatemalában, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Lesothóban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Pakisztánban, a
Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban és Jemenben a 14—14,3 GHz
sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára is felosztották.

S5.506

A 14—14,5 GHz sávot a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (Föld—´úr irány) keretein belül igénybe lehet
venni a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései számára is, azzal a feltétellel, hogy ezt
a használatot a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat más hálózataival egyeztetik. A modulációs összeköttetések ezen használata az Európán kívüli országok számára van fenntartva.

S5.507

Nincs felhasználva.

S5.508

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Franciaországban, Görögországban, Írországban, Izlandon, Olaszországban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Líbiában, Liechtensteinben, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, Szlovéniában, Svájcban, Törökországban
és Jugoszláviában a 14,25—14,3 GHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú szolgálat számára is
felosztották.

S5.509

Járulékos felosztás: Japánban és Pakisztánban a 14,25—14,3 GHz sávot els´ódleges jelleggel a légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.510

A 14,5—14,8 GHz sávnak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (Föld—´úr irány) általi használata a m´úholdas
m´úsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Ez a használat az Európán kívüli országok számára van fenntartva.

S5.511

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bosznia-Hercegovinában, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben,
Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Pakisztánban, Katarban, Szíriában, Szlovéniában, Szomáliában és
Jugoszláviában a 15,35—15,4 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára
is felosztották.
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S5.511A

A 15,43—15,63 GHz sávnak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat [´úr—Föld irány (lásd a 123. (WRC-97)
Határozatot) és Föld—´úr irány] általi használata a m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés
szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges. ´Úr—Föld irányban a földi állomás helyi vízszintes sík feletti
minimális emelkedési szögének, a helyi vízszintes sík irányában mutatott nyereségének és a földi állomás
káros zavarás elleni védelmét szolgáló minimális koordinációs távolságoknak meg kell felelniük az ITU-R
S.1341 Ajánlásnak. Nem szabad továbbá ´úr—Föld irányban káros zavarást okozni a rádiócsillagászati
szolgálat 15,35—15,4 GHz sávot használó állomásainak. A rádiócsillagászati szolgálat számára már káros
zavarás küszöbszintjeit és a felületi teljesítménys´úr´úség ezekhez tartozó határértékeit az ITU-R RA.769-1
Ajánlás adja meg. Különleges intézkedések alkalmazására van szükség a rádiócsillagászati szolgálat
15,35—15,4 GHz sávon belüli védelme érdekében.

S5.511B

Törölve.

S5.511C

A légi rádiónavigáció szolgálatban m´úköd´ó állomások effektív e.i.r.p.-jét az ITU-R S.1340 Ajánlásnak
megfelel´óen kell korlátozni. A légi rádiónavigációs állomásoknak (az S4.10 Bekezdés rendelkezései
érvényesek) a modulációs összeköttetések földi állomásai által okozott káros zavarás elleni védelmét
szolgáló minimális koordinációs távolságnak és a modulációs összeköttetések földi állomásai által a helyi
vízszintes sík irányában kisugárzott maximális e.i.r.p.-nek meg kell felelnie az ITU-R S.1340 Ajánlásnak.

S5.511D

A m´úholdas állandóhely´ú szolgálat azon rendszerei, amelyekre vonatkozóan az Iroda az el´ózetes közzétételre szolgáló adatokat 1997. november 21-ig hiánytalanul megkapta, m´úködhetnek a 15,4—15,43 GHz
és a 15,63—15,7 GHz sávokban ´úr—Föld irányban, valamint a 15,63—15,65 GHz sávban Föld—´úr
irányban. A 15,4—15,43 GHz és a 15,65—15,7 GHz sávokban bármely nemgeostacionárius ´úrállomás
adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménys´úr´úség semmilyen beesési szögben sem haladhatja
meg a —146 dB(W/m2/MHz) határértéket. A 15,63—15,65 GHz sávban, amennyiben egy igazgatás nemgeostacionárius ´úrállomásról származó, a —146 dB(W/m2/MHz) értéket bármely beesési szögben meghaladó adásokat tervez, a 46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést kell lefolytatnia
az érintett igazgatásokkal. A m´úholdas állandóhely´ú szolgálatnak a 15,63—15,65 GHz sávban Föld—´úr
irányban m´úköd´ó állomásai nem okozhatnak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak
(az S4.10 Bekezdés rendelkezései érvényesek).

S5.512

Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Bangladesben,
Bosznia-Hercegovinában, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kongóban, Costa Ricában, Egyiptomban, Salvadorban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Finnországban, Guatemalában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Kuvaitban, Líbiában, Malajziában, Marokkóban, Mozambikban, Nepálban, Nicaraguában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, Szingapúrban, Szlovéniában, Szomáliában, Szudánban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Jemenben és Jugoszláviában a
15,7—17,3 GHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.513

Járulékos felosztás: Izraelben a 15,7—17,3 GHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották. Ezek a szolgálatok nem tarthatnak igényt káros zavarás elleni védelemre az
S5.512 Bekezdésben nem említett országoknak a Táblázat szerint m´úköd´ó szolgálataival szemben, és nem
is okozhatnak káros zavarást ezen utóbbiak számára.

S5.513A

A 17,2—17,3 GHz sávban m´úköd´ó ´úrben telepített aktív érzékel´ók nem okozhatnak káros zavarást a
rádiólokáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú, és
azok fejlesztését sem korlátozhatják.

S5.514

Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Angolában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Bangladesben, Bosznia-Hercegovinában, Kamerunban, Costa Ricában, Salvadorban, az Egyesült
Arab Emirátusokban, Finnországban, Guatemalában, Hondurasban, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Líbiában, Nepálban, Nicaraguában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, Szlovéniában, Szudánban, Svédországban és Jugoszláviában a 17,3—17,7
GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották. Az S21.3 és
az S21.5 Bekezdésekben megadott teljesítmény-határértékeket alkalmazni kell.

S5.515

A 17,3—17,8 GHz sávban a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (Föld—´úr irány) és a m´úholdas m´úsorszóró
szolgálat közötti megosztásnál a 30A./S30A. Függelék 4. Melléklete 1. Szakaszának rendelkezéseit is
figyelembe kell venni.
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S5.516

A 17,3—18,1 GHz sávnak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (Föld—´úr irány) geostacionárius m´úholdas
rendszerei általi használata a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik.
A 2. Körzetben a 17,3—17,8 GHz sávnak a 12,2—12,7 GHz sávban üzemel´ó m´úholdas m´úsorszóró
szolgálat modulációs összeköttetései által történ´ó használatára vonatkozólag lásd az S11. Cikket. Az 1. és
a 3. Körzetben a 17,3—18,1 GHz (Föld—´úr irány) és a 2. Körzetben a 17,8—18,1 GHz (Föld—´úr irány)
sávoknak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat nemgeostacionárius m´úholdas rendszerei általi használata az
538. (WRC-97) Határozat rendelkezései szerint lehetséges.

S5.517

A 2. Körzetben a 17,3—17,8 GHz sávban a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat számára a felosztás 2007. április
1-jén lép hatályba. Ez után az id´ópont után a m´úholdas állandóhely´ú szolgálatnak (´úr—Föld irány) a
17,7—17,8 GHz sávban történ´ó használata nem tarthat igényt védelemre a m´úholdas m´úsorszóró szolgálatban üzemel´ó rendszerekkel szemben, és nem is okozhat káros zavarást ezen utóbbi rendszereknek.

S5.518

Eltér´ó szolgálati kategória: a 2. Körzetben a 17,7—17,8 GHz sávban a mozgószolgálat számára a felosztás
2007. március 31-ig els´ódleges jelleg´ú.

S5.519

Járulékos felosztás: a 18,1—18,3 GHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas meteorológiai szolgálat
(´úr—Föld irány) számára is felosztották. Használatának, amely geostacionárius m´úholdakra korlátozódik,
az S21. Cikk S21—4. Táblázatának rendelkezései szerint kell történnie.

S5.520

A 18,1—18,4 GHz sávnak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (Föld—´úr irány) általi használata a m´úholdas
m´úsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik.

S5.521

Helyettesít´ó felosztás: Németországban, Dániában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Görögországban,
Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban a 18,1—18,4 GHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú
szolgálat, a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (´úr—Föld irány) és a mozgószolgálat számára osztották fel
(lásd az S5.33 Bekezdést). Az S5.519 Bekezdés rendelkezései is érvényesek.

S5.522

Frekvenciák kijelölésekor az állandóhely´ú és a mozgószolgálat állomásai számára, kívánatos, hogy az
igazgatások legyenek figyelemmel a 18,6—18,8 GHz sávban a m´úholdas Föld-kutató és az ´úrkutatási
szolgálat keretében m´úköd´ó passzív érzékel´ókre. Ebben a sávban az igazgatásoknak er´ófeszítéseket kell
tenniük, hogy amilyen mértékben csak lehetséges, korlátozzák mind az adó által az antennára juttatott
teljesítményt, mind az e.i.r.p.-t annak érdekében, hogy a passzív érzékel´ók zavarási valószín´úsége minimumra csökkenjen.

S5.523

Frekvenciák kijelölésekor a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat állomásai számára ´úr—Föld irányban,
kívánatos, hogy az igazgatások a gyakorlatilag lehetséges mértékben korlátozzák a felületi teljesítménys´úr´úséget a Föld felszínén a 18,6—18,8 GHz sávban annak érdekében, hogy a m´úholdas Föld-kutató és az
´úrkutatási szolgálat passzív érzékel´óinek zavarási valószín´úsége csökkenjen.

S5.523A

A 18,8—19,3 GHz (´úr—Föld irány) és a 28,6—29,1 GHz (Föld—´úr irány) sávoknak a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat geostacionárius és nemgeostacionárius hálózatai általi használata az S9.11A Bekezdés/a
46. (Rev.WRC-97) Határozat rendelkezéseinek alkalmazásától függ´óen lehetséges, és nem érvényes az
S22.2 Bekezdés. Azok az igazgatások, melyeknek geostacionárius m´úholdas hálózatra 1995. november
18-át megel´óz´ó id´ób´ól van folyamatban egyeztetésük, a lehet´ó legnagyobb mértékben m´úködjenek együtt
— az S9.11A Bekezdést/a 46. (Rev.WRC-97) Határozatot követve — az olyan nemgeostacionárius m´úholdas hálózatokkal való egyeztetés érdekében, melyeknek bejelentési adatait az Iroda a fenti id´ópont el´ótt
megkapta, azzal a szándékkal, hogy az összes érintett fél számára elfogadható eredményre jussanak. A
nemgeostacionárius m´úholdas hálózatok nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat olyan geostacionárius hálózatainak, melyeknek az S4. Függelék szerinti bejelentési adatai
úgy tekintend´ók, mint amit az Iroda 1995. november 18. el´ótt hiánytalanul megkapott.

S5.523B

A 19,3—19,6 GHz sávnak (Föld—´úr irány) az FSS általi használata az MSS nem-GSO rendszereinek
modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Ez a használat a 46. (Rev.WRC-95) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen lehetséges, az S22.2 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.

S5.523C

Továbbra is alkalmazni kell a Rádiószabályzat S22.2 Bekezdésében foglaltakat a 19,3—19,6 GHz és a
29,1—29,4 GHz sávokban a m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m´úholdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek az S4.
Függelék szerinti egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintend´ók, mint amit az Iroda 1995.
november 18. el´ótt hiánytalanul megkapott.
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S5.523D

A 19,3—19,7 GHz sávnak (´úr—Föld irány) a geostacionárius m´úholdas állandóhely´ú szolgálati rendszerek
általi és a m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m´úholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata a 46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést´ól függ´óen
lehetséges, az S22.2 Bekezdés rendelkezései viszont nem vonatkoznak. Ennek a sávnak más nemgeostacionárius m´úholdas állandóhely´ú szolgálati rendszerek általi, illetve az S5.523C és az S5.523E Bekezdések
szerinti esetekben történ´ó használatára nem vonatkoznak a 46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés
rendelkezései, hanem továbbra is (az S9.11A Bekezdés kivételével) az S9. Cikk és az S11. Cikk eljárásainak,
valamint az S22.2 Bekezdés rendelkezéseinek kell érvényesülniük.

S5.523E

Továbbra is alkalmazni kell a Rádiószabályzat S22.2 Bekezdésében foglaltakat a 19,6—19,7 GHz és a
29,4—29,5 GHz sávokban a m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m´úholdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek az S4. Függelék szerinti egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintend´ók, mint amit az Iroda 1997. november
21. el´ótt hiánytalanul megkapott.

S5.524

Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, Kongóban, a Koreai Köztársaságban, Costa Ricában,
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Gabonban, Guatemalában, Guineában, Indiában, az Iráni
Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában,
Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában és Zaire-ban a 19,7—21,2 GHz sávot els´ódleges jelleggel
az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották. Ez a járulékos használat nem szabhat semminem´ú
korlátozást a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat ´úrállomásai által a 19,7—21,2 GHz sávban és a m´úholdas
mozgószolgálat ´úrállomásai által a 19,7—20,2 GHz sávban — ott, ahol a m´úholdas mozgószolgálat számára a
felosztás els´ódleges jelleg´ú az utóbbi sávban — keltett felületi teljesítménys´úr´úségre vonatkozóan.

S5.525

A m´úholdas mozgó- és a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat hálózatai közötti körzetközi egyeztetés el´ósegítése érdekében a m´úholdas mozgószolgálatban azokat a viv´óket, amelyek a zavarásra a legérzékenyebbek,
a gyakorlatilag lehetséges mértékben a 19,7—20,2 GHz és a 29,5—30 GHz sávok magasabb részeiben kell
elhelyezni.

S5.526

A 2. Körzetben a 19,7—20,2 GHz és a 29,5—30 GHz sávokban, az 1. és a 3. Körzetben a 20,1—20,2 GHz
és a 29,9—30 GHz sávokban azok a hálózatok, amelyek mind a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat, mind a
m´úholdas mozgószolgálat keretein belül üzemelnek, tartalmazhatnak meghatározott vagy meghatározatlan pontokon elhelyezett, vagy mozgásban lév´ó földi állomások közötti, egy vagy több m´úholdon keresztül
létrejöv´ó összeköttetéseket pont-pont és pont-többpont összeköttetések céljára.

S5.527

A 19,7—20,2 GHz és a 29,5—30 GHz sávokban a m´úholdas mozgószolgálatra a 953./S4.10 Bekezdés
rendelkezései nem vonatkoznak.

S5.528

A m´úholdas mozgószolgálat számára szóló felosztás célja azon hálózatok általi használat, amelyek az
´úrállomásokon keskeny t´únyalábú antennákat és egyéb fejlett technológiát használnak. A 20,1—20,2 GHz
sávban és a 2. Körzetben a 19,7—20,1 GHz sávban a m´úholdas mozgószolgálat keretében rendszereket
üzemeltet´ó igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük annak biztosítására, hogy ezek a sávok továbbra is rendelkezésre álljanak azon igazgatások részére, amelyek az S5.524
Bekezdés rendelkezései szerint állandóhely´ú és mozgószolgálati rendszereket üzemeltetnek.

S5.529

A 2. Körzetben a 19,7—20,1 GHz és a 29,5—29,9 GHz sávoknak a m´úholdas mozgószolgálat általi
használata azon m´úholdas hálózatokra korlátozódik, amelyek az S5.526 Bekezdésben leírtak szerint mind
a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat, mind a m´úholdas mozgószolgálat keretein belül üzemelhetnek.

S5.530

Az 1. és a 3. Körzetben a 21,4—22 GHz sávban a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat számára a felosztás 2007.
április 1-jén lép hatályba. Ennek a sávnak a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat által ezen id´ópont után történ´ó
használata és ezen id´ópont el´ótt történ´ó ideiglenes jelleg´ú használata az 525. (WARC-92) Határozat
rendelkezései szerint lehetséges.

S5.531

Járulékos felosztás: Japánban a 21,4—22 GHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat számára
is felosztották.

S5.532

A 22,21—22,5 GHz sávnak a m´úholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az ´úrkutatási szolgálat (passzív)
általi használata nem szabhat korlátozásokat a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint
az állandóhely´ú szolgálat számára.
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S5.533

A m´úholdak közötti szolgálat nem tarthat igényt káros zavarás elleni védelemre a rádiónavigáció szolgálat
gurítóradar állomásaival szemben.

S5.534

Járulékos felosztás: Japánban a 24,65—25,25 GHz sávot 2008-ig els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció
szolgálat számára is felosztották.

S5.535

A 24,75—25,25 GHz sávban a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat állomásai modulációs összeköttetéseinek
els´óbbséget kell élvezniük a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (Föld—´úr irány) más használatával szemben.
Ezen más használatok védelmet kell, hogy biztosítsanak az ilyen m´úholdas m´úsorszóró állomások meglév´ó
és jöv´óben üzemel´ó modulációs összeköttetési hálózatai számára, és nem is tarthatnak igényt védelemre
ezen utóbbiakkal szemben.

S5.535A

A 29,1—29,5 GHz sávnak (Föld—´úr irány) a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat általi használata geostacionárius m´úholdas rendszerekre és a m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius m´úholdas rendszereinek
modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Erre a használatra a 46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A
Bekezdés rendelkezései vonatkoznak, az S22.2 Bekezdés rendelkezései azonban nem, kivéve az S5.523C
és az S5.523E Bekezdésekben jelzett olyan eseteket, amikor erre a használatra nem vonatkoznak a
46. (Rev.WRC-97) Határozat/S9.11A Bekezdés rendelkezései, hanem továbbra is (az S9.11A Bekezdés
kivételével) az S9. Cikk és az S11. Cikk eljárásainak, valamint az S22.2 Bekezdés rendelkezéseinek kell
érvényesülniük.

S5.536

A 25,25—27,5 GHz sávnak a m´úholdak közötti szolgálat általi használata ´úrkutatási és m´úholdas Földkutató alkalmazásokra, valamint az ´úrben végzett ipari és orvosi tevékenységekb´ól származó adatok
továbbítására korlátozódik.

S5.536A

A m´úholdas Föld-kutató földi állomásokat telepít´ó igazgatások nem tarthatnak igényt védelemre a
szomszédos igazgatások által üzemeltetett állandóhely´ú és mozgóállomásokkal szemben. Ezenfelül a
m´úholdas Föld-kutató szolgálatban m´úköd´ó földi állomásoknak tekintetbe kell venniük az ITU-R
SA.1278 Ajánlást.

S5.536B

Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Belgiumban, Brazíliában, Bulgáriában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Spanyolországban,
Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Magyarországon, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Liechtensteinben, Litvániában, Moldovában, Norvégiában, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, a
Fülöp-szigeteken, Lengyelországban, Portugáliában, Szíriában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban,
Romániában, az Egyesült Királyságban, Szingapúrban, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Törökországban, Vietnamban és Zimbabwéban a m´úholdas Föld-kutató szolgálatnak a 25,5—27 GHz sávban
m´úköd´ó földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhely´ú és a mozgószolgálat állomásaival
szemben, és azok használatát és alkalmazásba vételét sem korlátozhatják.

S5.537

A 27—27,5 GHz sávban a m´úholdak közötti szolgálatban üzemel´ó nemgeostacionárius m´úholdakat
használó ´úrtávközlési szolgálatokra az S22.2 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.

S5.538

Járulékos felosztás: a 27,500—27,501 GHz és a 29,999—30,000 GHz sávokat els´ódleges jelleggel a
m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (´úr—Föld irány) számára is felosztották a felszálló összeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló vezérl´ójelek adására. Az ilyen ´úr—Föld irányú adások kisugárzott egyenérték´ú izotrop teljesítménye (e.i.r.p.) a geostacionárius m´úholdpályán elhelyezked´ó szomszédos m´úholdak
irányában nem haladhatja meg a + 10 dBW értéket. A 27,500—27,501 GHz sávban ezek az ´úr—Föld irányú
adások nem kelthetnek az S21. Cikk S21—4. Táblázatában meghatározott értékeket meghaladó felületi
teljesítménys´úr´úséget a Föld felszínén.

S5.539

A 27,5—30 GHz sávot használhatja a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (Föld—´úr irány) a m´úholdas
m´úsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseinek biztosítására.

S5.540

Járulékos felosztás: a 27,501—29,999 GHz sávot másodlagos jelleggel a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat
(´úr—Föld irány) számára is felosztották a felszálló összeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló
vezérl´ójelek adására.

S5.541

A 28,5—30 GHz sávban a m´úholdas Föld-kutató szolgálat az állomások közötti adatátvitelre korlátozódik,
és nem célja az aktív vagy passzív érzékel´ók segítségével történ´ó els´ódleges adatgy´újtés.
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S5.541A

A m´úholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius hálózatainak modulációs összeköttetései és a m´úholdas
állandóhely´ú szolgálat geostacionárius hálózatai a 29,1—29,5 GHz sávban (Föld—´úr irány) használjanak
a felszálló összeköttetésben adaptív teljesítményszabályozást vagy más fédingkompenzálási módszert, úgy,
hogy a földi állomás adásai az összeköttetés el´óírt min´óségéhez szükséges teljesítményszinten valósuljanak
meg, eközben mérsékelve a két hálózat közötti kölcsönös zavarás szintjét. Ezeket a módszereket azokon
a hálózatokon kell alkalmazni, melyeknek az S4. Függelék szerinti egyeztetési adatai úgy tekintend´ók,
mint amit az Iroda 1996. május 17. után kapott meg, és mindaddig, amíg ezeket egy jöv´óbeli illetékes
rádió-távközlési világértekezlet meg nem változtatja. Azok az igazgatások, amelyek az S4. Függelék
szerinti egyeztetési adatokat a jelzett id´ópont el´ótt nyújtották be, igyekezzenek a lehetséges mértékben
élni ezekkel a módszerekkel. Ezeket a módszereket az ITU-R-nek felülvizsgálat alá is kell vennie [lásd a
121. (Rev.WRC-97) Határozatot].

S5.542

Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban,
Kamerunban, Kínában, Kongóban, a Koreai Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Eritreában, Etiópiában, Guineában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban,
Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban,
Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban,
Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán és Csádban a 29,5—31 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották. Az S21.3 és az S21.5 Bekezdésekben meghatározott
teljesítmény-határértékeket alkalmazni kell.

S5.543

A 29,95—30 GHz sávot másodlagos jelleggel használhatják a m´úholdas Föld-kutató szolgálat ´úr—´úr
irányú összeköttetései távmérési, követési és távvezérlési célokra.

S5.544

A 31—31,3 GHz sávban az ´úrkutatási szolgálatra az S21. Cikk S21—4. Táblázatában megadott felületi
teljesítménys´úr´úség határértékeket alkalmazni kell.

S5.545

Eltér´ó szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában,
Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 31—31,3 GHz sávban az ´úrkutatási szolgálat számára a felosztás els´ódleges
jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.546

Eltér´ó szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Spanyolországban, Észtországban,
Finnországban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Jordániában,
Kazahsztánban, Lettországban, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Szíriában, Kirgizisztánban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Törökországban és Ukrajnában a 31,5—31,8 GHz sávban a légi mozgószolgálat
kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhely´ú szolgálat számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd
az S5.33 Bekezdést).

S5.547

A 31,8—33,4 GHz, 51,4—52,6 GHz, 55,78—59 GHz és a 64—66 GHz sávok az állandóhely´ú szolgálatban
nagys´úr´úség´ú alkalmazások számára rendelkezésre állnak [lásd a 726. (WRC-97) Határozatot].

S5.547A

A 31,8—33,4 GHz sávot az állandóhely´ú szolgálat a 126. (WRC-97) Határozat szerint használhatja.

S5.547B

Helyettesít´ó felosztás: az Egyesült Államokban a 31,8—32 GHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció
szolgálat és az ´úrkutatási szolgálat (távoli ´úr) (´úr—Föld irány) számára osztották fel.

S5.547C

Helyettesít´ó felosztás: az Egyesült Államokban a 32—32,3 GHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdak
közötti szolgálat, a rádiónavigáció szolgálat és az ´úrkutatási szolgálat (távoli ´úr) (´úr—Föld irány) számára
osztották fel.

S5.547D

Helyettesít´ó felosztás: az Egyesült Államokban a 32,3—33 GHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdak
közötti szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel.

S5.547E

Helyettesít´ó felosztás: az Egyesült Államokban a 33—33,4 GHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiónavigáció
szolgálat számára osztották fel.

S5.548

A m´úholdak közötti és a rádiónavigáció szolgálat számára a 32—33 GHz sávban, valamint az ´úrkutatási
szolgálat (távoli ´úr) számára a 31,8—32,3 GHz sávban kialakítandó rendszerek tervezésekor az igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy megakadályozzák az ezen
szolgálatok közötti káros zavarásokat, különös tekintettel a rádiónavigáció szolgálat biztonsági jellegére
(lásd a 707. Ajánlást).
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S5.549

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Gabonban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában,
Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Malajziában, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, Szenegálban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán, Togóban, Tunéziában, Jemenben és Zaire-ban a
33,4—36 GHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.550

Eltér´ó szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában,
Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Oroszországban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 34,7—35,2 GHz sávban az ´úrkutatási szolgálat számára a
felosztás els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.551

Törölve.

S5.551A

A 35,5—36 GHz sávban a m´úholdas Föld-kutató szolgálatnak és az ´úrkutatási szolgálatnak az ´úrben
telepített aktív érzékel´ói nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, a meteorológiai
segédszolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás els´ódleges jelleg´ú, azokkal
szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük számára semmi más
módon sem szabhatnak korlátozásokat.

S5.551B

A 41,5—42,5 GHz sávot a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (´úr—Föld irány) a 128. (WRC-97) Határozat
rendelkezései szerint használhatja.

S5.551C

Helyettesít´ó felosztás: a 2. és a 3. Körzetben lév´ó Francia Tengerentúli Területeken, a Koreai Köztársaságban és Indiában a 40,5—42,5 GHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úsorszóró szolgálat, a m´úholdas
m´úsorszóró szolgálat és az állandóhely´ú szolgálat számára osztották fel.

S5.551D

Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Beninben, Kamerunban, Egyiptomban,
az Egyesült Arab Emirátusokban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Maliban,
Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Ománban, Katarban, Szíriában, Tunéziában és Jemenben a
40,5—42,5 GHz sávot els´ódleges jelleggel a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat (´úr—Föld irány) számára is
felosztották. Ezt a sávot a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat a 134. (WRC-97) Határozat szerint használhatja.

S5.551E

A 40,5—42,5 GHz sávot a m´úholdas állandóhely´ú szolgálat a 134. (WRC-97) Határozat szerint használhatja.

S5.551F

Eltér´ó szolgálati kategória: Japánban a 41,5—42,5 GHz sávban a mozgószolgálat számára a felosztás
els´ódleges jelleg´ú (lásd az S5.33 Bekezdést).

S5.552

A m´úholdas állandóhely´ú szolgálat számára felosztott sávrész a 42,5—43,5 GHz és a 47,2—50,2 GHz
sávokban a Föld—´úr irányú adások részére azért szélesebb, mint a 37,5—39,5 GHz sávban az ´úr—Föld
irányú adások számára, hogy az el´óbbiekben a m´úsorszóró m´úholdak modulációs összeköttetései is
elhelyezhet´ók legyenek. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést
megtegyenek abból a célból, hogy a 47,2—49,2 GHz sávot fenntartsák a 40,5—42,5 GHz sávban m´úköd´ó
m´úholdas m´úsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései számára.

S5.552A

A 47,2—47,5 GHz és a 47,9—48,2 GHz sávokban az állandóhely´ú szolgálat számára szóló felosztás nagy
magasságú hordozóra telepített állomások általi használatra van szánva. A 47,2—47,5 GHz és a 47,9—48,2
GHz sávok használata a 122. (WRC-97) Határozat rendelkezései szerint lehetséges.

S5.553

A 43,5—47 GHz, 66—71 GHz, 95—100 GHz, 134—142 GHz, 190—200 GHz és a 252—265 GHz sávokban
a földi mozgószolgálat állomásai azzal a feltétellel m´úködtethet´ók, hogy nem okoznak káros zavarást
azoknak az ´úrtávközlési szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva (lásd az S5.43
Bekezdést).

S5.554

A 43,5—47 GHz, 66—71 GHz, 95—100 GHz, 134—142 GHz, 190—200 GHz és a 252—265 GHz sávokban
meghatározott állandó pontokon elhelyezett helyhez kötött állomások közötti m´úholdas összeköttetések
is engedélyezettek, ha a m´úholdas mozgószolgálathoz vagy a m´úholdas rádiónavigáció szolgálathoz
kapcsolódóan alkalmazzák ´óket.

S5.555

Járulékos felosztás: a 48,94—49,04 GHz, 97,88—98,08 GHz, 140,69—140,98 GHz, 144,68—144,98 GHz,
145,45—145,75 GHz, 146,82—147,12 GHz, 250—251 GHz és a 262,24—262,76 GHz sávokat els´ódleges
jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
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S5.555A

Az 50,2—50,4 GHz sávot 2000. július 1-jéig els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú és a mozgószolgálat
számára is felosztották.

S5.556

Az 51,4—54,25 GHz, 58,2—59 GHz, 64—65 GHz, 72,77—72,91 GHz és a 93,07—93,27 GHz sávokban
nemzeti megállapodások alapján rádiócsillagászati megfigyelések végezhet´ók.

S5.556A

Az 54,25—56,9 GHz, 57—58,2 GHz és az 59—59,3 GHz sávoknak a m´úholdak közötti szolgálat általi
használata a geostacionárius m´úholdpályán kering´ó m´úholdakra korlátozódik. Az egyedi zavarforrásból
származó felületi teljesítménys´úr´úség, amit a m´úholdak közötti szolgálat valamely állomása — bármilyen
körülmények között és bármely modulációs módszerrel — a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti
bármely magasságban kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a —147 dB(W/m2/100 MHz)
értéket.

S5.556B

Járulékos felosztás: Japánban az 54,25—55,78 GHz sávot els´ódleges jelleggel a mozgószolgálat számára
is felosztották, kis s´úr´úség´ú használatra.

S5.557

Járulékos felosztás: Japánban az 55,78—58,2 GHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat
számára is felosztották.

S5.558

Az 55,78—58,2 GHz, 59—64 GHz, 66—71 GHz, 116—134 GHz, 170—182 GHz és a 185—190 GHz
sávokban a légi mozgószolgálat állomásai azzal a feltétellel m´úködtethet´ók, hogy nem okoznak káros
zavarást a m´úholdak közötti szolgálatnak (lásd az S5.43 Bekezdést).

S5.558A

Az 56,9—57 GHz sávnak a m´úholdak közötti rendszerek általi használata a geostacionárius m´úholdpályán
kering´ó m´úholdak közötti összeköttetésekre és magas Föld körüli pályájú nemgeostacionárius m´úholdakról alacsony Föld körüli pályájú nemgeostacionárius m´úholdak felé irányuló adásokra korlátozódik. A
geostacionárius m´úholdpályán kering´ó m´úholdak közötti összeköttetések esetében az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménys´úr´úség — bármilyen körülmények között és bármely modulációs
módszerrel, a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban — semmilyen beesési
szögben sem haladhatja meg a —147 dB(W/m2/100 MHz) értéket.

S5.559

Az 59—64 GHz és a 126—134 GHz sávokban a rádiólokáció szolgálat keretében légijárm´úvek fedélzetén
elhelyezett radarok azzal a feltétellel m´úködtethet´ók, hogy nem okoznak káros zavarást a m´úholdak
közötti szolgálatnak (lásd az S5.43 Bekezdést).

S5.560

A 78—79 GHz sávban az ´úrállomások fedélzetén elhelyezett radarok a m´úholdas Föld-kutató szolgálat és
az ´úrkutatási szolgálat keretein belül els´ódleges jelleggel m´úködtethet´ók.

S5.561

A 84—86 GHz sávban az állandóhely´ú, a mozgó- és a m´úsorszóró szolgálat állomásai nem okozhatnak
káros zavarást azon m´úholdas m´úsorszóró állomásoknak, amelyek a m´úholdas m´úsorszóró szolgálat
frekvenciakijelölési tervének kidolgozásával megbízott értekezlet döntései szerint m´úködnek.

S5.562

A 94—94,1 GHz sávnak a m´úholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az ´úrkutatási szolgálat (aktív) általi
használata az ´úrben telepített felh´óradarokra korlátozódik.

S5.563

Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban a 182—185 GHz sávot els´ódleges jelleggel az állandóhely´ú
és a mozgószolgálat számára is felosztották.

S5.564

Járulékos felosztás: Németországban, Argentínában, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Indiában, Olaszországban és Hollandiában a 261—265 GHz sávot els´ódleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.

S5.565

A 275—400 GHz frekvenciasávot az igazgatások használhatják különböz´ó aktív és passzív szolgálatok
számára végzend´ó kísérleti és fejlesztési célokra. Ebben a sávban a következ´ó, passzív szolgálatok számára
történ´ó spektrumvonal-mérési igények merültek fel:
— rádiócsillagászati szolgálat: 278—280 GHz és 343—348 GHz;
— m´úholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és ´úrkutatási szolgálat (passzív): 275—277 GHz, 300—302 GHz,
324—326 GHz, 345—347 GHz, 363—365 GHz és 379—381 GHz.
A frekvenciaspektrumnak ebben a kevéssé felhasznált részében a jöv´óbeli kutatások a passzív szolgálatokat
érdekl´ó további spektrumvonalakat és kontinuumsávokat találhatnak. Kívánatos, hogy az igazgatások
minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy ezeket a passzív szolgálatokat a káros zavarástól megvédjék a következ´ó illetékes rádió-távközlési világértekezletig.’’
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3. számú melléklet a 215/1998. (XII. 24.) Korm. rendelethez
[3. számú melléklet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatához]
,,H28

Az 5950—6200 kHz, 7100—7300 kHz, 9500—9900 kHz, 11 650—12 050 kHz, 13 600—13 800 kHz,
15 100—15 600 kHz, 17 750—17 900 kHz, 21 450—21 850 kHz és a 25 670—26 100 kHz sávokban a
m´úsorszóró szolgálat keretében frekvenciakijelölés az RR S12. Cikke szerint történik.

H29

Az RR-t´ól eltér´ó kormányzati felhasználás: az 5950—6200 kHz, 7100—7300 kHz, 9500—9900 kHz,
11 650—12 050 kHz, 13 600—13 800 kHz, 15 100—15 600 kHz, 17 550—17 900 kHz, 21 450—21 850 kHz
és a 25 670—26 100 kHz sávokban másodlagos jelleggel kormányzati célú állandóhely´ú és földi mozgószolgálati berendezések is üzemelhetnek várhatóan 2005-ig.

H128

Az 1452—1467,5 MHz sávban els´ódleges jelleggel földfelszíni digitális hangm´úsorszórás (T-DAB) részére
jelölhet´ó ki frekvencia a CEPT T-DAB Tervez´ó Értekezleten aláírt Különleges Megállapodásban (Wiesbaden, 1995) meghatározottak szerint. A frekvenciakijelölés csak a kormányzati frekvenciagazdálkodási
szervvel való egyeztetés alapján adható ki.’’

4. számú melléklet a 215/1998. (XII. 24.) Korm. rendelethez
[20. számú melléklet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatához]
1.

2.

,,IMO

International Maritime Organization
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

IMT-2000

International Mobile Telecommunications-2000
Nemzetközi mozgó távközlés-2000

Rev.WRC-97

Revised by WRC-97
A WRC-97 által felülvizsgált

WRC-97

World Radiocommunication Conference, Geneva, 1997
Rádió-távközlési Világértekezlet, Genf, 1997’’

,,Adaptív rendszer: olyan rádiótávközl´ó rendszer, amely a csatorna min´óségének megfelel´óen változtatja
rádiótechnikai jellemz´óit.
Nagy magasságú hordozóra telepített állomás: olyan állomás, amely 20…50 km magasságban és a Földhöz
képest meghatározott, állandó helyzet´ú névleges pontban lév´ó hordozón helyezkedik el.’’

5. számú melléklet a 215/1998. (XII. 24.) Korm. rendelethez
[21. számú melléklet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatához]
1.
,,FINAL ACTS of the World Radiocommunication Conference (WRC-97)
Geneva, 1997’’
2.
,,S.1340

Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and the aeronautical radionavigation service
in the Earth-to-space direction in the band 15.4—15.7 GHz

S.1341

Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and the aeronautical radionavigation service
in the space-to-Earth direction in the band 15.4—15.7 GHz and the protection of the radio astronomy
service in the band 15.35—15.4 GHz

SA.1154

Provisions to protect the Space Research (SR), Space Operations (SO) and Earth-Exploration Satellite
Services (EES) and to facilitate sharing with the mobile service in the 2 025—2 110 MHz and 2 200—2 290
MHz bands

SA.1278

Feasibility of sharing between the Earth exploration-satellite service (space-to-Earth) and the inter-satellite, fixed and mobile services in the band 25.5—27.0 GHz’’
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

V. rész

A Pénzügyminisztérium
közleménye
az írásbeli árubejelentés céljára szolgáló
nyomtatványokról szóló PM közlemény módosításáról
Az írásbeli árubejelentés céljára szolgáló nyomtatványokról szóló pénzügyminisztériumi közlemény ,,III. A vámkezelésnél alkalmazandó kódok jegyzéke’’-b´ól a ,,Vámteher fajtakódok’’ a következ´ó rendelkezés szerint módosulnak:
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135, 136 Észt vámkontingens
140—14* EU vámkontingens
[62/1996. (XII. 22.) IKIM—PM e. r. 1—2. melléklet)
Hazai vámsemlegesítések
150
160
17*
179
188
189

Vámfelfüggesztés
Engedélyjegyes vámtétel
Hazai vámkontingens
Törölve
Egyedi vámmentesség
Egyedi vámkedvezmény

Vámmentességek
I. Vám

190

Vámtarifa hasábok
100
101
102
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Alulfejlett országból származó áru vámmentes
vámkezelése
Preferenciális vámtétel
Legnagyobb kedvezményes vámtétel
Diszkriminatív vámtétel
EU vámtétel
Cseh vámtétel
Szlovák vámtétel
Lengyel vámtétel
EFTA vámtétel (Lichtenstein, Svájc, Izland,
Norvégia)
Szlovén vámtétel
Román vámtétel
Török vámtétel
Izraeli vámtétel
Bolgár vámtétel
Észt vámtétel

191

192
193

194

195

196
197
198

Nemzetközi vámkontingensek
121
122
123
124
125
126
127, 133
128
129
130
131, 132
134

Cseh vámkontingens
Szlovák vámkontingens
Lengyel vámkontingens
Román vámkontingens
Izlandi vámkontingens
Norvég vámkontingens
Izraeli vámkontingens
Svájci vámkontingens
Török vámkontingens
Szlovén vámkontingens
GATT vámkontingens
Bolgár vámkontingens

199

Exportáru csomagolására, beépítésre ellenszolgáltatás nélkül beküldött anyag, alkatrész vámmenetes vámkezelése [Vt. 103. § (1) bek.]
Ellenszolgáltatás nélkül beérkez´ó könyv, folyóirat, zenem´ú, levél, okmány stb. vámmentes
vámkezelése [Vt. 118. § (1) bek.]
Oktatási, tudományos és kulturális célra behozott áru vámmentes vámkezelése (Vt. 116. §)
Szerz´ódésen alapuló jótállás és szavatosság
alapján beérkez´ó vámáru vámmentes vámkezelése (Vt. 104. §)
Vámhivatali felügyelet mellett megsemmisített
vámáru vámmentes vámkezelése [Vt. 120. § (2)
bek.]
Egyházak, valamint kórházak részére ellenszolgáltatás nélkül beérkezett vámáru vámmentes
vámkezelése [Vt. 111. § (6) és (8) bek.]
Sportszervezetek részére beérkezett vámáru
vámmentes vámkezelése (Vt. 115. §)
Alapítvány részére beérkezett vámáru vámmentes vámkezelése (Vt. 114. §)
Reklám-, propagandaanyag, valamint áruminta
vámmentes vámkezelése [Vt. 118. § (2)—(3)
bek.]
Egyéb jogszabályi vámmentesség [Vt. 100—
102. §, 106. § (1) bek., 107. §, 109. §, 119. §
(1) bek., 120. § (3) bek. stb.]

II. Vámpótlékok
201

Általános vámpótlék
(95. 03. 20—96. 06.30-ig 8%, 96. 07. 01—96. 09.
30-ig 7%, 96. 10. 01—97. 03. 09 6%, 97. 03.
10—97. 05. 14 4%, 97. 05. 15.—97. 06. 30-ig 3%,
97. 07. 01-t´ól 0%) 1997. IX. 1-jét´ól nem kell
feltüntetni az EV 47-es rovatában
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202

Piacvédelmi vámpótlék

203

Dömpingellenes vám

204

Értékkiegyenlít´ó vám

205

Lefölözés

210—249 Mez´ógazdasági piacvédelmi vámpótlék (%-os)
250—298 Mez´ógazdasági piacvédelmi vámpótlék
(küszöbáras)
299

Vámpótlékmentesség
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523

Személygépkocsi, katalizátoros 1601 cm3-t´ól
(2/d.)

530
540

Pörkölt kávé, valódi kávékivonat (3.)
Sz´ól´óbor (4.)

561

Pörkölt kávé és valódi kávékivonat-tartalom
vámértékrészre megállapított adó (12% 1997.
01. 01-t´ól),

599

Adómentesség vagy nem fogyasztási adó köteles (ex)

III. Vámkezelési díj
300

Szabadkereskedelmi vámkezelési díj (0% 1997t´ól), Európai Energia Charta Egyemény aláírói
(1998. 07. 07-t´ól)

301

Szabadkereskedelmi vámkezelési díj (1% 1996ban)

302

Általános vámkezelési díj (2%)

388

Egyedi mentesség

389

Egyedi kedvezmény

399

Jogszabályi mentesség

VI. Jövedéki adó
Jövedéki adó fajtakódok
Ásványolaj termékek
Nem adóköteles ásványolaj termék
Útalap, környezetvédelmi termékdíj nélkül
szabványos termékre adómérték
— 67,50 Ft/liter
= ken´óolaj [Jöt. 36. § (1) bek. i) pont]

IV. Statiszztikai illeték
400

401

500

= adalékanyagok [Jöt. 36. § (1) bek.
j) pont]

502
503

Szabadkereskedelmi statisztikai illeték (1997t´ól 0%), Európai Energia Charta Egyemény
aláírói (1998. 07. 07-t´ól)

— 75,00 Ft/liter [gázolaj, tüzel´óolaj, f´út´óolaj,
nem üzemanyag célra; Jöt. 36. § (1) bek. e)
pont]

504

Szabadkereskedelmi statisztikai illeték (1996ban 1%, min. 300)

— 93,90 Ft/liter
= egyéb benzin [Jöt. 36. § (1) bek. c) pont]

505

402

Szabadkereskedelmi statisztikai illeték (1995ben 2%, min. 300)

403

Általános statisztikai illeték (3%, min. 300)

477

Alanyi illetékmentesség

488

Egyedi mentesség

489

Egyedi kedvezmény

499

Jogszabályi mentesség

= petróleum [Jöt. 36. § (1) bek. d) pont]

506

= benzol és homológjai [Jöt. 36. § (1) bek.
h) pont]

507

= földgáz kondenzátum [Jöt. 36. § (1) bek.
k) pont]

508

— 75,00 Ft/liter más termék tüzel´óolajként
való értékesítése . . . [Jöt. 36. § (1) bek.
l) pont]

509

nem szabványos termékre, adómérték [Jöt. 36. § (2) bek.]
V. Fogyasztási adó
514

Nem ezüst nemesfémb´ól készült termék stb.
(1.)

520

Személygépkocsi, nem katalizátoros
1600 cm3-ig (2/a.)

521

Személygépkocsi, nem katalizátoros
1601 cm3-t´ól (2/b.)

522

Személygépkocsi, katalizátoros 1600 cm3-ig
(2/c.)

— 95,00 Ft/liter

516

— 113,90 Ft/liter

517

Útalappal, környezetvédelmi termékdíjjal
— 41,80 Ft/nm 3 üzemanyagként értékesített
gáz szénhidrogén [Jöt. 36. § (1) bek. g) pont]

521

— 86,70 Ft/kg üzemanyagként értékesített
cseppf. szénhidrogén [Jöt. 36. § (1) bek.
f) pont]

528
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= 15 tf% -nál több, de legfeljebb 22 tf% -os
tényleges alkoholtartalma akár erjedéssel, akár más módon keletkezett

572

— nem habzó 88,88,80/liter
= a 2206 vámtarifa szám alatti, nem sörként adóztatott termék, amennyiben
tényleges
alkoholtartalma
nagyobb,
mint 1,2 tf%, de legfeljebb 22 tf%.

573

szabványos termékre, adómérték
= 75,00 Ft/liter gázolaj üzemanyag célra
[Jöt. 36. § (1) bek. e) pont]

523

= 86,90 Ft/liter ólmozatlan benzin [Jöt.
36. § (1) bek. a) pont]

527

= 93,90 Ft/liter ólmozott benzin [Jöt. 36. §
(1) bek. b) pont]

525

— 75,00 Ft/liter más termék gázolajként való
értékesítése . . . [Jöt. 36. § (1) bek. l) pont]

524

— 93,90 Ft/liter más termék motorbenzinként
való értékesítése . . . [Jöt. 36. § (1) bek.
l) pont]

Dohánygyártmány
526

— 86,70 Ft/kg közúti gjm. üzanyaként kínált . . .
cseppfolyós gáz [Jöt. 36. § (1) bek. l) pont]

522

— 41,80 Ft/nm 3 közúti gépjárm´úvek üzemanyagaként kínált . . . gáz [Jöt. 36. § (1) bek.
l) pont]

529

— szivar, szivarka, fogyasztási dohánygyártmány adómértéke a kiskereskedelmi eladási
ár 25%-a

584

— cigaretta
= 90 mm hosszúságig az adó mértéke 2300
Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási
ár 17%-a

585

= 90 mm hosszúság felett az adó mértéke
4600 Ft/ezer db és a kisker. eladási ár
17%-a

586

nem szabványos termékre, adómérték [Jöt. 36. § (2) bek.]
— 95,00 Ft/liter
— 106,90 Ft/liter
— 113,90 Ft/liter
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536
538
539

VII. Általános forgalmi adó
Alkoholtermékek
— bérf´ózés keretében el´óállított pálinka (borpárlat) legfeljebb 50 hlf/év/f´ó mennyiségig
500 Ft/hlf

541

— bérf´ózés keretében el´óállított pálinka (borpárlat) 50 hlf/év/f´ó mennyiség felett 1120
Ft/hlf

542

— nem bérf´ózött pálinka (borpárlat) esetén
adómérték 1120,00 Ft/hlf

543

— más alkoholtermék esetén, adómérték
1400,00 Ft/hlf

544

Sör 312 Ft/HLB

,,nullkulcsos’’ áfa,

610

10%-os áfa,

612

12%-os áfa,

625

25%-os áfa,

699

áfamentesség.

551
Tájékoztató
az Érdekegyeztet´ó Tanács 1998. december 4-i ülésér´ól

Pezsg´ó 66,60/liter
— tényleges alkoholtartalma — függetlenül
annak eredetét´ól — 1,2 tf%-nál több, de
legfeljebb 13 tf%

561

— alkoholtartalma kizárólag erjedés útján keletkezett és 13 tf% -nál több, de legfeljebb
15 tf%

562

Köztes alkoholtermék
— habzó 66,60/liter
= 13 tf% -nál több, de legfeljebb 15 tf% -os
tényleges alkoholtartalma nem kizárólag erjedéssel keletkezett

600

571

Napirend el´ótt a munkaadói oldal képvisel´óje bejelentette, hogy a Vállalkozók Országos Szövetségének
(VOSZ) új elnevezése Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége lett.
1/a) Az Érdekegyeztet´ó Tanács folytatta az egyeztetést
a vállalkozási szférába 1999. évi ajánlott keresetnövekedésének mértékér´ól.
A szociális partnerek hangsúlyozták, hogy a jöv´ó évi
bértárgyalásokat nehezíti, hogy az adótörvények módosításáról, valamint a költségvetésr´ól folytatott tárgyalásokon a Kormány nem támogatta javaslataikat.
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A munkavállalói oldal 15—16 százalékos, a munkaadói
oldal pedig 11—12 százalékos sávban jelölte meg a keresetnövekedés középértékének kívánatos mértékét.
A munkaadói oldal a bértárgyalások folytatásában meghatározónak tartotta az egészségügyi hozzájárulás kompenzálására fordítandó források mértékének meghatározását, és kérte a kormányzati oldalt adja át az erre vonatkozó javaslatát alátámasztó számításokat. A kormányzati
oldal vállalta, hogy tájékoztató anyagot készít a kompenzáció lehetséges mértékér´ól és módjáról.
b) A legkisebb munkabér 1999. évre érvényes emelésére a munkavállalói oldal 25 000 forintot javasolt. A munkaadók meger´ósítették a 21 500 forintra vonatkozó korábbi javaslatukat.
A munkaadói oldal az egységes minimálbér azonos id´ópontban történ´ó bevezetését nem tartotta lehetségesnek,
különös tekintettel a foglalkoztató mez´ógazdaság helyzetének romlására, valamint arra, hogy a tavalyi Érdekegyeztet´ó Tanács megállapodása alapján bevezetett agrár foglalkoztatási támogatást a kormányzati oldal megszüntetni
tervezi. Kezdeményezte a megállapodás szerinti rendszer
fenntartását, a m´úködési tapasztalatok kormányzati értékelésének elkészítését és Érdekegyeztet´ó Tanács ülésen
történ´ó megtárgyalását.
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A napirend tárgyalása során az álláspontok nem közeledtek egymáshoz, ezért a munkavállalói oldal — tiltakozásul — a részletes vitában nem kívánt részt venni, noha a
kormányzati oldal az érdemi vita lefolytatását er´óteljesen
szorgalmazta, és jelezte, hogy az érvek és ellenérvek ismeretében lehet´óséget lát kompromisszumokra. Végül a tervezetr´ól a konzultációt a kormányzati oldal a munkaadói
oldallal folytatta le.
3. Az Érdekegyeztet´ó Tanács megtárgyalta a Munkaer´ópiaci Alap Irányító Testületének (MAT) beszámolóját
kétéves tevékenységér´ól.
Az Érdekegyeztet´ó Tanács a beszámolót elfogadta.
Megállapította, hogy a háromoldalú testület munkájával
jól szolgálta a Munkaer´ópiaci Alap eredményes m´úködését. Meger´ósítette, hogy a szociális partnerek a továbbiakban is részt kívánnak venni az Alap rendeltetésszer´ú m´úködtetésében, a kifizetések ellen´órzésében tekintettel arra, hogy ennek forrásai a munkaadók és a munkavállalók
befizetéseib´ól származnak.
A szociális partnerek szükségesnek tartották, hogy a
Kormány — a törvényi el´óírásnak megfelel´óen — a Munkaer´ópiaci Alap hároméves programját minél el´óbb készítse el, és terjessze az Irányító Testület (MAT) elé.

Az Érdekegyeztet´ó Tanács úgy döntött, hogy az ajánlatott keresetnövekedésre, valamint a minimálbérre vonatkozó tárgyalást a következ´ó plenáris ülésen folytatja.

4. Az Érdekegyeztet´ó Tanács megtárgyalja a foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek ellátásáról szóló
törvény módosítását.

2. Az Érdekegyeztet´ó Tanács megtárgyalta a Munka
Törvénykönyvér´ól szóló törvény módosítására vonatkozó
kormányzati javaslatokat.

A módosításokat a miniszterek feladat- és hatáskörváltozásai és ezzel összefüggésben a kormányzati struktúra
1998. évi módosulásai indokolták.

A munkavállalói oldal álláspontja szerint a tervezett
módosítások hátrányos helyzetbe hozzák a munkavállalókat, ezért elutasították a javaslatokat. Véleményük szerint
nem indokoltak a változtatások, kivéve az Alkotmánybíróság által kifogásolt 100. § esetében. Sikertelennek min´ósítették az Érdekegyeztet´ó Tanács Munkaügyi Bizottságának el´ókészít´ó üléseit, mert az el´óterjeszt´ó nem vette figyelembe a munkavállalói oldal szakért´óinek szakmai észrevételeit, továbbá megállapították, hogy a Munka Törvénykönyvével kapcsolatban nincs törvénymódosítási
kényszer.

A módosítási javaslatok közül a munkavállalói oldal
nem értett egyet a szakképzési bizottságok felállításának
módjával, valamint a közhasznú munkavégzés támogatására vonatkozó módosításokkal. Véleményük szerint a
munkaügyi tanácsok jó munkát végeznek, indokolatlan a
hatáskörük csökkentése.

A munkaadói oldal többségében támogatta a beterjesztett módosítási javaslatokat. Indoklásként kiemelték, hogy
a törvény alkalmazásának tapasztalatai szükségessé teszik
a jelenlegi szabályozás változtatását.

A munkaadói oldal egyetértett a munkaügyi tanácsok
újraválasztásának elhalasztásával, de kifogásolta a szakképzési bizottságok felállítására vonatkozó szabályozás
pontatlanságát. Nem értett egyet a foglalkoztatási törvény
azon módosításával, mely a Munkaer´ópiaci Alap javára
fennálló tartozás adók módjára történ´ó behajtására vonatkozik.
Érdekegyeztet´ó Tanács Titkársága
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A Központi Kárrendezési Iroda
közleménye

az 1999. február 9—19-ig terjed´ó id´ószak
— II/1., II/2. és II/3. földalapra vonatkozó — term´óföld
árveréseir´ól
Az 1999. február 9—19-ig terjed´ó id´ószak
— II/1. földalapra vonatkozó — term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. február
9—19-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított
1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján
(II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összeg´ú
megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdet ´ótábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthet ´ók.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön
létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az
egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV.
törvény 22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK
kikiáltási áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ának
— a II/1. földalapra vonatkozó — (2) bekezdése alapján
az ´ót megillet ´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti
igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt:
a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és jelenleg is ott rendelkezik
állandó bejelentett lakhellyel, vagy
b) a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld tulajdona a
település közigazgatási határán belül volt.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással
bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, másrészt
a megyei kárrendezési hivatal által hozott határozattal
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igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld
az adott település közigazgatási határán belül volt. A kárpótlás alapjául szolgáló term´óföld fekvését a földhivatal,
illetve a megyei kárrendezési iroda is igazolhatja,
amennyiben ez a határozatból nem derül ki.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Figyelmeztetés
Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján,
vagy — több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen
lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító
erej´ú magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezet´óje kizárja a további árverésb´ól azt az árverez´ót, aki az ajánlat lezárását követ´óen nem él
vételi jogával. A kizárt személy az árverési el´ólegét elveszti.
Az elvesztett árverési el´óleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a term´óföld mez´ógazdasági hasznosítására (fert´ózésmentes és gyommentes állapotban tartására), és arra, hogy a term´óföldet a mez´ógazdasági termelésb´ól öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzést´ól számított öt éven belül
megszegi, a term´óföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül, és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája
körüli term´óföldre az árverés során el´óvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett term´óföldnek a tulajdonszerzést´ól számított három éven belül történ´ó elidegenítéséb´ól származó bevételnek term´óföldre fordított értéknövel´ó beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez
hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelen´ó kárpótlásra jogosult kés´óbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebb´ól az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vev´ó
árverez´ó, továbbá az árverésb´ól kizárt személy az árverés
lezárását követ´ó három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához.
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A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt term´óföld
AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami
támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett
összeg´ú megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó
részére.
A term´óföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a term´óföld értékét növel´ó meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az
állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét
a kárrendezési iroda ellen´órzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó term´óföld új
tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni az új gazdasági évet el´ókészít´ó, szükséges f´ó
gazdasági munkáknak (szántás, talajer´ó-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem id´ósebb takarmányvetés)
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a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve alapján számított
ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja
birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal
birtokba adja a term´óföldet akkor is, ha a birtokbaadás
egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes term´óföld árverési
hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veend´ó.
Központi Kárrendezési Iroda

Bács-Kiskun megye
A Központi Kárrendezési Iroda FÜLÖPJAKAB községben, az Alkotmány Mez´ógazdasági Szövetkezet, Fülöpjakab
használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Fülöpjakab, Felszabadulás u. 4., Elöljáróság épülete
Az árverést a Békés Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. február 15., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Fülöpjakab
Helyrajzi szám

076/1 a-ból
076/1 f
0133/19

Terület

21 ha 9624 m2
5 ha 3083 m2
6 ha 2820 m2

M´úvelési ág

szántó
szántó
szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

160,56
32,08
35,36
Dr. Izsák Dezs´óné s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. február 9—19-ig terjed´ó id´ószak
— II/2. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól

A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. február
9—19-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési hirdetményeit az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával kiegészített
1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján
(II/2. földalap) az alábbiak szerint tesszük közzé:
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megillet´ó kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással minden kárpótlásra jogosult részt vehet.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—4. pontok szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
5. Az árverésen az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával
kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) — a
II/2. földalapra vonatkozó — bekezdése alapján, az ´ót

Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Baranya megye
A Központi Kárrendezési Iroda NAGYNYÁRÁD községben, a Majs—Nagynyárád Mgtsz, Nagynyárád használatában
(kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Nagynyárád, Kulturház
Az árverést a Baranya és Somogy Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. február 9., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Nagynyárád

Helyrajzi szám

018/2-b´ól

Terület

M´úvelési ág

4 ha

szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

152,80
Novák Sándorné s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Fejér megye
A Központi Kárrendezési Iroda MEZ ´ÓFALVA községben, a Mez´ófalvi Mez´ógazdasági Termel´ó és Szolgáltató Rt.,
Mez´ófalva használatában (kezelésében) lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Mez´ófalva, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Z ala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. február 9., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Mez´ófalva
Helyrajzi szám

0354/6-ból
0482
0545/4
0601/1
0607/2
0625/4
0628/2
0631
0641/44-b´ól
0641/48-ból

Terület

1479 m2
4 ha 1991 m2
3434 m2
762 m2
1 ha 5147 m2
2231 m2
2 ha 352 m2
1 ha 8087 m2
1 ha 9714 m2
2 ha 837 m2

M´úvelési ág

erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
erd´ó
gyümölcsös
sz´ól´ó

Korlátozó intézkedés

Aranykorona
érték

1,33
23,51
3,09
0,69
13,63
1,25
18,32
16,28
49,46
65,22

megnevezése

Társult
Társult
Társult
Társult
Társult
Társult
Társult
Társult

m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés
m´úvelés

Dr. Györe Attila s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Az 1999. február 9—19-ig terjed´ó id´ószak
— II/3. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól

A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 1999. február
9—19-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési közleményeit az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint az 1991. évi XXV. törvény 19. §-a
alapján kijelölt term´óföldterületb´ól településenként a
20 hektárt meg nem haladó földterületekre (II/3. földalap)
az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
Az 1—3. pontok szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján az ´ót megillet´ó kárpót-
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lási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a jogosult
vehet részt, akinek állandó lakóhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és aki jelenleg is ott rendelkezik
állandó lakóhellyel.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak személyi
igazolványukkal bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
Meghatalmazással árverez´ó személy esetében a fenti
igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az
adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mez´ógazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Figyelmeztetés
A Figyelmeztetés szövege megegyezik a II/1. földalapnál
írottakkal.
Központi Kárrendezési Iroda

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A Központi Kárrendezési Iroda FELS ´ÓZSOLCA községben, a Lenin Mgtsz, Fels´ózsolca használatában (kezelésében)
lév´ó term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Fels´ózsolca, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. február 9., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Fels´ózsolca

Helyrajzi szám

3001/3
3001/4
3001/6
745/11
745/8
774/7

Terület

906 m2
4525 m2
1 ha 4211 m2
4346 m2
2 ha 4173 m2
3 ha 4138 m2

M´úvelési ág

gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

1,01
5,02
15,77
4,82
26,83
37,89
Lévai Sándor s. k.,
irodaigazgató

értéke
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Tolna megye
A Központi Kárrendezési Iroda HARC községben, a Sióvölgye Mgtsz, Sióagárd használatában (kezelésében) lév´ó
term´óföldterületb´ól a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1.
2.
3.
4.

Az árverés helye: Harc, M´úvel´ódési Ház
Az árverést a Z ala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
Az árverés ideje: 1999. február 15., 10 óra.
Az árverésre kerül´ó földrészletek:

Település: Harc
Helyrajzi szám

Terület

M´úvelési ág

201

2302 m2

204

7480 m2

044/5
046/3

1 ha 5379 m2
8038 m2

beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
szántó
szántó

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

5,40
17,58
42,75
22,35
Dr. Györe Attila s. k.,
irodaigazgató

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye
A Magyar Közlöny 1998. évi 108. számában, a 6861. oldalon megjelent
— a Központi Kárrendezési Iroda által — Görcsönydoboka községben, a Sombereki Béke ´Ó re Mgtsz., Somberek —
az 1999. január 12-re kit´úzött árverését törli;
— a Központi Kárrendezési Iroda által — Somberek községben, a Sombereki Béke ´Ó re Mgtsz., Somberek — az 1999.
január 18-ra kit´úzött árverését törli.

A Magyar Közlöny 1998. évi 112. számában, a 7314. oldalon megjelent, a Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
cím´ú részben az els´ó sor helyesen:
,,Az 1—3. pontok szövege megegyezik a II/1. földalapnál írottakkal.’’
A hirdetmény többi része változatlan.
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 113. számában megjelent, a Kereskedelmi Vámtarifa 1999. évi alkalmazásáról szóló 20/1998. (XII. 17.)
GM—PM együttes rendelet
— 1. számú mellékletében, a 7324. oldalon az alkoholmentes italok és alkoholmentes üdít´ó italok gyártásáról szóló 10 000 tonnás kontingensben
a 2101 90 98 99 vámtarifaszám helyesen: 2106 90 98 99;
(Kézirathiba)
— 3. számú mellékletében, a 7336. oldalon a 0901 14 vámtarifaszám helyesen: 0901 11.
(Nyomdahiba)
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RENDELJE MEG AZ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJÁT!

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A lap lehet´óséget ad hirdetések megjelentetésére is. A hirdetési díj 60 000 Ft+ áfa 1/1 bels´ó oldalon,
30 000 Ft+ áfa 1/2 bels´ó oldalon, 16 000 Ft+ áfa 1/4 bels´ó oldalon, hasábmilliméteres hirdetés ára:
130 Ft+ áfa/hasábmilliméter.
Amennyiben igényli az Önkormányzatok Közlönyét, kérjük a mellékelt megrendel´ólapot kitöltve küldje
el a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti címre. Postafordultával
megküldjük a számlát a kért el´ófizetési id´ószakra. Ha nem számla alapján kíván fizetni, akkor kérjük, a
megrendel´ólap rovatában ezt jelezze.
Az eddig beérkezett megrendeléseket nem szükséges megismételni.
1999-ben havi megjelenéssel számolva az éves el´ófizetés 2688 Ft.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem az ÖnkormányzatokKözlönye cím´ú lapot …… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
Megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendel´ó címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendel´ó utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ügyintéz´ó (telefonszám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El´ófizetési díj fél évre

1344 Ft

El´ófizetési díj egy évre 2688 Ft
Számlát kérek a befizetéshez

csekket kérek a befizetéshez

Kérjük a négyzetbe történ´ó x bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát és a fizetés módját.

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................
cégszer´ú aláírás
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

BIZTOSÍTÁSI JOG
cím´ú, A/4 formátumú, 344 oldal terjedelm´ú kiadvány. A kiadvány tartalmazza a
biztosítóintézetekkel és a biztosítási tevékenységgel, az életbiztosítással és a nyugdíj-el´ótakarékossági betétekkel, az élet- és nem életbiztosítási ágak elkülönítésével,
a biztosítási intézetek bels´ó adatszolgáltatásával, a biztosítási felügyeleti díjakkal,
a biztosítástechnikai tartalékokkal, a biztosítási alkuszi jelentés szabályaival, a nagykockázatok és nagykárok határértékeivel, a kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás
díjkalkulációjával és eredményelszámolásával kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, a kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás 1999. január 1-jét´ól 1999. december 31-ig terjed´ó id´ószakra érvényes alapdíjait, és az egyes biztosítók számára az
Állami Biztosításfelügyelet által elfogadott díjait.
A kézirat lezárva: 1998. október 31.
Ára: 3360 Ft áfával.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190.

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

BIZTOSÍTÁSI JOG
cím´ú kiadványt …………… példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás
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TÁJÉKOZTATÓ
a Kulturális Közlöny megjelenésér´ól
1999. január 1-jét´ól a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának hivatalos lapja — a M´úvel´ódési Közlöny
részbeni jogutódaként — KulturálisKözlöny néven jelenik meg.
A Kulturális Közlöny tartalomjegyzékének szerkezete a jelenlegi M´úvel´ódési Közlöny tartalomjegyzékével —
Jogszabályok, Határozatok, Utasítások és Közlemények — megegyezik, azonban a szerkeszt´óség az újonnan
megjelen´ó jogszabályok figyelemmel kisérésére a ,,Jogszabályok’’ rovaton túl ,,Jogszabályfigyel´ó’’ néven új
rovatot indít, amelyben a Magyar Közlönyben megjelen´ó, de terjedelmi okok miatt a Kulturális Közlönyben
nem közölhet´ó fontosabb jogszabályokra is felhívja a figyelmet.
A Közlemények rovatban a nemzeti kulturális örökség minisztere feladat- és hatáskörével összefügg´ó
közérdek´ú, illet´óleg közérdekl´ódésre számot tartó közlemények és pályázati felhívások jelennek meg. Ennek
megfelel´óen a M´úvel´ódési Közlönyb´ól a Kulturális Közlönybe kerülnek át például az Országos Rádió és
Televízió Testület közleményei, valamint a kulturális és a m´úvel´ódési intézmények állásaira meghirdetett
pályázati felhívások. A miniszter feladatkörének b´óvüléséb´ól ered´óen a Kulturális Közlöny tartalmazni fogja
az egyházakkal és a m´úemlékvédelemmel kapcsolatban ellátandó feladatokkal összefügg´ó jogszabályokat és
közleményeket is.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevelét a Kulturális Közlönyben is közzéteszik.
A fentieken túl a közlöny közzétesz fizetett közleményeket és hirdetéseket is.
A Kulturális Közlöny havi 2 alkalommal fog megjelenni. A kéziratokat minden hónap 15. és 30. napjáig kell
a Kulturális Közlöny Szerkeszt´óségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10—14.) 2 példányban eljuttatni.
A megadott határid´óig eljuttatott kéziratok kb. 6 hét múlva jelennek meg.
Amennyiben igényli a Kulturális Közlönyt, kérjük, a mellékelt megrendel´ólapot szíveskedjen a kiadó címére
(Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 318-6668) kitöltve visszaküldeni.
Postafordultával megküldjük a számlát a kért el´ófizetési id´ószakra.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a Kulturális Közlöny cím´ú lapot .......................... példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
Megrendel´ó neve: ...........................................................................................................................................................
Megrendel´ó címe (város/község, irányítószám): ........................................................................................................
Megrendel´ó utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Ügyintéz´ó (telefonszám): ...............................................................................................................................................
El´ófizetési díj: fél évre
egy évre

3864 Ft áfával
7728 Ft áfával

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.
Kelt: ..........................................................................

..........................................................................
cégszer´ú aláírás
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FELHÍVÁS
Ingyen, teljesen díjtalanul adja Önnek a Hivatalos Hatályos
Joganyagot CD lemezen a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
Telefon: 317-9999

KÖZLEMÉNY
150 évvel ezel´ótt jelent meg az els´ó hivatalos Magyar Közlöny. Erre emlékezve a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó értesíti tisztelt el´ófizet´óit, hogy 1998 januárjában minden közlöny-el´ófizetéssel rendelkez´ó ügyfele részére ajándékként megküldi a CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény példányát. Ezáltal az el´ófizet´ók birtokába kerül az EGYEDÜLI HIVATALOS HATÁLYOS JOGANYAG. Az
el´ófizet´ó megismerheti a CD-JOGÁSZ el´ónyeit, használatát, és eldöntheti, hogy megrendeli-e a
folyamatos hatályosítást, illetve karbantartást.
A CD lemezen megtalálhatók a Magyar Köztársaság jogszabályainak mindenkori hatályos szövege
mellett azok Magyar Közlöny-beli alapszövege, a köztes szövegváltozatok mindegyike, a bírósági
határozatok és egy folyamatosan karbantartott iratmintatár.
1998 folyamán várható az APEH közleményekkel, a vámtarifák folyamatosan frissített jegyzékével és
statisztikai jelz´ószámrendszerek gy´újteményével való kiegészítés.
A CD-JOGÁSZ program biztosítja a megbízható, egyszer´ú és gyors keresést, a szövegek és kiegészít´ó információik szabad megjelenítését és nyomtatását, a szövegek vágólapos átemelését
WINDOWS rendszer´ú szövegkezel´ókbe. Keresni lehet évszám(tól—ig), sorszám(tól—ig), kibocsátó(k), szövegtípus(ok), megjelenés helye, hatályossági szempontok szerint tetsz´ólegesen kombinálva ezeket a teljes szöveges (bármely szóra vagy szórészletre) kereséssel. Minden jogszabályhoz
tartalmi fa (rajzos, m´úköd´ó tartalomjegyzék), kapcsolati fa (a módosító vagy kapcsolódó jogszabályok
m´úköd´ó jegyzéke), információs lap és változatlista tartozik. A CD-JOGÁSZ lehet´óséget kínál saját
megjegyzések, könyvjelz´ók elhelyezésére és a szövegek különböz´ó pontjai közti ugrások felépítésére.
A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény használatához pontosan arra van szükség, ami
bármely WINDOWS program használatához szükséges. Természetesen szükség van CD meghajtóra
és lehet´óség szerint egy jobb min´óség´ú nyomtatóra.
A CD-JOGÁSZ nem csak egy CD lemez adatállományokkal és keres´ó programmal, hanem teljes
kör´ú szolgáltatás. Kézikönyv, beépített segítség és forródrót szolgáltatás tartozik közvetlenül a
vásárlói csomaghoz. Lehet´óség van felhasználói és rendszergazda oktatásra, és
a CD-JOGÁSZ éves el´ófizet´óje lehet´óséget kap a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
— kábel — on line rendszerének kedvezményes használatára.

Magyar Hivatalos Közlönykiadó
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MAGYAR KÖZLÖNY

EL ´ÓFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny
mellékleteként a HIVATALOS ÉRTESÍT ´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. Térítési díj ellenében
közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, 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 pontos és rendezett formában való 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: 318-6668. 1999. évi éves el´ófizetési
díja: 6384 Ft áfával. Egy példány ára 24 oldalig 140 Ft áfával, utána 8 oldalanként 35 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍT ´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 1999-ben
fél évre:

3192 Ft áfával

egy évre

6384 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás
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TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük az 1999. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

Az 1999. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság H atározatai
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´ó
H atározatok Tára
H ivatalos Értesít´ó
Igazságügyi Közlöny
Ipari és Kereskedelmi Közlöny
Környezetvédelmi Értesít´ó
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´ó
Kulturális Közlöny (a M´úvel´ódési Közlöny jogutódja)
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny (a M´úvel´ódési Közlöny jogutódja)

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

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

2 016 Ft/év
2 688 Ft/év
12 432 Ft/év
9 072 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
2 688 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
672 Ft/év
4 368 Ft/év
896 Ft/év
1 848 Ft/év
2 352 Ft/év
2 688 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

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

36 000 Ft + 25% áfa
48 000 Ft + 25% áfa
60 000 Ft + 25% áfa

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

72 000 Ft + 25% áfa
84 000 Ft + 25% áfa
96 000 Ft + 25% áfa

Rendszerbe lépés díjtalan.
A z e l ´ó f i z e t ´ó k a k i a d ó o n l i n e s z o l g á l t a t á s a i t k e d v e z m é n y e s e n v e h e t i k i g é n y b e .
A Házi Jogtanácsadó cím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. El´ófizetésben megrendelhet´ó: a szerkeszt´óségben, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
címén (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.) vagy faxon: 318-6668, a hírlapkézbesít´óknél, vidéken
a postahivatalokban, Budapesten a Magyar Posta Rt. HI kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a Hírlapel´ófizetési
Irodában (1089 Budapest, Orczy tér 1., tel.: 303-3441). A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla. 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, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 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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