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JOGSZABÁLYOK

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS

A Kormány tagjainak
rendeletei

SZABÁLYOK

Fogalommeghatározások
1. §

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
29/2000. (VI. 9.) FVM
rendelete
az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási
és Azonosítási Rendszerér´ól
Az állattenyésztésr´ól szóló 1993. évi CXIV. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 49. § (1) bekezdése a) pontjának
9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

E rendelet alkalmazásában:
1. Állattartó: az a természetes vagy jogi személy, aki az
állatok tartásáért az állategészségügyi és állattenyésztési
hatósággal szemben, valamint piacszabályozási és támogatási ügyekben a felel´ósséget viseli.
2. Elosztó egység: az a szervezeti egység, amely átveszi az
állatok jelöléséhez szükséges eszközöket, anyagokat és különböz´ó nyomtatványokat, majd azokat a megrendel´óknek
átadja. Az egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer
(a továbbiakban: ENAR ) m´úködtetésének résztvev´ójeként szervezi, irányítja és ellen´órzi az ENAR felel´ósök
szakmai munkáját.
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3. Körzet: több tenyészetb´ól kialakított egység. Esetenként egyetlen tenyészet is alkothat egy körzetet.
4. Tenyészet: egy állattartó által, egy tartási helyen tartott állatok összessége, függetlenül azok fajától, fajtájától
és hasznosításától. Szakmailag és üzemszervezési szempontból indokolt esetekben — ha az állattartó vállalja
annak állategészségügyi következményeit — a megyei (f´óvárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellen´órz´ó állomás
(a továbbiakban: állomás) igazgatójának hozzájárulásával,
egy állattartó különböz´ó tartási helyeken (telepeken) tartott állatai is egy tenyészetkóddal nyilvántarthatók. Tenyészetnek tekintend´ók továbbá a mesterséges termékenyít´ó
állomások, az állatgy´újt´ó telepek (karantén állomások), az
állatkeresked´ók telephelyein tartott állományok, valamint
az állatok levágására szolgáló vágóhidak.
5. Tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma az országos adatbázis nyilvántartásában.
6. Útmutató: állatfajonként az Országos Mez´ógazdasági Min´ósít´ó Intézet (a továbbiakban: OMMI) által kiadott
ENAR eljárási szabálygy´újtemény.

Jelölés, nyilvántartás
2. §
(1) A szarvasmarha, bivaly, ló és juh fajok állatait egyedileg, hasznosítási módtól függetlenül, tartósan meg kell
jelölni, és nyilvántartásba kell venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelölés és nyilvántartásba
vétel érdekében a tenyészeteket nyilvántartásba kell venni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jelölést és
nyilvántartást e rendelet II—IV. fejezeteiben foglalt szabályok szerint kell végrehajtani.
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El´óírások az állattartók részére
4. §
Az állattartó kötelessége:
a) el´ósegíteni a tenyészet és az állatok pontos és szakszer´ú nyilvántartásba vételét, az ellen´órzésre jogosult szervezet képvisel´óinek rendelkezésére bocsátani a szükséges
információkat, illetve adatokat;
b) a kijelölt szervezetnek jelenteni új tenyészet létesítését, vagy tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet,
az állat és az állattartó adataiban bekövetkezett változásokat;
c) az ENAR szabályai szerint és saját költségén gondoskodni a tenyészetében lév´ó állatok megjelölésér´ól, illetve
megjelöltetésér´ól;
d) megakadályozni az azonosító jelek eltávolítását,
azok megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét;
e) saját költségén pótolni a kiesett, az elveszett vagy
olvashatatlanná vált azonosító jeleket;
f) telepenként/tartási helyenként naprakész nyilvántartást vezetni a tenyészetben lév´ó, az onnan kiadott és oda
érkezett állatok azonosító számairól, és azt — kérésre —
az ellen´órzést végz´ók rendelkezésére bocsátani;
g) importált vagy korábban más jelölési rendszer szerint megjelölt állat adatait az állomány nyilvántartásában
úgy feltüntetni, hogy a régi és az új azonosító jel közötti
kapcsolat bármikor egyértelm´úen megállapítható legyen;
h) a tenyészet állományában bekövetkezett létszámváltozás esetén, az e rendelet II—IV. fejezeteiben meghatározott részletes szabályok szerint eljárni.

Az állatjelölés végrehajtása
5. §

Szervezeti felépítés

(1) Az állatok jelölését a II—IV. fejezetekben meghatározott részletes szabályok szerint kell végrehajtani.

3. §

(2) A jelölést a feladat ellátására jogosult szervezet által
megbízott személy végezheti.

Az ENAR kialakításával és m´úködtetésével kapcsolatos
szervezési, irányítási és ellen´órzési feladatokat a Tv.-ben
meghatározottak figyelembevételével
a) szarvasmarha, bivaly (a továbbiakban: szarvasmarha) esetén az OMMI, és az állomás a II. fejezetben foglaltak
szerint,
b) ló esetén az OMMI, valamint a Magyar Lótenyészt´ó
és Lovassport Szövetség (a továbbiakban: MLLSZ ) a
III. fejezetben foglaltak szerint,
c) juh esetén az OMMI, az állomás és a Magyar Juhtenyészt´ó Szövetség (a továbbiakban: MJSZ ) a IV. fejezetben foglaltak szerint

(3) A jelölésre jogosultak megnevezését a II—IV. fejezetekben meghatározott részletes szabályok tartalmazzák.

végzik.

Nyilvántartás
6. §
(1) Az egységes állatnyilvántartás érdekében az Országos Állattenyésztési Adatbank részeként ki kell alakítani
az e rendelet szerinti adatbázist.
(2) A megjelölt állatokat úgy kell nyilvántartani és kísér´ó dokumentummal ellátni, hogy azok tartója, eredete és
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tartási helye, illetve az abban bekövetkezett változás nyomon követhet´ó legyen.
(3) A nyilvántartás adatai kizárólag állategészségügyi,
állattenyésztési, piacszabályozási, támogatási és vagyonvédelmi célokra használhatók fel.

Ellen´órzés, szankció
7. §
(1) Az állatok megjelölésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellen´órzésére az állattenyésztési és az
állategészségügyi hatóság külön-külön és együttesen jogosult.
(2) Az azonosítás szempontjából nem megbízható (jelöletlen vagy szabálytalanul jelölt) állományok egyedeinek
forgalmát az állategészségügyi hatóság megtilthatja, illet´óleg feltételekhez kötheti.
(3) A rendelet el´óírásainak megszegése — külön jogszabály alapján — szabálysértésnek min´ósül.

II. Fejezet
A SZARVASMARHÁK EGYSÉGES
NYILVÁNTARTÁSI ÉS AZONOSÍTÁSI
RENDSZERÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI
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5. Használati-szám: az ENAR -számmal rendelkez´ó
egyedek — tartási helyen belüli — megkülönböztetésére
szolgáló négyjegy´ú szám, amely a tíz számjegy´ú ENARszám 6—9. számjegyeib´ól tev´ódik össze.
6. Önálló tenyészet: egyetlen tenyészetb´ól álló ENAR körzet. A tenyészet csak akkor lehet önálló, ha tartója
jogosult maga végezni, vagy megbízottjával végeztetni az
ENAR-ral kapcsolatos feladatokat.
7. Megyei körzet: az ötvennél kevesebb szarvasmarhát
tartó állattartóknak, a területileg illetékes állomás igazgatója által kijelölt közigazgatási területen található valamennyi szarvasmarha tenyészete, ahol ENAR-felel´ósként,
kizárólag a megbízott kapcsolattartó állatorvos látja el az
ENAR-ral kapcsolatos összes feladatot.
8. ,,Nyilvántartási igazolólap — Marhalevél’’ (a továbbiakban: igazolólap): az állat központi nyilvántartásba vételét, állategészségügyi forgalomképességét és az állat tartóját tanúsító hatósági bizonyítvány.
9. Tenyészt´ói körzet: egy állattartónak több tenyészetéb´ól kialakított ENAR-körzet, ahol az állattartó jogosult a
szarvasmarha ENAR-ral kapcsolatos feladatokat személyesen végezni, vagy megbízottal végeztetni.
10. Útmutató: a szarvasmarha ENAR bizonylatait — a
bizonylatok felhasználásának módját — tartalmazó, az
OMMI által kiadott eljárási szabálygy´újtemény.

Tenyészetek és körzetek kialakítása
9. §

Fogalommeghatározások
8. §
A II. fejezetben foglalt részletes szabályok alkalmazásában:
1. ENAR-szám: az egyed megjelölésére és azonosítására használt, Magyarország ISO kódjeléb´ól (HU) és tíz
számjegyb´ól álló egyedi kód. Ezt a számítógépes rendszer
adja ki minden bejelentett egyedhez.
2. ENAR-felel´ós: az állatok megjelölésének végrehajtásáért és a nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok ellátásáért felel´ós személy; a megyei körzetekben az állomás
igazgatója által kijelölt, körzeti kapcsolattartó állatorvos;
önálló tenyészetekben és tenyészt´ói körzetekben az állomás hozzájárulása alapján maga az állattartó vagy megbízottja.
3. ENAR-körzet: a szarvasmarha ENAR -ban az 1. §
3. pontja szerinti körzet, a füljelz´ók igénylésének és elosztásának legkisebb egysége.
4. Füljelz´ó: a szarvasmarhák szabályos, mindkét fülön
történ´ó jelölésére szolgáló, jelz´ó eszköz. Minden füljelz´ó
két részb´ól, egy apai és egy anyai levélb´ól áll, ezek szakszer´ú
behelyezés után együttesen képezik a füljelz´ót. Ezen helyezkedik el az országkód, a lézertechnikával nyomtatott
ENAR-szám, a hozzá tartozó vonalkód és használati-szám.

(1) Tenyészet létesítésének bejelentését mindenkor az
illetékes állomás hagyja jóvá közvetlenül vagy a kapcsolattartó állatorvos útján. A szarvasmarha ENAR-ban minden
szarvasmarhatartó telep a tenyészet kialakítás szempontjából — a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel — külön
tartási helynek tekintend´ó.
(2) Az állattartónak az állomáshoz írásban benyújtott
kérelmére és az állattartó felel´ósségére egy tenyészetként
lehet nyilvántartani:
a) két — állategészségügyi szempontból azonos min´ósítés´ú — olyan telepet, ahol tehenészeti telephez, attól
földrajzilag elkülönül´ó, a gazdaság összefügg´ó m´úködési
területén és harminc kilométeres távolságon belül, növendék szarvasmarhát tartó telep tartozik. A telepek között
kizárólag a tehenészeti telep saját szaporulatú állatai rendszeres mozgatása történik;
b) egy gazdaság több telepét abban az esetben, ha több
tehenészeti telephez közösen üzemeltetett borjúnevel´ók,
növendéktelepek tartoznak és a fér´óhelyek függvényében
mozgatják a szaporulatot az egyes telepek között, valamint
azok állategészségügyi szempontból azonos min´ósítés´úek.
(3) A (2) bekezdésben írt kérelemben fel kell sorolni az
egy tenyészetként összevonni kívánt telepeket. Le kell írni
továbbá az állatok rendszeres mozgatásának irányát és
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nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a telepek közötti
bels´ó állatmozgást naprakészen nyilvántartják és szükség
esetén ezt a nyilvántartást a hatósági ellen´órzést végz´ók
rendelkezésére bocsátják.
(4) Az önálló tenyészet, mint körzet, illetve a tenyészt´ói
körzet kialakítását a tenyészt´ó kérelmére az állomás hagyja
jóvá. A 8. § 7. pontja szerinti megyei körzetet az állomás
alakítja ki.
(5) Önálló tenyészet esetén a tenyészet állattartója
a) a szarvasmarha ENAR m´úködtetéséhez szükséges
feladatokat maga látja el, vagy
b) a saját felel´ósségére az állomás által jóváhagyott
megbízottjával végezteti.
(6) Tenyészt´ói körzet esetén a tenyészet állattartója
a) a szarvasmarha ENAR m´úködtetéséhez szükséges
feladatokat maga látja el, vagy
b) a saját felel´ósségére az állomás által jóváhagyott
megbízottjával végezteti,
c) minden — a tenyészt´ói körzeten belül nyilvántartott —
tenyészetéért és az ott tartott állatokért viseli a felel´ósséget,
d) tenyészetei számára egyid´óben rendeli meg és szállíttatja le a szükséges füljelz´óket.
(7) Az állomás köteles minden olyan szarvasmarha tenyészetet megyei körzet típusú besorolás alatt tartani,
amelynek állattartója
a) nem vállalja az ENAR m´úködtetésével együttjáró
feladatok elvégzését,
b) a megbízás ellenére nem látja el az el´óírásoknak
megfelel´óen az ENAR m´úködtetésével együttjáró feladatokat,
c) folyamatosan egyidej´úleg legfeljebb ötven szarvasmarhát tart.
(8) Megyei körzet típusú besorolás esetén az ENAR
m´úködtetéséhez szükséges feladatokat kizárólag az illetékes állomás által kijelölt és megbízott állatorvos végezheti,
a számára meghatározott megyei körzetben.

Az ENAR m´úködtetésében részt vev´ó szervezetek
feladatai és kötelezettségei
10. §
Az OMMI és az állomás közös feladata az ENAR kialakítása, továbbfejlesztése és m´úködtetése.

11. §
Az ENAR m´úködtetése keretében az OMMI feladata és
kötelessége:
a) gondoskodni az állatok jelöléséhez szükséges füljelz´ók és behelyez´ó eszközök, valamint a kapcsolódó bizonylatok beszerzésér´ól és továbbításáról;
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b) ellátni az információk biztonságos központi tárolásával, az országos adatbázis m´úködtetésével összefügg´ó
valamennyi feladatot;
c) gondoskodni arról, hogy a jogosult felhasználók az
adatbázisból igény szerint hiteles információkhoz jussanak;
d) elvégezni a rendszer m´úködése kapcsán szükségessé
váló ellen´órzéseket.

12. §
Az ENAR m´úködtetése keretében az állomás feladata
és kötelessége:
a) az ENAR területi szervezeti egységeinek kialakítása,
m´úködésük megszervezése, engedélyezése és irányítása, az
ENAR-felel´ósöknek, a körzetek kapcsolattartóinak megbízása és a rendszer m´úködtetése kapcsán szükségessé váló
ellen´órzések elvégzése;
b) gondoskodni az egyedi jelöléshez szükséges füljelz´óknek, behelyez´ó eszközöknek, valamint a kapcsolódó
bizonylatoknak OMMI-t´ól történ´ó átvételér´ól, a megrendel´ók részére történ´ó elosztásáról és a pénzügyi elszámolásukról;
c) elvégezni a rendszer m´úködése kapcsán szükségessé
váló és hatáskörébe tartozó ellen´órzéseket.

13. §
A vágóhíd a szarvasmarha ENAR m´úködtetésével kapcsolatban:
a) biztosítja, hogy az e rendelet szerinti azonosítóval
nem rendelkez´ó vagy olvashatatlan azonosítóval ellátott
szarvasmarhák — a b) pontban írt kivétellel — levágásra
ne kerülhessenek;
b) az állategészségügyi el´óírások figyelembevételével
elvégezheti azoknak az állatoknak a levágását, amelyeket
nem az e rendeletben el´óírtak szerint jelöltek meg;
ba) a külföldr´ól, azonnali levágás céljából behozott állatok esetében, a határátlépést´ól számított hetvenkét órán
belül,
bb) a 22. § (3) bekezdése szerint vágóhídra küldött állat
esetében, a kísér´ó állatorvosi igazolás alapján,
bc) ha az azonosító jel bizonyíthatóan a vágóhídra történ´ó szállítás közben esett ki, veszett el, vagy vált olvashatatlanná;
c) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról,
amely tartalmazza az állatok ENAR-számát és levágásuk
id´ópontját;
d) rávezeti az ellen´órz´ó szelvény nélküli igazolólapokra
a vágóhíd ENAR-kódját, valamint a levágás id´ópontját és
az igazolólapokat havonta egyszer az OMMI-be eljuttatja;
e) gondoskodik arról, hogy a levágott szarvasmarhák
füljelz´óit újra felhasználásra alkalmatlanná tegyék.
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A vágóhidat felügyel´ó hatósági állatorvos feladata és
kötelessége ellen´órizni:
a) a vágóhídra érkezett állatok e rendelet szerinti azonosítottságát,
b) a 13. §-ban el´óírtak megtartását.

ha esetében feltüntetni, hogy az újonnan megjelölt állat
korábban milyen azonosítót viselt;
h) a tenyészete állományában bekövetkezett változások
(szaporodás, elhullás, más állattartó részére történ´ó átadás, vágóhídra vagy exportra történ´ó szállítás stb.) esetén
az ENAR el´óírásai szerint szükséges intézkedéseket megtenni.

15. §

17. §

(1) A külföldre szállítandó szarvasmarhák berakását felügyel´ó hatósági állatorvos köteles:
a) az exportra kerül´ó állat e rendelet szerinti azonosítóját és igazolólapját átvenni, és ellen´órizni; hiányosság
esetén a berakást megtiltja, vagy a feltételek teljesítéséig
felfüggeszti,
b) az exportra berakott állat igazolólapját a tárgyhónapot követ´ó hó végéig az OMMI-hez eljuttatni.

E rendelet hatálybalépését követ´óen született, valamint
ez id´ópont után importált szarvasmarhát — bármely célból
— megvásárolni csak akkor szabad, ha az állatot e rendeletben meghatározott módon megjelölték és érvényes igazolólappal rendelkezik.

(2) A külföldre visszahozatali céllal kiszállított szarvasmarhát csak az állategészségügyi igazolása kíséri. Az igazolólapot az állattartó az ENAR-felel´ósnél letétbe helyezi, aki azt
az állat visszatértekor az állat tartójának visszaadja. Ha a
szarvasmarha külföldön marad, az ENAR -felel´ós az igazolólapot az ellen´órz´ó szelvénnyel együtt az OMMI-nek megküldi
és azon az exportálás (külföldön maradás) tényét bejelenti.

16. §
Az állattartó köteles:
a) tenyészete(i) és állata(i) nyilvántartásba vételét el´ósegíteni, a szükséges információkat, illetve adatokat az
ENAR-felel´ósnek, továbbá az ellen´órzésre jogosult szervezet képvisel´óinek rendelkezésére bocsátani;
b) az új tenyészete(k) létesítését, vagy a tenyészete(k)
megszüntetését, továbbá a tenyészet adataiban bekövetkezett változásokat az ENAR-felel´ós útján, tíz munkanapon
belül az állomásnak az Útmutatóban foglaltak szerint, erre
a célra rendszeresített bizonylatokon bejelenteni;
c) a tenyészetében lév´ó állatok megjelölésér´ól az ENAR
szabályainak megtartásával saját költségén gondoskodni;
d) az azonosító jelek eltávolítását, azok megrongálását,
illetve olvashatatlanná tételét megakadályozni;
e) a kiesett, az elveszett vagy olvashatatlanná vált azonosítók pótlásáról saját költségén gondoskodni, mindkét
füljelz´ó hiánya esetén a 22. § (2) és (3) bekezdésében el´óírt
eljárást saját költségén el´ósegíteni és t´úrni;
f) a tenyészetben lév´ó, az onnan kiadott és oda érkezett
szarvasmarhák azonosító számairól telepenként naprakész
nyilvántartást vezetni, és azt az ENAR-felel´ósnek, valamint az ellen´órzést végz´ónek — kérésére — rendelkezésre
bocsátani;
g) az állomány nyilvántartásában az importált vagy korábban más jelölési rendszer szerint megjelölt szarvasmar-

18. §
Az ENAR-felel´ós köteles:
a) az állattartó jelzése alapján gondoskodni a szarvasmarhák megjelöléséhez szükséges eszközök és füljelz´ók
rendszeres vagy soron kívüli megrendelésér´ól annak érdekében, hogy a jelölésre a meghatározott id´ón belül sor
kerülhessen;
b) az illetékes állomást írásban értesíteni a más ENAR felel´ósnek átadott, vagy attól átvett, továbbá a felhasználás
el´ótt használhatatlanná vált — esetleg elveszett — füljelz´ókr´ól, az átadást-átvételt vagy észlelést követ´ó öt munkanapon belül.

Az állatok egyedi megjelölése
19. §
(1) A szarvasmarhát mindkét fülben, azonos módon
elhelyezett füljelz´óvel kell megjelölni.
(2) A jelölést el kell végezni:
a) a borjú születését követ´ó tizenöt napon belül;
b) importált állat esetében az állategészségügyi megfigyelési id´ó leteltét követ´ó tizenöt napon belül, a külföldi
marhalevélnek a hatósági állatorvos részére történ´ó átadásával egyidej´úleg.
(3) A szarvasmarhák egyedi megjelölésére kizárólag az
OMMI által kiadott, olyan ikerpáros m´úanyag füljelz´ók
(krotáliák) használhatók, melyeknek f´óbb jellemz´ói:
a) csak egyszeri felhasználást tesznek lehet´óvé,
b) valódiságuk és eredetiségük megállapítható,
c) tartósak,
d) kopásállóak,
e) anyaguk állat- és környezetbarát,
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f) tartalmazza az országkódot, az egyed azonosító számát, az azonosító számmal megegyez´ó vonalkódot és a
használati számot magába foglaló felirattal vannak ellátva,
g) feliratuk jól látható és olvasható.

20. §
Az egyedi jelöléshez szükséges füljelz´ók és behelyez´ó
eszközök, valamint a kapcsolódó bizonylatok igénylésének, beszerzésének és elosztásának rendjét az Útmutató
tartalmazza.
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elvégezni az állat származásának megállapítását. Ennek
eredményessége esetén az állomány nyilvántartásában
vagy az állat meglév´ó igazolólapján feltüntetett füljelz´ó
ismételten megrendelhet´ó (kett´ós pótlás), ha annak igényl´ólapját az illetékes hatósági állatorvos — ellen´órzött
tenyészet esetén az OMMI képvisel´óje is — aláírásával
ellátta.
(3) Ha az állattartó a (2) bekezdésben leírt genetikai
vizsgálat költségét nem vállalja, vagy a vizsgálat kizárja,
hogy az állat azonos az állattartó által megjelölt ENARszámon nyilvántartott egyeddel, akkor — eltér´ó jogszabályi rendelkezés hiányában — a szarvasmarhát a területileg
illetékes hatósági állatorvos rendelkezése alapján, az állattartó költségére, nyolc napon belül le kell vágatni.

21. §
(1) A szarvasmarha egyedek megjelölését csak e feladat
ellátására jogosult szakember végezheti:
a) a megyei körzetekben az ENAR -felel´ós állatorvos,
aki tevékenységét meghatározott területen azon állattartók állományában végzi, akik ötven egyednél kevesebb
szarvasmarhával rendelkeznek;
b) önálló tenyészetekben és a tenyészt´ói körzetekhez
tartozó tenyészetekben az állattartó, vagy az általa megbízott felel´ós szakember.
(2) Az önálló tenyészetekben és a tenyészt´ói körzetekhez tartozó tenyészetekben az egyedi megjelölés végrehajtásával az állattartó megbízhatja:
a) tenyészete,
b) az illetékes állomás,
c) az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., vagy
d) az elismert tenyészt´ó szervezet
olyan szakemberét, aki a területileg illetékes állomás igazgatójától kapott jóváhagyással rendelkezik a jelölés végrehajtására.
(3) Az állattartó a területileg illetékes állomás igazgatójának írásban köteles bejelenteni, ha valamely tenyészetben az egyedi megjelölést az állattartó által megbízott
személy végzi. A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölést
végz´ó személy nevét és a jelölés végrehajtására feljogosító
engedély számát. A munka szakszer´ú elvégzésének felel´ósségét ebben az esetben is az állattartó viseli.

23. §
A már használt füljelz´ót az állatból kivenni, más állatnál
újra felhasználni tilos.

Az egyedek nyilvántartása és forgalmazása
24. §
(1) Az ENAR szerint megjelölt egyedeket a központi
adatbázisban való nyilvántartásba vétel céljából — a jelöléssel egyid´óben — be kell jelenteni. A bejelentést az Útmutatóban foglaltak szerint, az ENAR bejelent´ólap kitöltésével és az Útmutatóban megadott címre történ´ó beküldésével kell végrehajtani.
(2) Az OMMI, a nyilvántartásba vett állatról, annak
azonosítási adatait tartalmazó igazolólapot ad ki az állattartó részére. Az igazolólap hatósági bizonyítvány, amely
lehet´óvé teszi az állat azonosítását és szükség szerint, a
feltételek megléte esetén alkalmas az irányítási intézkedések megtételére, valamint az egyed állategészségügyi forgalomképességének igazolására.

A nyilvántartást igazoló lap használatának
részletes szabályai
22. §
25. §
(1) Ha az állat egyik füléb´ól a füljelz´ó kiesett, vagy olyan
nagymértékben károsodott, hogy a feliratozás nem olvasható, a pótlást, illetve a cserét az állattartónak az észlelést´ól számított nyolc napon belül kezdeményeznie kell a
jelölésre jogosultnál.
(2) Ha mindkét füljelz´ó pár kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált, és az állat más módon történ´ó, kétséget
kizáró azonosítása nem lehetséges, az állattartó kérésére
és költségére, alkalmas genetikai vizsgáló módszerrel kell

A megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében az állomás,
önálló tenyészet és tenyészt´ói körzetbe sorolt tenyészet
esetében az OMMI köteles:
a) a jelölésr´ól készített ENAR bejelent´ólap beérkezését követ´ó tizenöt napon belül az állat igazolólapját az
ENAR-felel´ós címére megküldeni;
b) az állatok új tenyészetbe érkezésének jelentésére
beküldött igazolólap kézhezvételét követ´ó tizenöt napon
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belül a szarvasmarha új igazolólapját az ENAR-felel´ós
címére megküldeni;
c) az ENAR -felel´ós által küldött adatok alapján, a
megsemmisült vagy elveszett igazolólapot pótolni.
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28. §

A szarvasmarha levágását végz´ó vágóhidat ellen´órz´ó
hatósági állatorvos köteles az állat(ok) füljelz´ójét és igazolólapját ellen´órizni és annak hiányában a szarvasmarha
átvételét az igazolólap megérkezéséig megtiltani.

26. §
Az állattartó köteles:
a) a szarvasmarha igazolólapját az állat szállításakor és
hajtásakor, az állattal együtt vinni vagy a szállító részére
átadni, illetve azt az ellen´órz´ó hatóságnak bemutatni;
b) a továbbtartásr a eladott, a vágásra vagy exportra
értékesített állat ellen´órz´ó szelvény nélküli igazolólapját
az állattal együtt a szállítónak azonnal, az igazolólap ellen´órz´ó szelvényét pedig az ENAR-felel´ósnek, a szarvasmarha átadását követ´ó három munkanapon belül átadni;
c) az állományába érkez´ó szarvasmarhának az el´óz´ó
állattartó nevén kiállított (már ellen´órz´ó szelvény nélküli)
igazolólapját az ENAR-felel´ósnek, a szarvasmarha átadását követ´ó három munkanapon belül átadni;
d) elhullás, elveszés vagy kényszervágás esetén — az azt
követ´ó három munkanapon belül — az állat ellen´órz´ó
szelvénnyel összefügg´ó igazolólapját az ENAR-felel´ósnek
átadni;
e) ha állatának igazolólapja megsemmisült, elveszett
vagy a hátoldala betelt — az azt követ´ó három munkanapon belül — az ENAR-felel´óst értesíteni.

27. §
Az ENAR-felel´ós köteles:
a) az elhullott, az ismeretlen helyre került vagy a kényszervágott állat ellen´órz´ó szelvénnyel egybefügg´ó igazolólapját — annak kézhezvételét´ól számított tíz munkanapon
belül — az OMMI címére megküldeni;
b) a más tenyészetb´ól beérkezett szarvasmarha ellen´órz´ó szelvény nélküli igazolólapjára a beérkezés dátumát és
a fogadó tenyészet kódját feljegyezni, és azt — annak kézhezvételét´ól számított tíz munkanapon belül — az OMMI
címére megküldeni;
c) ha a szarvasmarha kikerült a tenyészetéb´ól, akkor az
állat igazolólapjának ellen´órz´ó szelvényét — annak kézhezvételét´ól számított tíz munkanapon belül, exportált
állat esetén a tárgyhónapot követ´ó hó végén — az OMMI
címére megküldeni;
d) a 26. § e) pontjában leírt esetben az OMMI-nél haladéktalanul kezdeményezni a pótlás, illet´óleg a másodlat
kiadását;
e) információs összeköttetést fenntartani az országos
adatbázis és az állattartó között, az adatbázis állományváltozást követ´ó feladatainak ellátása érdekében.

III. Fejezet
A LOVAK EGYSÉGES EGYEDI NYILVÁNTARTÁSI
RENDSZERÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI
A ló egyedi megjelölése
29. §
(1) A lovat egyedileg kell megjelölni, az Útmutató szabályai szerinti helyen és módon.
(2) A jelölést a csikó hat hónapos kora után, illetve az
anyjától való elválasztás el´ótt kell elvégezni.

Fogalommeghatározások
30. §
A III. fejezetben foglalt részletes szabályok alkalmazásában:
1. Csikó/ló-bélyegzés: a LÓINFOR M által kiadott azonosító jelnek megfelel´óen forró vassal, fagyasztással, tetoválással vagy egyéb, a rendszerben nyilvántartott módon, a
lovak/csikók tartós egyedi megjelölése és országos nyilvántartásba vétele.
2. Csikóbélyegzési jegyz´ókönyv: a LÓINFOR M által kiadott, a csikó/ló, illetve az állattartó azonosítására a csikó/ló jelölésér´ól kiadott alapbizonylat, amely a marhalevél
kiváltásáról és kezelésér´ól szóló 21/1996. (VII. 9.) FM
rendelet 4. § (3) bekezdésének a) pontjában el´óírt jelölés
igazolásra is szolgál, így a ló esetében a marhalevél kiváltásának kizárólagos alapbizonylata.
3. Kancafedeztetési állomás: a LÓINFORM által nyilvántartott telephely, amelyen saját tulajdonú, illetve idegen kancákat fedeztetési engedéllyel rendelkez´ó fedez´óménnel, a
LÓINFORM nyilvántartási szabályai szerint fedeztetnek,
illetve termékenyítésre szaporítóanyagot el´ókészítenek.
4. Kancafedeztetési jegyz´ókönyv: a LÓINFORM által az
engedélyezett kancafedeztetési állomásokra kiadott, egyedi
sorszámmal ellátott nyomtatvány, mely a kanca fedeztetések,
termékenyítések nyilvántartásának hiteles dokumentuma.
5. L ó azonosító szám: az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgáló, a csikó/ló bélyegzését kódolva tartalmazó, a LÓINFORM által kiadott tizenegy jegy´ú bet´ú és
számkombináció.
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6. L ÓINFORM: lótenyésztési, azonosítási és nyilvántartási informatikai rendszer.
7. Útmutató: a ló ENAR esetében a LÓINFOR M szerinti jelölést, a jelölés és nyilvántartás bizonylatait — a
bizonylatok felhasználásának módját — tartalmazó, az 1. §
6. pontja szerinti eljárási szabálygy´újtemény.
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b) az állattartót a fedeztetésr´ól a fedeztetési jegyz´ókönyv megfelel´ó példányával ellátni,
c) a fedeztetési idény végén a fedeztetési jegyz´ókönyveket a LÓINFORM részére megküldeni.

35. §
A ló ENAR m´úködésében részt vev´ó szervezetek
feladatai és kötelezettségei
31. §
Az OMMI és az MLLSZ közös feladata a ló ENAR
kialakítása, továbbfejlesztése és a központi adatbázis m´úködtetése.
32. §
A ló ENAR m´úködtetése keretében az OMMI feladata
és kötelessége:
a) ellátni az országos lótenyésztési adatbázis hitelességének biztosításával és az információk biztonságos központi tárolásával összefügg´ó valamennyi feladatot,
b) gondoskodni arról, hogy a jogosult felhasználók az
adatbázisból igény szerint hiteles információkhoz jussanak,
c) elvégezni a rendszer m´úködése kapcsán szükségessé
váló ellen´órzéseket.

33. §
A ló ENAR m´úködtetése keretében az MLLSZ feladata
és kötelessége:
a) m´úködtetni a LÓINFOR M központot és területi
szerveit,
b) vezetni az országos kancafedeztetés nyilvántartást,
szervezni a kancafedeztetési állomásokat, és ellátni azokat
kancafedeztetési jegyz´ókönyvekkel,
c) elvégezni az országos csikó/ló azonosítást, bélyegzést, kiadni a ló azonosító számot, és nyilvántartásba venni
az egyedeket,
d) tenyészetkóddal nem rendelkez´ó tenyészet esetén
kiadni a tenyészetkódot,
e) ellátni az állattartót csikóbélyegzési jegyz´ókönyvvel,
f) elvégezni a rendszer m´úködése kapcsán szükségessé
váló és hatáskörébe tartozó ellen´órzéseket.

34. §
A ló ENAR m´úködtetése keretében a kancafedeztetési
állomás feladata és kötelessége:
a) minden fedeztetéskor a rendelkezésére bocsátott fedeztetési jegyz´ókönyvet az Útmutató szerint kitölteni,

A ló ENAR m´úködtetése keretében az állattartó feladata és kötelessége:
a) adatot szolgáltatni az Útmutató el´óírásai szerint a
LÓINFORM részére,
b) a rendelkezésére bocsátott fedeztetési jegyz´ókönyvet meg´órizni,
c) a csikóbélyegzést saját költségén elvégeztetni, a fedeztetési jegyz´ókönyvet a csikó bélyegzésekor bemutatni,
d) a marhalevél kiváltásakor a csikóbélyegzési jegyz´ókönyvet bemutatni,
e) a ló, illetve állattartó adatainak változását — a változást követ´ó 15 napon belül — a LÓINFORM részére
bejelenteni,
f) az importból származó ló dokumentumait az Útmutató el´óírásai szerint honosítani és a LÓINFORM részére
bejelenteni.

IV. Fejezet
A JUHOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI
RENDSZERÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI
Az állatok egyedi megjelölése
36. §
(1) A juhot egyedi jellel (füljelz´óvel és tetoválással) vagy
fülszám el´ótag tetoválásával meg kell jelölni, miel´ótt elhagyja a tenyészetet, de legkés´óbb 6 hónapos korig.
(2) A juhot úgy kell megjelölni, hogy
a) a 6 hónapnál fiatalabb, vágóállat értékesítésre kerül´ó bárány jobb fülébe az ötjegy´ú fülszám el´ótagot kell
tetoválni és az állomások által biztosított, növekv´ó sorszámú, országosan egységes rendszer´ú füljelz´ót kell behelyezni,
b) a 6 hónapos kor után meghagyásra szánt juh jobb
fülébe a fülszám el´ótagot, a bal fülébe a használati számot
kell betetoválni és a jobb fülébe egyedi számot tartalmazó
füljelz´ót kell behelyezni.
(3) A jelölést importált állat esetében az állategészségügyi megfigyelési id´ó leteltét követ´ó tizenöt napon belül
kell elvégezni, e rendelet el´óírásai szerint.
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Fogalommeghatározások
37. §

A IV. fejezetben foglalt részletes szabályok alkalmazásában:
1. Egyedi szám: az egyed megjelölésére és azonosítására
használt, Magyarország jeléb´ól — füljelz´ón HU, számítógépen Magyarország ISO kódja (348) — és a 7—10 számjegyb´ól álló egyedi kód. Ezt a számítógépes rendszer adja
ki minden bejelentett egyedhez. Az egyedi kód 1—5. jegye
(fülszám el´ótag) a tenyészt´óre utaló (csoport) jel, az utolsó
2—5. jegye a használati szám.
2. ENAR-körzet: a rendelet 1. §-ának 3. pontja szerinti
körzet, a füljelz´ók igénylésének és elosztásának legkisebb
egysége, melyet az OMMI és az MJSZ közösen határoz
meg.
3. Füljelz´ó: a juhok jobb fülén történ´ó jelölésére szolgáló jelz´óeszköz. Minden füljelz´ó két részb´ól, egy apai és egy
anyai levélb´ól áll, ezek szakszer´ú behelyezés után együttesen képezik a füljelz´ót. Ezen szerepel az országkód, a
lézertechnikával nyomtatott el´ótag, a használati szám és a
hozzátartozó vonalkód.
4. Fülszám el´ótag: az egyedi szám els´ó öt jegye, amely az
állat tenyészt´ójére utal. Minden tenyészt´ó az OMMI-t´ól
tulajdonosi kódjával egyidej´úleg kapja meg a fülszám el´ótagját, amely minden általa tenyésztett juh egyedi számában szerepel. Els´ó két jegye a tenyészt´ó székhelyének megfelel´ó megye jele, 3—5. jegye pedig a megyén belüli sorszám. A fülszám el´ótag önállóan is használható vágóbárányok jelölésére.
5. Használati szám: az azonos fülszám el´ótaggal rendelkez´ó egyedek megkülönböztetésére szolgáló 2—5 jegy´ú
szám (az egyedi szám 6—10. jegye), amelynek els´ó jegye a
születési év utolsó karaktere, az ezt követ´ó számok az éven
belüli sorszámot jelentik.
6. Nyilvántartási igazolólista (a továbbiakban: igazolólista): az állat jelölését, központi nyilvántartásba vételét, az
állat tartóját és tulajdonosát tanúsító, a területi felel´ós
által kiadott bizonylat, amely a marhalevél kiváltásáról és
kezelésér´ól szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 4. § (3) bekezdésének a) pontjában el´óírt jelölés igazolására szolgál,
így az egyedi számmal jelölt juhok esetében a marhalevél
kiváltásának kizárólagos alapbizonylata.
7. Tenyészt´ó: aki az anyaállatok tulajdonosa volt az
adott ellést megel´óz´ó párosítás idején.
8. Területi felel´ós: az állatok megjelölésének végrehajtásáért és a nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok ellátásáért felel´ós személy, akit az OMMI és az MJSZ közösen
jelöl ki.
9. Útmutató: a juh ENAR szerinti jelöléshez szükséges
füljelz´ók és behelyez´ó eszközök, valamint a kapcsolódó
bizonylatok igénylésének, beszerzésének és elosztásának
rendjét, bizonylatait, valamint azok felhasználásának mód-
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ját tartalmazó, az 1. § 6. pontja szerinti eljárási szabálygy´újtemény. Az útmutatóban változtatásokat csak az OMMI,
az MJSZ és az állomás egyeztetett véleménye alapján lehet
végrehajtani.

A juhok megjelölésének általános szabályai
38. §
(1) A juhok tartós, egyedi számmal történ´ó megjelölésére kizárólag az MJSZ által biztosított, olyan ikerpáros
m´úanyag füljelz´ók használhatók, melyeknek f´óbb jellemz´ói:
a) csak egyszeri felhasználást tesznek lehet´óvé,
b) valódiságuk és eredetiségük megállapítható,
c) tartósak,
d) kopásállóak,
e) anyaguk állat- és környezetbarát,
f) tartalmazza az országkódot (HU 348), az egyedi számot és az egyedi számmal megegyez´ó vonalkódot,
g) feliratuk jól látható és olvasható.
(2) Az a füljelz´ó, amelyet nem e rendelet el´óírásai szerint állítottak el´ó és biztosítottak, nem tekinthet´ó juh
ENAR jelölésnek, juh jelölés céljából forgalomba hozatala, felhasználása tilos.
(3) A már használt füljelz´ót az állatból kivenni, más
állatnál újrafelhasználni tilos.

39. §
(1) A juh egyedek megjelölését csak e feladat ellátására
jogosult szakember végezheti, így
a) a szaporításra vagy tenyésztésre meghagyott, illetve
a hat hónapos kort betöltött juhok esetén a területi felel´ós,
b) a vágásra értékesített bárányok esetén a fülszám el´ótag tetoválását az állattartó, illetve az általa megbízott
szakember,
c) a vágásra értékesített bárányok esetén az állomások
által biztosított, sorszámozott füljelz´ó behelyezését a hatósági állatorvos.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt tevékenység
szakszer´ú elvégzésének felel´ósségét az állattartó viseli.

40. §
(1) Ha az állat füléb´ól a füljelz´ó kiesett vagy olyan
nagymértékben károsodott, hogy a feliratozás nem olvasható, a pótlást, illetve a cserét az állattartónak — az észlelést´ól számított nyolc napon belül — kezdeményeznie kell
a jelölésre jogosultnál, de legkés´óbb az állat értékesítéséig,
illetve a felülvizsgálat id´ópontjáig.
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(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt pótlás az egyed
tetoválása alapján egyértelm´úen nem történhet meg, akkor
az egyedet — eltér´ó jogszabályi rendelkezés hiányában —
a területileg illetékes hatósági állatorvos rendelkezése
alapján, az állattartó költségére, nyolc napon belül le kell
vágni.

Tenyészetek kialakítása
41. §
(1) Tenyészet létesítését a tenyészet helye szerint illetékes területi felel´ós jelenti be az adatbázisba. A juh ENARban a tenyészetkialakítás szempontjából minden juhtelep
külön tartási helynek tekintend´ó, kivéve a (2) bekezdésben
foglaltakat.
(2) Az állattartó felel´ósségére egy tenyészetként lehet
nyilvántartani az olyan — állategészségügyi szempontból
azonos min´ósítés´ú — telepeket, ahol a központi juhtelephez, attól földrajzilag elkülönül´ó, a gazdaság összefügg´ó
m´úködési területén és harminc kilométeres távolságon belül más juhot tartó telepek tartoznak. A telepek között
kizárólag a tenyészet saját állatainak rendszeres mozgatása
történik. Az adott tenyészethez tartozó telepeket külön
telepadat bejelent´ón kell a területi felel´ósökön keresztül
az adatbázisba bejelenteni.

Az ENAR m´úködtetésében részt vev´ó szervezetek
feladatai és kötelezettségei
42. §
Az OMMI, az MJSZ és az állomás közös feladata az
ENAR kialakítása, továbbfejlesztése és m´úködtetése.

43. §
A juh ENAR m´úködtetése keretében az OMMI feladata
és kötelessége:
a) ellátni az információk biztonságos központi tárolásával, az országos adatbázis m´úködtetésével összefügg´ó
valamennyi feladatot,
b) gondoskodni arról, hogy a jogosult felhasználók az
adatbázisból igény szerint hiteles információhoz jussanak,
c) m´úködtetni a tenyészet nyilvántartási rendszert, kiadni a tenyészetkódokat, tartókódokat és fülszám el´ótagokat,
d) kiadni az egyedi fülszámokat,
e) elvégezni a rendszer m´úködése kapcsán szükségessé
váló ellen´órzéseket.
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A juh ENAR m´úködtetése keretében az MJSZ feladata
és kötelessége:
a) gondoskodni az állatok egyedi jelöléséhez szükséges
füljelz´ók és behelyez´ó eszközök, valamint a kapcsolódó
bizonylatok beszerzésér´ól és továbbításáról;
b) a juh ENAR területi szervezeti egységeinek kialakítása, m´úködésük megszervezése és irányítása, a területi
felel´ósök megbízása és a rendszer m´úködtetése kapcsán
szükségessé váló ellen´órzések elvégzése;
c) a területi felel´ósök közvetítésével bejelenteni a tenyészeteket, illetve azok adatváltozásait az erre a célra
rendszeresített bizonylatokon az OMMI felé, elvégezni az
egyedek tetoválását és a rendeletnek megfelel´ó egyedi számot tartalmazó füljelz´ó behelyezését;
d) elvégezni a rendszer m´úködése kapcsán szükségessé
váló és hatáskörébe tartozó ellen´órzéseket.

45. §
A vágóhíd üzemeltet´óje a juh ENAR m´úködtetésével
kapcsolatban:
a) biztosítja, hogy az e rendelet szerinti azonosítóval
nem rendelkez´ó vagy olvashatatlan azonosítóval ellátott
juhok — a b) pontban írt kivétellel — levágásra ne kerülhessenek;
b) az állategészségügyi el´óírások figyelembevételével
elvégzi azoknak az állatoknak a levágását, amelyeket nem
az e rendeletben el´óírtak szerint jelöltek meg,
ba) a külföldr´ól, azonnali levágás céljából behozott állatok esetén, a határátlépést´ól számított hetvenkét órán
belül,
bb) a 40. § (2) bekezdése szerint vágóhídra küldött állat
esetében, a kísér´ó állatorvosi igazolás alapján;
c) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról,
amely tartalmazza az állatok jelölését (egyedi számát, illetve fülszám el´ótagját) és levágásuk id´ópontját;
d) havonta egyszer az OMMI-be eljuttatja a vágóhíd
által készített, saját ENAR -kódjával ellátott nyilvántartást;
e) gondoskodik a levágott juhok füljelz´óinek újrafelhasználásra alkalmatlanná tételér´ól.

46. §
(1) A vágóhidat felügyel´ó hatósági állatorvos feladata és
kötelessége ellen´órizni:
a) a vágóhídra érkezett állatok e rendelet szerinti azonosíthatóságát,
b) a 45. §-ban el´óírtak megtartását,
c) a juhok származási helyér´ól szóló igazolólistákat,
marhaleveleket, különös tekintettel arra, ha a szállító több
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helyr´ól származó állatokat szállít (az egyedek különböz´ó
fülszám el´ótaggal vannak ellátva).
(2) A juh levágását végz´ó vágóhidat ellen´órz´ó hatósági
állatorvos köteles az (1) bekezdésben foglaltak hiányában
a juh átvételét a marhalevél megérkezéséig megtiltani.

47. §
(1) A belföldön vágóállatként értékesítésre vagy továbbhízlalásra kerül´ó, vágóhídra, gy´újt´ó telepre, karantén telepre szállítandó juhok esetén a felügyel´ó hatósági állatorvos köteles:
a) a szállításra kerül´ó állatok e rendelet szerinti azonosítóit ellen´órizni, igazolólistájukat átvenni és ellen´órizni;
b) a fülszám el´ótaggal tetovált vágóbárányok fülébe az
állomások által biztosított, növekv´ó sorszámmal ellátott,
országosan egységes rendszer´ú füljelz´ót helyezni;
c) hiányosság esetén a szállítást megtiltani, vagy a feltételek teljesítéséig felfüggeszteni.
(2) A külföldre szállítandó juhok berakásakor a felügyel´ó hatósági állatorvos köteles:
a) az exportra kerül´ó állatok e rendelet szerinti azonosítóit ellen´órizni, igazolólistájukat átvenni és ellen´órizni;
b) a fülszám el´ótaggal tetovált vágóbárányok fülébe az
állomások által biztosított, növekv´ó sorszámmal ellátott,
országosan egységes rendszer´ú füljelz´ót helyezni;
c) hiányosság esetén a berakást megtiltani, vagy a feltételek teljesítéséig felfüggeszteni;
d) az exportra berakott állatok rakodási jegyzékét, illetve egyedi számmal jelölt juhok esetén azok igazolólistáját a tárgyhónapot követ´ó hó végéig az OMMI-hez eljuttatni.
(3) A visszahozatali szándékkal külföldre szállított juhot csak az állategészségügyi igazolás kíséri.

48. §
Az állattartó köteles
a) tenyészete(i) és állata(i) nyilvántartásba vételét el´ósegíteni, a szükséges információkat, illetve adatokat a területi felel´ósnek, továbbá az ellen´órzésre jogosult szervezet képvisel´óinek rendelkezésére bocsátani;
b) az új tenyészete(k) létesítését vagy a tenyészete(k)
megszüntetését, továbbá a tenyészet adataiban bekövetkezett változásokat a területi felel´ós útján, tíz munkanapon
belül az Útmutató el´óírásai szerint bejelenteni;
c) a tenyészetében lév´ó állatok megjelölésér´ól a rendelet szabályainak megtartásával saját költségén gondoskodni;
d) a tenyészetében lév´ó állatok jelöléséhez szükséges
eszközöket és jelöl´óket az Útmutató el´óírásai szerint beszerezni;
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e) az azonosító jelek eltávolítását, azok megrongálását,
illetve olvashatatlanná tételét megakadályozni;
f) a kiesett, az elveszett vagy olvashatatlanná vált azonosítók pótlásáról saját költségén gondoskodni;
g) a tenyészetben lév´ó, az onnan kiadott és oda érkezett
juhok azonosító számairól naprakész nyilvántartást vezetni, és azt a területi felel´ósnek, valamint az ellen´órzést
végz´ónek — kérésére — rendelkezésre bocsátani;
h) a fülszám el´ótagot a jobb fülbe tetoválni, ha a bárány
az egyedi szám jelölése el´ótt elhagyja a tenyészetet (vágóhíd, él´ó vágóbárány értékesítés stb.);
i) gondoskodni arról, hogy az egyedi számmal ellátott
füljelz´ót más — illetéktelen — tenyészetben ne használhassák fel;
j) a tenyészete állományában bekövetkezett változások
(szaporodás, elhullás, más állattartó részére történ´ó átadás, vágóhídra vagy exportra történ´ó szállítás stb.) esetén
a rendelet el´óírásai szerint szükséges intézkedéseket megtenni;
k) a visszahozatali szándékkal külföldre szállított juhokról a kiszállítás el´ótt fülszám szerint — a célállomás, a
kiszállítás és a visszaszállítás dátumának megjelölésével —
listát készíteni, és azt a területi felel´ósnél letétbe helyezni;
l) egyedi számmal értékesített állatok esetén az igazolólistát, fülszám el´ótaggal tetovált bárányok értékesítése
esetén a fülszám el´ótagot igazoló OMMI visszaigazolást a
marhalevél kiállítójának bemutatni;
m) az egyedi számmal rendelkez´ó juhok értékesítésér´ól, elhullásáról, elveszésér´ól, illetve kényszervágásáról —
legalább félévente — fülszám szerinti kiesési bizonylatot a
területi felel´ósnek átadni.

49. §
A területi felel´ós köteles:
a) az állattartó jelzése alapján gondoskodni a juhok
megjelöléséhez szükséges eszközök és füljelz´ók rendszeres
vagy soron kívüli megrendelésér´ól annak érdekében, hogy
a jelölésre a meghatározott id´ón belül sor kerülhessen;
b) a szaporításra, illetve tenyésztésre meghagyott állatok tartós jelölését elvégezni (tetoválás, füljelz´ó behelyezése), err´ól igazolást kiadni;
c) igazolólistát kiadni az állattartó részére;
d) az állományváltozásokat az OMMI és az MJSZ által
m´úködtetett számítógépes program segítségével folyamatosan nyilvántartani;
e) az adatváltozásokat átadni a központi adatbanknak
legalább havonta egy alkalommal;
f) a visszahozatali szándékkal külföldre szállított juhok
listáját meg´órizni, az állat visszatértekor azt az állattartó
részére visszaadni, illetve a jelzett visszaszállítás dátumát
követ´ó 30 nap múlva a listát felülvizsgálni, és a külföldön
maradt juhokat a számítógépes nyilvántartásból kivezetni;
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g) az állományváltozásokat bizonylatok alapján 30 napon belül a számítógépen rögzíteni, és a változásokat tartalmazó nyilvántartási igazolólistát az állattartó részére
átadni;
h) információs összeköttetést fenntartani az országos
adatbázis és az állattartó között, az adatbázisban az állományváltozást követ´ó adatváltozás átvezetése érdekében.

Az egyedek nyilvántartása és forgalmazása
50. §
(1) A juh ENAR szerint megjelölésre kerül´ó — szaporításra, illetve tenyésztésre meghagyott — egyedeket a központi adatbázisban való nyilvántartásba vétel céljából be
kell jelenteni. A bejelentést az Útmutatóban foglaltak szerint kell végrehajtani.
(2) A területi felel´ós a tartós jelöléssel ellátott és nyilvántartásba vett állatokról, azok azonosítási adatait tartalmazó igazolólistát ad ki az állattartó részére az Útmutató
el´óírásai szerint.
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szerér´ól szóló 62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 1—28. §-a,
valamint 29. §-ának (1)—(3) bekezdése.
(2) A juh ENAR esetében
a) az értékesített bárányoknál a fülszám el´ótag tetoválása 2001. január 1-jét´ól kötelez´ó,
b) az állattartó a rendelet szerinti állomány-nyilvántartást 2001. január 1-jét´ól köteles vezetni.
(3) A rendelet hatálybalépését követ´óen született és
importált, továbbtenyésztésre meghagyott juhok e rendelet szerinti jelölése kötelez´ó.
(4) Az az állattartó, akinek bejelentett és nyilvántartott
telephelyén juh van, köteles gondoskodni arról, hogy ezeket saját költségén, legkés´óbb 2002. január 1-jéig, a rendeletben el´óírtak szerinti jelöléssel lássa el. A rendelet hatálybalépése el´ótt megjelölt egyedek esetén e rendeletben
foglaltaktól eltérés a vonalkód és országjel tekintetében
lehet.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A tenyészetben vezetett nyilvántartás szabályai
51. §
Az állattartó a tenyészetben található juhokról létszámnyilvántartást köteles vezetni, melynek tartalmaznia kell:
a) az induló anyajuh, tenyészkos (apaállat), tenyészjerke, növendékjerke és bárány egyedszámot;
b) a vásárolt juhok létszámát nemenként és korcsoportonként, a vásárlás idejét, az eladó adatait (név, lakhely,
tenyészetkód);
c) a született bárányok egyedszámát;
d) a szaporításra, illetve tenyésztésre beállított juhok
(jerke, anyajuh, tenyészkos) egyedi számát és születési idejét, valamint a vev´ó adatait (név, lakhely, tenyészetkód);
e) az értékesített bárányok egyedszámát, az értékesített
jerkék, anyajuhok, tenyészkosok egyedi számát és az értékesítés id´ópontját;
f) a kiesett (elhullott, kényszervágott) bárányok egyedszámát és a kiesés id´ópontját, a jerkék, anyajuhok és tenyészkosok egyedi számát, a kiesés idejét;
g) a továbbtenyésztésre meghagyott és a kiesett tenyészállatok fülszám szerinti listáját, bizonylatát.

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések
52. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti az egyes állatfajok
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rend-

A gazdasági miniszter
17/2000. (VI. 9.) GM
rendelete
a sújtólég- vagy robbanásbiztos védelm´ú villamos
gyártmányok vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
25/1996. (IV. 17.) IKM rendelet módosításáról
A villamos energia termelésér´ól, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 57. §-a (6) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a sújtólég- vagy robbanásbiztos védelm´ú villamos gyártmányok
vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 25/1996. (IV. 17.) IKM
rendeletet (a továbbiakban: R .) a következ´ók szerint módosítom:
1. §
(1) Az R . 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A 2. §-ban meghatározott gyártmányok vizsgálatát
a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt els´ó kiadású
vagy a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt második
kiadású harmonizált szabványok vagy egyéb el´óírások szerint kell elvégezni. A két sorozat egymással párhuzamosan
alkalmazható.’’
(2) Az R . 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép, egyúttal az R . jelenlegi (2) bekezdésének
számozása (3) bekezdésre módosul:
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,,(2) A sújtólégveszélyes bányában használatos villamos
berendezések vizsgálata esetén az (1) bekezdésben hivatkozott második kiadású szabványokat módosítva kell alkalmazni. A szükséges módosításokat a rendelet 3. számú
melléklete tartalmazza.’’

2. §
Az R . 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A tanúsító szervezetnek joga van a tanúsítvány
érvényességi ideje alatt a gyártmányt gyártás közben ellen´órizni.’’
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4. §

(1) Ez a rendelet 2000. június 15. napján lép hatályba,
ezzel egyidej´úleg az R . 8. §-ának (1) bekezdése hatályát
veszti.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz a Bizottságnak a sújtólégveszélyes bányákban robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 82/130/EGK irányelvet a
m´úszaki fejl´ódéshez hozzáigazító 98/65/EK irányelvével.

3. §
Dr. Matolcsy György s. k.,
Az R. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 17/2000. (VI. 9.) GM rendelethez
Az alábbi, els´ó kiadású szabványok szerint készült tanúsítványok ,,D tanúsítvány’’-nak min´ósülnek. A D bet´út a
tanúsítvány sorozatszáma el´ótt kell elhelyezni.
MSZ EN 50014:1992
(≡ EN 50014:1977 +Am1,2,3,4,5)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Általános el´óírások

MSZ EN 50015:1993
(≡ EN 50015:1977 +Am1)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Olaj alatti védelem

,,o’’

MSZ EN 50016:1993
(≡ EN 50016:1977 +Am1)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Túlnyomásos védelem

,,p’’

MSZ EN 50017:1993
(≡ EN 50017:1977 +Am1)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Kvarchomok védelem

,,q’’

MSZ EN 50018:1992
(≡ EN 50018:1977 +Am1,2,3)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Nyomásálló tokozás

,,d’’

MSZ EN 50019:1992
(≡ EN 50019:1977 +Am1,2,3,4,5)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Fokozott biztonság

,,e’’

MSZ EN 50020:1992
(≡ EN 50020:1977 +Am1,2,3,4,5)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Gyújtószikramentes védelem

,,i’’

MSZ EN 50028:1992
(≡ EN 50028:1987)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Légmentes lezárás kiönt´óanyaggal

,,m’’

MSZ EN 50033:1993
(≡ EN 50033:1991)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Fejlámpák sújtólégveszélyes bányák számára

MSZ EN 50039:1992
(≡ EN 50039:1980)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Gyújtószikramentes villamos rendszerek

MSZ EN 50050:1993
(≡ EN 50050:1986)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Elektrosztatikus kézi szóróberendezések

,,i’’
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MSZ EN 50053—1:1994
(≡ EN 50053—1:1987)

Gyúlékony anyagokat felhasználó elektrosztatikus szóróberendezések kiválasztási, telepítési és használati el´óírásai.
1. rész Kézi elektrosztatikus festékszórók 0,24 mJ energiahatárral és kapcsolódó berendezéseik

MSZ EN 50053—2:1994
(≡ EN 50053—2:1989)

Gyúlékony anyagokat felhasználó elektrosztatikus szóróberendezések kiválasztási, telepítési és használati el´óírásai.
2. rész Kézi elektrosztatikus porszórók 5 mJ energiahatárral és kapcsolódó berendezéseik

MSZ EN 50053—3:1994
(≡ EN 50053—3:1989)

Gyúlékony anyagokat felhasználó elektrosztatikus szóróberendezések kiválasztási, telepítési és használati el´óírásai.
3. rész Kézi elektrosztatikus szálszórók 0,24 mJ vagy 5 mJ
energiahatárral és kapcsolódó berendezéseik

MSZ EN 50176:1999
(≡ EN 50176:1996)

Automatikus, elektrosztatikus szóróberendezések éghet´ó
folyadékokhoz

2. számú melléklet a 17/2000. (VI. 9.) GM rendelethez
Az alábbi, második kiadású szabványok szerint készült tanúsítványok ,,E tanúsítvány’’-nak min´ósülnek. Az E bet´út
a tanúsítvány sorozatszáma el´ótt kell elhelyezni.
MSZ EN 50014:1995
(≡ EN 50014:1992)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Általános el´óírások

MSZ EN 50015:1997
(≡ EN 50015:1994)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Olaj alatti védelem

,,o’’

MSZ EN 50016:1999
(≡ EN 50016:1995)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Túlnyomásos védelem

,,p’’

MSZ EN 50017:1997
(≡ EN 50017:1994)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Kvarchomok védelem

,,q’’

MSZ EN 50018:1998
(≡ EN 50018:1994)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Nyomásálló tokozás

,,d’’

MSZ EN 50019:1997
(≡ EN 50019:1994)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Fokozott biztonság

,,e’’

MSZ EN 50020:1997
(≡ EN 50020:1994)

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok.
Gyújtószikramentes védelem

,,i’’

3. számú melléklet
a 17/2000. (VI. 9.) GM rendelethez
Sújtólégveszélyes bányákban alkalmazott villamos
berendezésekre vonatkozó különleges követelmények
1. Az MSZ EN 50014:1995. (második kiadás) Sújtólégés robbanásbiztos villamos gyártmányok
Általános el´óírások
7.3.1 pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
Azokat a m´úanyag tokozásokat, melyek felülete bármilyen irányban nagyobb mint 100 cm2, vagy melyek nagyobb

mint 3 pF földhez mért kapacitású kiugró fém részeket
tartalmaznak a legkedvez´ótlenebb gyakorlati feltételek
mellett, úgy kell megtervezni, hogy normál használati, karbantartási és tisztítási körülmények között elkerülhet´ó legyen az elektrosztatikus feltölt´ódés miatt bekövetkez´ó
gyújtásveszély.
Ezt az el´óírást az alábbi megoldások valamelyike révén
kell teljesíteni:
— az anyagok megfelel´ó kiválasztásával, melyek szigetelési ellenállása, a jelen szabvány 23.4.7.8 pontjában megadott módszer szerint mérve, nem lehet magasabb mint:
1 GΩ
23± 2 ˚C és 50± 5% relatív légnedvesség
mellett,
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100 GΩ a villamos berendezésre el´óírt széls´óséges
h´ómérsékleti és nedvesség feltételek mellett. A tanúsítványban ,,X’’ jelet kell alkalmazni, a 27.2.9 pont szerint.
— vagy a méret, alak, szerkezet vagy egyéb védelmi mód
megfelel´ó kiválasztásával. A veszélyes elektrosztatikus feltölt´ódés elkerülését tényleges gyújtási próbákkal kell ellen´órizni, 8,5± 0,5% metánt tartalmazó leveg´ó metán keverék
alkalmazásával.
Ha nem lehet elkerülni a gyújtásveszélyt a tervezéskor,
egy figyelmeztet´ó táblával kell megjelölni az üzemeléskor
alkalmazandó biztonsági intézkedéseket.
2. Az MSZ EN 50020:1997 (második kiadás) Sújtólégés robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem szabvány el´óírásainak kiegészítése
2.1 Hatály
2.1.1 Jelen Melléklet azon gyújtószikramentes villamos
rendszerek kialakítására és vizsgálatára vonatkozó különleges el´óírásokat tartalmazza, amelyeket teljességgel vagy
részben sújtóléges bányák robbanásveszélyes térségeiben
alkalmaznak a robbanásveszély elkerülésére.
2.1.2 Jelen Melléklet kiegészíti az MSZ EN 50020
Gyújtószikramentes védelem ,,i’’ szabvány követelményeit.
2.1.3 Jelen Melléklet követelményei nem veszik át a
gyújtószikramentes és a részben gyújtószikramentes gyártmányok vagy a gyújtószikramentes rendszerek létesítésére
vonatkozó el´óírások követelményeinek hatályát.
2.2 Meghatározások
2.2.1 Jelen Mellékletben a gyújtószikramentes villamos
rendszerekre az alábbi meghatározások érvényesek. Ezek
kiegészítik az MSZ EN 50014 — Általános el´óírások és az
MSZ EN 50020 — Gyújtószikramentes védelem ,,i’’ szabványokat.
2.2.2 Gyújtószikramentes villamos rendszer
Olyan villamos gyártmányok együttese, melyet egy leíró
rendszer dokumentum ismertet, és amelyek összeköt´ó
áramkörei vagy ezen áramkörök részei, amelyeket robbanásveszélyes környezetben való használatra szántak, gyújtószikramentes áramkörök, és amelyek megfelelnek jelen
Melléklet el´óírásainak.
2.2.3 Tanúsított gyújtószikramentes villamos rendszerek
A 2.2 pontnak megfelel´ó villamos rendszer, melyre vonatkozólag valamely vizsgáló állomás kiadta a rendszer
tanúsítványt annak igazolására, hogy a villamos rendszer
típusa megfelel a jelen Mellékletnek.
1. megjegyzés: Nem szükséges a gyújtószikramentes villamos rendszer minden egyes villamos gyártmányát egyedileg tanúsítani, de azoknak megfelel´óen azonosíthatóknak kell lenniük.
2. megjegyzés: Amennyiben a létesítésre vonatkozó
nemzeti szabályzatok lehet´óvé teszik, a 2.2 pontnak megfelel´ó villamos rendszerek megvalósítását, melyekre vonatkozóan a tanúsított gyújtószikramentes villamos gyártmá-
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nyok, a tanúsított részben gyújtószikramentes villamos
gyártmányok, illetve MSZ EN 50014 1.3 pontjának (,,Általános el´óírások’’) megfelel´ó nem-tanúsított készülékek
villamos paramétereinek ismerete, és az alkatrészek és
összeköt´ó huzalozás villamos és fizikai paramétereinek
ismerete egyértelm´úen megengedi azt a következtetést,
hogy fennmarad a gyújtószikramentes védelem, további
tanúsítvány nélkül fel lehet szerelni.
2.2.4 Tartozék
Olyan villamos gyártmány, amely csak gyújtószikramentes áramkörök csatlakoztatására és kapcsolására alkalmas
részeket tartalmaz, és amelyek nem befolyásolják hátrányosan a rendszer gyújtószikramentes védelmét (mint pl.
csatlakozó doboz, dugós csatlakozók, kapcsolók és hasonló egységek).
2.3 Gyújtószikramentes villamos rendszerek kategóriái
2.3.1 A gyújtószikramentes villamos rendszerek vagy
azok részei két kategóriába, az ,,ia’’ vagy az ,,ib’’ kategóriába sorolandóak. Amennyiben nincs egyéb el´óírás, a jelen
Melléklet el´óírásai vonatkoznak mindkét kategóriára.
Megjegyzés: Gyújtószikramentes villamos rendszerek
vagy azok részei tartozhatnak más kategóriába is mint az
´óket alkotó gyújtószikramentes vagy részben gyújtószikramentes gyártmányok. Hasonlóképpen, egy gyújtószikramentes villamos rendszer különböz´ó részei különböz´ó kategóriába is tartozhatnak.
2.3.2 ,,ia’’ kategória
Gyújtószikramentes villamos rendszerek vagy azok részei az ,,ia’’ kategóriába tartoznak, ha megfelelnek az
,,ia’’ kategóriába tartozó gyújtószikramentes villamos
gyártmányra vonatkozó el´óírásoknak (l. az MSZ EN 50020
szabvány 5.2 pontját), kivéve, ha a gyújtószikramentes villamos rendszert teljes egészében egy villamos gyártmánynak tekintjük.
2.3.3 ,,ib’’ kategória
Gyújtószikramentes villamos rendszerek vagy azok részei az ,,ib’’ kategóriába tartoznak, ha megfelelnek az
,,ib’’ kategóriába tartozó villamos gyártmányra vonatkozó
el´óírásoknak (l. az MSZ EN 50020 szabvány 5.3 pontját),
kivéve azt az esetet, ha a gyújtószikramentes villamos rendszert teljes egészében egy villamos gyártmánynak tekintjük.
2.4 Összeköt´ó huzalozás gyújtószikramentes villamos
rendszerben
2.4.1 A gyújtószikramentes villamos rendszerre jellemz´ó összeköt´ó huzalozás villamos paramétereit és minden
jellemz´ójét, amennyiben azoktól függ a gyújtószikramentes védelem, az adott villamos rendszer tanúsítási dokumentumában kell rögzíteni.
2.4.2 Amennyiben a többer´ú kábel egynél több gyújtószikramentes áramkört tartalmaz, a kábelnek a következ´ó
el´óírásoknak kell megfelelnie:
2.4.2.1 A szigetelés radiális rétegvastagsága feleljen
meg a vezet´ó átmér´ójének. Polietilén esetében a minimális
radiális rétegvastagság 0,2 mm.

3260

MAGYAR KÖZLÖNY

2.4.2.2 A kiszállítás el´ótt a gyártóm´úben a többer´ú kábeleket váltóáramú szigetelési szilárdsági vizsgálatnak kell
alávetni a 2.4.2.2.1 vagy 2.4.2.2.2 pont szerint. Ezen vizsgálatok sikerét a kábel gyártójának megfelel´óségi nyilatkozattal kell igazolnia.
2.4.2.2.1 Vagy minden eret a kábelbe szerelés el´ótt meg
kell vizsgálni 3000 Veff feszültséggel (az összeszerelt kábel
radiális szigetelési rétegvastagságának 2000-szeresével
mm-ben):
— el´óször meg kell vizsgálni 500 V eff feszültség értékkel, melyet az összes kábelér és páncélzat vagy árnyékolás
között kell alkalmazni, és
— ezt követ´óen meg kell vizsgálni 1000 V eff feszültség
értékkel a kábelerek egyik felét tartalmazó köteg és az erek
másik felét tartalmazó köteg közötti szigetelési szilárdságot.
2.4.2.2.2 Vagy az összeszerelt kábelt:
— el´óször meg kell vizsgálni 1000 V eff feszültség értékkel, melyet az elektromosan összekötött kábelerek és az
elektromosan egyesített páncélzat vagy árnyékolás között
kell alkalmazni, és
— másodszor meg kell vizsgálni 2000 V eff feszültség
értékkel, melyet egymás után kell alkalmazni a kábel minden egyes ere és azon köteg között, melyet az elektromosan
egyesített összes többi ér képez.
2.4.2.3 A 2.4.2.2 pontban leírt vizsgálatokat a kábelkapacitás figyelembevételével, megfelel´ó teljesítmény´ú
transzformátorból nyert, 48...62 Hz-es, jó közelítéssel szinuszos váltakozó feszültséggel kell elvégezni. A kábeleken
végzett vizsgálatok esetén a feszültséget egyenletesen kell
növelni a specifikált értékig, min. 10 mp-ig és legalább
60 másodpercig fenn kell azt tartani.
Ezeket a vizsgálatokat a kábel gyártója végzi.
2.4.3 A többeres kábel erei között nem kell figyelembe
venni hibát, ha az alábbi két el´óírás valamelyike teljesül:
2.4.3.1 A kábel megfelel a 2.4.2 pontnak, és minden
egyes gyújtószikramentes áramkört vezet´ó anyagból készült árnyékolás vesz körül, amely legalább 60%-os árnyékolást biztosít.
Megjegyzés: Az árnyékolásnak a földhöz vagy a vázszerkezethez való esetleges csatlakoztatását a létesítési szabályok tartalmazzák.
2.4.3.2 A kábel megfelel a 2.4.2 pontnak, hatékony védelemmel van ellátva károsodás ellen, és a kábelen belül
mindegyik gyújtószikramentes áramkör csúcsfeszültsége,
normál üzemben azonos, vagy kevesebb mint 60 V.
2.4.4 Amennyiben a többer´ú kábel megfelel a 2.4.2
pontnak, de nem felel meg a 2.4.3 pontnak, és csak gyújtószikramentes áramköröket tartalmaz, amelyek egy gyújtószikramentes villamos rendszer részeit képezik, max. négy
ér között felléphet´ó hibákat szabad figyelembe venni a
2.3.2 vagy a 2.3.3 pont követelményein túlmen´óen.
2.4.5 Amennyiben a többer´ú kábel megfelel a 2.4.2
pontnak, de nem felel meg a 2.4.3 pontnak, és olyan gyújtószikramentes áramköröket tartalmaz, amelyek különböz´ó gyújtószikramentes villamos rendszerek részeit képezik,
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akkor a kábelben lév´ó minden gyújtószikramentes áramkör biztonsági tényez´óje legalább a 2.3.2 vagy 2.3.3 pont
által megkövetelt érték négyszerese legyen.
2.4.6 Amennyiben a többer´ú kábel nem felel meg a 2.4.2
és 2.4.3 pontnak, figyelembe kell venni a kábel erei közti
minden hibát, a 2.3.2 vagy a 2.3.3 pont alkalmazásán felül.
2.4.7 A gyújtószikramentes villamos rendszer tanúsítási dokumentumai határozzák meg egyértelm´úen a 2.4.3 és
2.4.6 pontból ered´ó alkalmazási feltételeket.
2.5 Gyújtószikramentes villamos rendszerekben használt tartozékok
A tanúsítási dokumentumokban a gyújtószikramentes
villamos rendszer részeiként felsorolt tartozékok a következ´óknek feleljenek meg:
— az MSZ EN 50014 szabvány 7. és 8. pontja (,,Általános el´óírások’’),
— az MSZ EN 50020 szabvány 6. és 12.2 pontja (,,Gyújtószikramentes védelem’’ ,,i’’).
A megjelölés legalább a gyártó nevét vagy bejegyzett
védjegyét tartalmazza.
Megjegyzés: Nem-tanúsított tartozékok használata a
létesítési el´óírásoknak van alávetve.
2.6 Típusvizsgálat
A gyújtószikramentes villamos rendszerek típusvizsgálata az MSZ EN 50020 szabvány típusvizsgálati el´óírásait
tartalmazó 10. pontja szerint történik (,,gyújtószikramentes védelem’’ ,,i’’), de figyelembe kell venni a jelen Melléklet 4. pontját is.
2.7 Gyújtószikramentes villamos rendszerek megjelölése
A tanúsított gyújtószikramentes villamos rendszereket
az adott rendszer tanúsítványának címzettje jelöli meg, a
villamos gyártmány legalább egy ,,stratégiai fontosságú’’
okmányán. A jelölésnek az MSZ EN 50014 szabvány
27.6 pontja szerinti minimális jelölést kell tartalmaznia
(,,Általános el´óírások’’), és a ,,SYST’’ bet´úket.

A honvédelmi miniszter
13/2000. (VI. 9.) HM
rendelete
a honvédelmi üdültetésr´ól szóló 11/1998. (VI. 11.) HM
rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a
(2) bekezdésének e) pontjában, valamint a honvédelemr´ól
szóló 1993. évi CX. törvény 10. §-ának i) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a honvédelmi üdültetésr´ól szóló
6/1999. (VI. 28.) HM rendelettel módosított 11/1998.
(VI. 11.) HM rendeletet (a továbbiakban: R .) az alábbiak
szerint módosítom:
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1. §

(1) Az R. 3. §-ának j) pontja helyébe a következ´ó pont lép:
[3. § E rendelet alkalmazásában]
,,j) alaptevékenységi szolgáltatások önköltségen megállapított térítési díja: a hatályos számviteli jogszabályok és az önköltség-számítási szabályzat elkészítésének szabályairól szóló
70/1999. (HK 24.) HM utasítás által el´óírt módon és összetételben megállapított, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott
üdültetési intézményhálózat egységeiben külön-külön az
alaptevékenységként végzett szolgáltatások közvetlen és közvetett költségei alapulvételével megállapított — a szolgáltatások min´óségét´ól és jellegét´ól függ´ó — térítési díj;’’
(2) Az R. 3. §-ának n) pontja helyébe a következ´ó pont lép:
[3. § E rendelet alkalmazásában]
,,n) pihentetés (hétközi, hétvégi): az intézményhálózat
üdültetési egységei szabad fér´óhelyeinek szállással, étkeztetéssel és az egyéb üdül´ói alapszolgáltatásokkal történ´ó
igénybevétele legfeljebb 6 napig;’’
2. §
(1) Az R . 12. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[(2) A külföldi üdültetés formái:]
,,d) külföldi devizamentes egyszer´úsített gyermek csereüdültetés a HM által kötött kétoldalú szerz´ódések alapján, külföldi gyermeküdül´ókben, 12—18 éves igényjogosult gyermekek számára pedagógusok felügyeletével biztosított üdültetési forma.’’
(2) Az R . 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
bekezdés lép:
,,(3) A (2) bekezdésben foglalt üdültetési formákban
— a külföldi egyszer´úsített gyermek csereüdültetésben
résztvev´ók kivételével — az igényjogosult személy két egymást követ´ó évben nem részesülhet.’’
3. §
(1) Az R . 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
bekezdés lép:
,,(1) Az üdültetési intézményhálózat üdültetési egységeiben megállapított térítési díjak a szoba min´óségi kategóriája, az üdülési szezonok, az üdültetési formák, feln´ótt
és gyermek, hazai vagy külföldi üdültetés, az üdültetésben
résztvev´ók igényjogosultsága szerint eltér´óek, de az intézmény az adott évben az el´ózetesen meghatározott — és
rendeletben a f´ószezon kezdetéig kihirdetett — kedvezményes térítési díjaktól nem, a tárgyévre megállapított önköltségi áraktól csak kivételesen indokolt esetben térhet el.’’
(2) Az R . 14. §-a a következ´ó (6)—(8) bekezdésekkel
egészül ki:
,,(6) A 13. § (2) bekezdés szerinti üdültetési formát
igénybe vev´ó igényjogosult személy e rendelet mellékletében meghatározott térítési díjon felül az igénybe vett ét-
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keztetésért a mindenkor érvényes V/a élelmezési norma
pénzértékét téríti.
(7) Belföldi kedvezményes üdültetés esetén a 3. §
a) pont 1., 2., 9. alpontjai alapján igényjogosult gyermekek
után 2 éves korig térítési díjat fizetni nem kell, 2 és 6 éves
életkor között a mellékletben a gyermekek számára meghatározott összeg 50%-át kell téríteni.
(8) A 3. § a) pont 1. és 2. alpontja alapján igényjogosult,
amennyiben családjában az egy f´óre es´ó nettó jövedelem nem
éri el a mindenkori köztisztvisel´ói illetményalap 110%-át,
kérelmére további támogatásként az üdülési térítési díj 30%ának megfelel´ó összeg´ú kedvezményre jogosult. A kedvezményre való jogosultságot az állományilletékes (katonai)
szervezetnél parancsban (határozatban) kell megállapítani.
A kedvezmény megállapítására az igényjogosult nyilatkozata
alapján az állományilletékes parancsnok jogosult. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a család jövedelmi helyzetének
megítéléséhez szükséges adatokat, különösen az igényjogosult és a 3. § b) pont szerinti közvetlen családtag tárgyévet
megel´óz´ó naptári év adóköteles jövedelmének együttes
összege és az együtt él´ó családtagok száma alapján számított
egy hónapra es´ó nettó jövedelmet. A kedvezményr´ól szóló
parancs kivonatát (igazolást) a beutalt az üdül´óben leadja.’’
4. §
(1) Az R . 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
bekezdés lép:
,,(3) A 12. § (2) bekezdésében meghatározott különböz´ó
külföldi üdültetési formák igénybevétele esetén a HM által
e tárgykörben megkötött szerz´ódések alapján kialakított, és
a szerz´ódések megkötését követ´óen a HM közgazdasági és
vagyonfelügyeleti f´óosztályvezet´ó által a Honvédelmi Közlönyben közzétett térítési díjat kell megtéríteni.’’
(2) Az R . 15. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A 3. § a) pont 5—7. alpontjaiban meghatározott azon
igényjogosultak, akik családjukban még iskolai tanulmányokat folytató gyermeket (legfeljebb 18. életévének betöltéséig,
illetve, ha közép- vagy fels´ófokú oktatási intézményben nappali oktatás keretében tanulmányokat folytat, a tanulmányainak befejezéséig — legfeljebb azonban 25. életévének
betöltéséig —) nevelnek, f´ószezonban az üdül´ók szolgáltatásait kedvezményes térítési díjon vehetik igénybe. Az iskolalátogatásról szóló igazolást az üdültetési intézményben be kell
mutatni.’’
5. §
Az R. 16. §-a az alábbi (6)—(9) bekezdésekkel egészül ki:
,,(6) A HM felügyelete alá tartozó üdül´ók, valamint az
MH Kiképzési és Üdül´ó Bázisok az üdültetés során biztosított (térítésmentes) természetbeni juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhel´ó adó- és járulékfizetési, bevallási és elszámolási kötelezettség teljesítésének módját miniszteri utasítás1 határozza meg.
1
Jelenleg a személyi állomány pénzbeni járandóságai folyósítási rendjér´ól szóló 4/1998. (HK 2.) HM utasítás.
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(7) A külföldi csere- és bérleményes üdültetésben résztvev´ókr´ól a HM Üdültetési, Rendezvényszervez´ó és Továbbképzési Intézet, a protokoll csereüdültetésr´ól az MH
Nemzetközi Katonai Kapcsolatok és Protokoll Igazgatóság a HM 1. sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság
útján biztosítja a (6) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat.
(8) Lakóhelyr´ól a 2—6 napos pihentetés helyére és
visszautazás során a hivatásos katona utazási költségtérítésre jogosult, melynek összegét — a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények igénybevételével számított
— a MÁV I. osztályú menetjegy, közforgalmú vasúti közlekedés hiányában menetrend szerinti autóbusz viteldíja
alapján kell megállapítani. A családtagok részére utazási
költségtérítés nem fizethet´ó.
(9) A 9. és 10. §-ban meghatározott üdültetési formát
igénybevev´ók költségét, illetve a 14. § (7)—(8) bekezdésében biztosított kedvezmény összegét az üdültetési intézmény költségvetésében tervezi.’’

6. §
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,,A 2000. évi kedvezményes térítési díjtételeket a rendelet melléklete tartalmazza, melyet 2000. június 20-tól, a
f´óidény kezdetét´ól kell alkalmazni.’’

7. §
Az R . melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Ezzel egyidej´úleg az R . 12. § (4) bekezdésének második mondata, valamint a honvédségi üdül´ók igénybevételének térítési
díjairól és az üdültetésben résztvev´ók anyagi támogatásáról
szóló 23/1994. (HK 12.) HM utasítás és az azt módosító
55/1994. (HK 28.) HM utasítás, a 25/1995. (HK 14.) HM
utasítás, a 33/1996. (HK 12.) HM utasítás, az 58/1996.
(HK 23.) HM utasítás, a 13/1997. (HK 8.) HM utasítás hatályát veszti.

Az R . 17. §-a (1) bekezdésének els´ó mondata helyébe a
következ´ó mondat lép:

Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 13/2000. (VI. 9.) HM rendelethez
[Melléklet a 11/1998. (VI. 11.) HM rendelethez]
Szervezett üdültetés kezdeményes térítési díjai
2000.
Szervezett üdültetés
Fsz.

f´ó-

Megnevezés

Pihentetés

el´ó-, utó-

hétközi,
hétvége

szezonban
Ft/f´ó/nap

A) BELFÖLDI ÜDÜLTETÉSBEN RÉSZTVEV ´ÓK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I/A. kategória (lakosztály)
I. kategória (fürd´ószobás szoba)
II. kategória (hideg-meleg folyóvizes szoba)
III. kategória (hideg folyóvizes szoba)
IV. kategória (folyóvíz nélkül)

feln´ótt
gyermek
feln´ótt
gyermek
feln´ótt
gyermek
feln´ótt
gyermek
feln´ótt
gyermek

1 120
730
930
670
760
640
690
620
600
580
540

930
670
790
660
690
620
630
600
560
560
480

560
470
470
400
390
340
340
320
310
270
—

feln´ótt
gyermek

1 290
1 030
540

—
—
—

—
—

HM gyermeküdül´ó

B) KÜLFÖLDI ÜDÜLTETÉSBEN RÉSZTVEV ´ÓK
12.
13.
14.

Egyszer´úsített

csereüdültetés

Egyszer´úsített gyermek csereüdültetés gyermeküdül´óben
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Megjegyzés:
1. A térítési díjak az áfát tartalmazzák, és az MH Bujáki és Erd´óbényei KÜB-re is vonatkoznak.
2. A ,,Pihentetés’’ oszlop az élelmezési norma költségét nem tartalmazza.
3. A helyi önkormányzatok által kivetett idegenforgalmi adót a helyszínen kell téríteni, ennek mértékét a táblázat
nem tartalmazza.
4. Az MH központi üdültetésbe vont Kiképzési és Üdültetési Bázisai (csapatpihen´ók) térítési díja az üzemeltet´ó
katonai szervezetek által 2000. évre számított önköltsége.

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Elnökének
közleménye

Dr. Polt Péter, az állampolgári jogok országgy´úlési biztosa általános helyettesének lemondását az állampolgári jogok országgy´úlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény
15. §-ának (2)—(3) bekezdése értelmében — 2000. május
15-i hatállyal — elfogadtam, és egyben országgy´úlési biztosi megbízatásának megsz´únését megállapítottam.

Az Országos Rend´ór-f´ókapitányság Közbiztonsági
F´óigazgatóságának közleménye
A rend´órség — az eddig közzétetteken kívül — a következ´ó gépjárm´ú törzskönyveket körözi:
341014A
137544A
096343A
512220A
568683A
271976A
460585A
614664A
303622A
140206A
178371A

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

ORFK Igazgatásrendészeti F´óosztály
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelenteti

AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY
cím´ú kötetet.
Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt szerkeszt´ók az Alkotmány szerkezetét követve annak rendelkezéseihez csoportosították az Alkotmánybíróság legfontosabb megállapításait, az alkotmánybírósági
gyakorlat összefoglalásaként jegyzetekkel segítve az olvasó tájékozódását. A kötet az öt évvel ezel´ótt
ugyanilyen címmel megjelen´ó munka folytatása. A szerkeszt´ók átdolgozták – tárgyköreit tekintve
kib´óvítették – a korábban megjelent könyv anyagát, és erre (a precedens határozatokra) épülve
mutatják be az immár tízéves ítélkezési gyakorlat keresztmetszetét.
Az Alkotmánybíróság közjogi helyzetéb´ól adódóan döntései kihatnak valamennyi hatalmi ág tevékenységére, az ítéletek alapjaiban határozták meg a törvénykezés kereteit éppúgy, mint – a jogszabályok alkalmazásánál irányadó alkotmányos követelmény megállapításával – a bíróságok és más
jogalkalmazó szervek munkáját. A kötet alapvet´ó segítséget nyújt a gyakorlati és elméleti szakembereknek egyaránt, de hasznosan forgathatják a most megjelen´ó könyvet a gazdasági élet szerepl´ói
(pl. a piacgazdaság, a vállalkozáshoz való jog, illetve a tulajdoni kérdések kapcsán) éppúgy, mint a
tudományos munkát folytató egyetemi oktatók, hallgatók vagy az önkormányzati m´úködésben részt
vev´ók. Természetesen segítséget nyújt a gyakorlat ismerete azoknak is, akik alkotmánybírósági
eljárást kívánnak indítványozni.
A B/5 formátumú kiadvány 760 oldal terjedelm´ú.
Ára: 4592 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük

AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY
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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A Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt m´úköd´ó
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON
2000
cím´ú kiadványt.
A lexikon tartalmazza az állami és az önkormányzati közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott tisztvisel´óknek, a közigazgatás oktatását és a közigazgatás-tudomány
m´úvelését végz´ó intézmények munkatársainak, továbbá a közigazgatási szakmai és
érdekképviseleti szervek tisztségvisel´óinek önként szolgáltatott f´óbb adatait.
A lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a
közigazgatási szervek címét és a munkahelyi elérhet´óségre vonatkozó adatokat is.
A megrendelést postán vagy telefaxon a Magyar Hivatalos Közlönykiadó,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címére kell eljuttatni. (Fax: 338-4746.)

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Magyar Közigazgatási Lexikon 2000
cím´ú kiadványt
(ára: 9000 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre.
Amegrendel´ó(cég)neve:..................................................................................
Címe(város,irányítószám):...............................................................................
Utca,
házszám:
....................................................................................................
Ügyintéz´óneve,telefonszáma:.........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos
Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára, vagy postai úton
a fenti címre.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszer´ú aláírás
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

18/1998. (VI. 3.) NM RENDELET
A FERT ´ÓZ ´Ó BETEGSÉGEK ÉS A JÁRVÁNYOK
MEGEL ´ÓZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEKR ´ÓL
cím´ú, A/4 formátumú, 104 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 2000. május 25.
Ára: 476 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

18/1998. (VI. 3.) NM RENDELET
A FERT ´ÓZ ´Ó BETEGSÉGEK ÉS A JÁRVÁNYOK
MEGEL ´ÓZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEKR ´ÓL
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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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 rendszerezett 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. 2000. évi éves el´ófizetési
díja: 6384 Ft áfával. Egy példány ára 24 oldalig 140 Ft áfával, utána 8 oldalanként 35 Ft áfával.
A HIVATALOSÉRTESÍT ´Ó egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó cím´ú lapot ……… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
A megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El´ófizetési díj a 2000. évre
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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3268

MAGYAR KÖZLÖNY

2000/56. szám

TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük a 2000. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

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

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

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

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

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

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

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