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A rádió és televízió m´úsorszórás legmagasabb díjairól szóló 9/1998. (IV. 3.)
KHVM rendelet, valamint a megsz´únt Hírközlési Alapból átvett feladatok
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A közcélú távbeszél´ó szolgáltatások igénybevételének díjáról szóló 31/1997.
(XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb
díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról . . . . . . .
A nemzetközi közúti árufuvarozás és személyszállítási engedélyek díjairól . .
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
205/1998. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´ó jogok
kivitelér´ól, illet´óleg behozataláról szóló
112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A külkereskedelemr´ól szóló 1974. évi III. törvény
29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következ´óket rendeli el:

1998/116. szám

biakban: rendelet) 5. § (4) bekezdés helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Az 1/b) számú mellékletben meghatározott gyógyszerkészítmény importja esetén be kell szerezni a készítmény forgalomba hozatalát engedélyez´ó hatóság el´ózetes
szakmai hozzájárulását. A hozzájárulást a forgalomba hozatalt engedélyez´ó hatóság akkor adja meg, ha a kérelmez´ó
rendelkezik a termék gyártására, illetve forgalmazására
jogosító — külön jogszabályban meghatározott — hatósági engedéllyel.’’
(2) A rendelet 1/a) , 1/b), 1/c) és 2. számú melléklete
helyébe az e rendelet 1/a), 1/b), 1/c) és 2. számú melléklete
lép.

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) A kivitellel, illetve a behozatallal kapcsolatos rendelkezéseket az 1999. január 1-jét követ´ó vámkezelések
esetén kell alkalmazni.

1. §
(1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´ó
jogok kivitelér´ól, illet´óleg behozataláról szóló, többször
módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb-

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1/a) számú melléklet a 205/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[1/a) számú melléklet a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelethez]
Az 1999. évi exportban forgalmi engedélyköteles termékek jegyzéke vámtarifaszám szerint
0207**

0207 34
0207 34 10 00
0207 36

0207 36 81 00
1001***
1001 10
1001 10 00 99
1001 90
ex
1001 90 99 00
1005***
1005 90 00 00
2524 2524 00
ex
2524 00 30 00
ex
2524 00 80 00

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke
és bels´ósége frissen, h´útve vagy fagyasztva:
— Kacsából, libából és gyöngytyúkból:
— — Hízott máj frissen vagy h´útve:
— — — Libamáj
— — Más fagyasztva:
— — — Vágási melléktermékek, bels´óségek:
— — — — Máj:
— — — — — Hízott libamáj
Búza és kétszeres
— Kemény búza:
— — Egyéb
— Más:
— — Másféle tönköly, közönséges búza és kétszeres:
— — — Közönséges búza
Kukorica:
— Más
Azbeszt:
— Krokidolit szál, forgács vagy por
— Krokidolit más alakban
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2612
2612 10
2612 10 10 00
2612 10 90 00
2612 20
2612 20 10 00
2612 20 90 00
2616
2616 10 00 00
2616 90 00 00
2707

2707 20
2707 20 10 00
2707 20 90 00
2806
2806 10 00 00
2807 2807 00
2807 00 10 00
2841
2841 61 00 00
2902
2902 30
2902 30 10 00
2902 30 90 00
2903
2903 14 00 00
2903 15 00 00
2903 19
2903 19 10 00
2903 30
ex

2903 30 31 00
2903 30 33 00

2903 41 00 00
2903 42 00 00
2903 43 00 00
2903 44
2903 44 10 00
2903 44 90 00
2903 45
2903 45 10 00
2903 45 15 00
2903 45 20 00
2903 45 25 00
2903 45 30 00
2903 45 35 00
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Uránium- és tóriumérc, dúsított is:
— Uránérc, dúsított is:
— — Uránérc és uránszurokérc, dúsított is, több mint 5 tömegszázalék urántartalommal
— — Más
— Tóriumérc, dúsított is:
— — Monazit; urán-torianit és egyéb tóriumérc, dúsított is, 20 tömegszázalékot
meghaladó tóriumtartalommal
— — Más
Nemesfémérc, dúsított is:
— Ezüstérc, dúsított is
— Más
K´ószénkátrány magas h´ófokon történ´ó lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló
termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás
alkotórészek tömegét:
— Toluol:
— — Energetikai vagy tüzel´óanyag célra
— — Más célra
Hidrogén-klorid (sósav); klór-szulfonsav:
— Hidrogén-klorid (sósav)
Kénsav; óleum:
— Kénsav
Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói:
— Manganitok, manganátok és permanganátok:
— — Kálium-permanganát
Ciklikus szénhidrogének:
— Toluol:
— — Energetikai és tüzel´óanyag célra
— — Más célokra
Szénhidrogének halogénszármazékai:
— Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
— — Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
— — 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
— — Másféle:
— — — 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
— Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
— — Bromidok:
— — — Dibróm-etán
— — — Bróm-metán (metilbromid)
(a 3808 40 20 00 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó,
metil-bromid alapú rovaröl´ó szerek)
— Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböz´ó halogént tartalmazó halogénszármazékai:
— — Triklór-fluor-metán
— — Diklór-difluor-metán
— — Triklór-trifluor-etán
— — Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
— — — Diklór-tetrafluor-etán
— — — Klór-pentafluor-etán
— — Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
— — — Klór-trifluor-metán
— — — Pentaklór-fluor-etán
— — — Tetraklór-difluor-etán
— — — Heptaklór-fluor-propán
— — — Hexaklór-difluor-propán
— — — Pentaklór-trifluor-propán
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2903 45 40 00
2903 45 45 00
2903 45 50 00
2903 45 55 00
2903 45 90 00
2903 46
2903 46 10 00
2903 46 20 00
2903 46 90 00
2903 47 00 00
2903 49
2903 49 10 00
2903 49 20 00
2903 49 30 00
2903 49 40 00
2903 51
2903 51 10 00
2903 51 90 00
2903 62 00 00
2903 69
2903 69 90
2903 69 90 01

2903 69 90 02
ex
2903 69 90 99
2904
2904 20
ex
2904 20 10 00
2909

ex
2910

2909 11 00 00
2909 30
2909 30 90 00

ex
2910 90 00 00
2914

2914 11 00 00
2914 12 00 00
2914 31 00 00
2915

2915 24 00 00
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— — — Tetraklór-tetrafluor-propán
— — — Triklór-pentafluor-propán
— — — Diklór-hexafluor-propán
— — — Klór-heptafluor-propán
— — — Más
— — Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor-etán:
— — — Bróm-klór-difluor-metán
— — — Bróm-trifluor-metán
— — — Dibróm-tetrafluor-etán
— — Más csak brómmal és fluorral perhalogénezett származékok
— — Másféle:
— — — Csak fluorral és klórral halogénezett
— — — — Metánból, etánból vagy propánból
— — — — Más
— — — Csak flourral és brómmal halogénezett
— — — — Metánból, etánból vagy propánból
— — — — Más
— Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
— — 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
— — — Lindán
— — — Más
— Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
— — Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán]
— — Másféle:
— — — Más:
— — — — Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
— — — — Poliklórozott terfenilek
— — — — Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campheclor
Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok:
— — Trinitro-toluol (TNT)
Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-éter- és ketonperoxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékai:
— Aciklikus éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— — Dietil-éter
— Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— — Nitrofen
Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gy´úr´úvel és
ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Endrin, Dieldrin
Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Aciklikus ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
— — Aceton
— — Butanon (metil-etil-keton)
— Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
— — Fenil-aceton (1-fenil-2-propanon)
Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai
és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid:
— — Ecetsavanhidrid
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2916

2916 34 00 00
2916 35 00 00
2919 2919 00
2919 00 90
2919 00 90 03
2922

2922 43 00 00
2924

ex
2932

2924 22 00 00
2924 29
2924 29 90 00

2932 91 00 00
2932 92 00 00
2932 93 00 00
2932 94 00 00
2933

2933 32 00 00
2933 90
2933 90 95
2933 90 95 05
2939

2939 41 00 00
2939 42 00 00
2939 61 00 00
2939 62 00 00
2939 63 00 00
3301

3301 29
3301 29 61
3301 29 61 01
3301 29 91
3301 29 91 01
3601 3601 00
3601 00 00 01
3601 00 00 99
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Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek
anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
— — Fenil-ecetsav és sói
— — Fenil-ecetsav észterei
Foszforsavészterek és sóik, lakto-foszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékai:
— Más:
— — Trisz-(2,3-dibróm-propil)-foszfát
Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
— Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
— — Antranilsav és sói
Karboxiamid funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei:
— Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói:
— — 2-Acetaminobenzoesav (N-Acetil-antranilsav)
— — Másféle:
— — — 2-Acetamino benzoesav (N-Acetil-antranilsav) sói
Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
— Más:
— — Izoszafrol
— — 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propán-2-on (3,4-Metilén-dioxifenil-2-propanon)
— — Piperonal
— — Szafrol
Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
— Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingy´úr´út (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
— — Piperidin és sói
— Más:
— — Másféle:
— — — Trisz-aziridinil-foszfinoxid
Természetes vagy szintetikus úton el´óállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei,
észterei és más származékai:
— Efedrinek és sói:
— — Efedrin és sói
— — Pszeudoefedrin és sói
— Anyarozs alkaloidja és származékai, valamint ezek sói:
— — Ergometrin és sói
— — Ergotamin és sói
— — Lizergsav és sói
Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; extrakciós illóolaj; illóolajkoncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorbció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
— Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsb´ól készülteket:
— — Másféle:
— — — Más:
— — — — Nem terpénmentes:
— — — — — Szasszafrasz olaj
— — — — Terpénmentes:
— — — — — Szasszafrasz olaj
L´ópor:
— Fekete l´ópor
— Egyéb
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Elkészített robbanóanyag, a l´ópor kivételével
Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
— Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
— Más:
— — R obbantógyutacs-alkatrész
— — Egyéb
T´úzijátékok, jelz´órakéták, es´órakéták, ködjelz´ók és más pirotechnikai termékek:
— T´úzijátékok
— Más:
— — Csappantyúszalag vagy -tekercs t´úzszerszámhoz
— — Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
— — Egyéb
Rovaröl´ók, gombaöl´ók, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fert´ótlenít´ók és hasonló készítmények, kimért adagokban
és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények
vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):
— R ovaröl´ók:
— — Klórozott szénhidrogén alapúak:
— — — DDT hatóanyagú készítmények
Elkészített köt´óanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek
keverékét is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
— Legalább két különböz´ó halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen
halogénezett származékait tartalmazó elegyek:
— — Teljesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
— — Másféle
— Más:
— — Más:
— — — Másféle:
— — — — R észlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
— — — — R észlegesen halogénezett fluorozott-brómozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, lyukkártyaés lyukszalag-papír tekercsben vagy ívben, a 4801 és 4803 vtsz. alá tartozó papír
kivételével, kézi merítés´ú papír és karton:
Biztonsági papír, amely rostanyag összetételét´ól függetlenül optikai fehérít´ó mentes
és jelz´órostokat (természetes fényben és/vagy UV-sugárzás alatt látható), vagy vízjelet
(vonalas vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva,
borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben, a 4803,
4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével:
Biztonsági papír, amely rostanyag összetételét´ól függetlenül optikai fehérít´ó mentes
és jelz´órostokat (természetes fényben és/vagy UV-sugárzás alatt látható), vagy vízjelet
(vonalas vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
— Ment´ómellény és ment´óöv:
— — Golyóálló mellény
Ezüst (beleértve arannyal vagy platinával lemezeltet is), megmunkálatlan félgyártmány vagy por alakban:
— Por
— Más:
— — Megmunkálatlan:
— — — Finomsága legalább 999 ezrelék
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— — — Finomsága 999 ezreléknél kisebb
— — Félgyártmány:
— — — Hímz´ószál, flitter és kivágott darabok:
— — — — Flitter legfeljebb 0,15 mm vastagságú
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Finomsága legalább 750 ezrelék:
— — — — — Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
— — — — — R úd, lemez, lap, szalag, huzal, cs´ó és üreges rúd
— — — — — Egyéb
— — — — Finomsága kisebb, mint 750 ezrelék:
— — — — — Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
— — — — — R úd, lemez, lap, szalag, huzal, cs´ó és üreges rúd
— — — — — Egyéb
Arany (beleértve platinával bevont aranyat is), megmunkálatlan vagy félgyártmány
por alakban:
— Nem fizet´óeszköz:
— — Por
— — Más, megmunkálatlan alakban
— — Más, félgyártmány alakban:
— — — R úd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
— — — — R úd, lemez, szalag és huzal
— — — — Egyéb
— — — Cs´ó, cs´óidom és üreges rúd:
— — — — Cs´ó és üreges rúd
— — — — Egyéb
— — — Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
— — — — Fólia
— — — — Lemez
— — — Más
Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebb´ól készült félgyártmány
Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém, és ebb´ól készült félgyártmány
Platinával plattírozott arany és ezüst, valamint az ebb´ól készült félgyártmány
Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet
vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, els´ósorban nemesfém
visszanyeréséhez:
— Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
— Más:
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akvilpolimerekb´ól
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós m´úgyantákból
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékb´ól, észtergyantákból és gumiszármazékokból
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle m´úanyagból
— — Egyéb ezüstvegyületet tartalmazó hulladék
Ékszer és részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírozott fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, nemesfémmel lemezelve vagy plattírozva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel lemezelve vagy plattírozva is:
— — — Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (9) bekezdésében meghatározott
érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Egyéb
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— — Másféle nemesfémb´ól, nemesfémmel lemezelve vagy plattírozva is:
— — — Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyötvözetb´ól készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (9) bekezdése határoz meg, mint arany és ezüst tárgyat
— — — Más tárgy aranyból és ezüstb´ól, a 7113 19 00 01 alszám alá tartozó kivételével
— — — Egyéb arany és ezüst ékszer és részei
— Nem nemesfémb´ól arannyal és ezüsttel plattírozva
Arany- és ezüstm´úves áru, ennek részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírozott
fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, más nemesfémmel lemezelve vagy plattírozva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel lemezelve vagy plattírozva is:
— — — Ev´óeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstb´ól
— — — Háztartási edény
— — — Ékszernek nem min´ósül´ó érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók
kivételével
— — — Más díszm´úáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
— — Aranym´úvesáru lemezelve vagy plattírozva is
— Nem nemesfémb´ól arannyal vagy ezüsttel plattírozva
Érme
— Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizet´óeszköz:
— — Ezüstb´ól
— Aranyérme, amely nem törvényes fizet´óeszköz
Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó
kés és vágópenge kivételével:
— Más:
— — ,,Közbiztonságra különösen veszélyes’’ más kés, rögzített pengéj´ú
— — ,,Közbiztonságra különösen veszélyes’’ kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéj´ú
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék:
— R adarkészülék:
— — Gépjárm´ú sebességmér´ó készüléket jelz´ó, zavaró készülék
Egyéb légi járm´ú (pl. helikopter, repül´ógép); ´úrhajó (m´úbolygó, m´úhold is) és ´úrhajóhordozó rakéta:
— Helikopter:
— — Legfeljebb 2000 kg öntömeg´ú:
— — — Polgári célú helikopter:
— — — — Ment´óhelikopter
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Ment´óhelikopter
— — — — Egyéb
— — 2000 kg-ot meghaladó öntömeg´ú:
— — — Polgári repüléshez:
— — — — Ment´óhelikopter
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Ment´óhelikopter
— — — — Egyéb
— Legfeljebb 2000 kg öntömeg´ú repül´ógép vagy más légi járm´ú:
— — Polgári repüléshez
— — Más
— 2000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 15 000 kg öntömeg´ú repül´ógép vagy más légi
járm´ú:
— — Polgári repüléshez
— — Más
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— 15 000 kg-ot meghaladó öntömeg´ú repül´ógép vagy más légi járm´ú:
— — Polgári repüléshez
— — Más
— ´Ú rhajó (m´úbolygó, m´úhold is) és szuborbitális vagy ´úrhajóhordozó rakéta:
— — ´Ú rhajó (m´úbolygó, m´úhold is):
— — — R ádió adó-vev´ó készülékkel
— — — Mér´ó és ellen´órz´ó m´úszerrel
— — — Egyéb
— — Szuborbitális és ´úrhajóhordozó rakéta:
— — — R ádió adó-vev´ó készülékkel
— — — Mér´ó és ellen´órz´ó m´úszerrel
— — — Egyéb
A 8801 és a 8802 vtsz. alá tartozó légi járm´ú alkatrésze:
— Légcsavar, rotor és ezek része:
— — Polgári repüléshez
— — Más
— Futóm´ú és részei:
— — Polgári repüléshez
— — Más
— Más repül´ógép- és helikopter-alkatrész:
— — Polgári repüléshez
— — Más
— Más:
— — Más:
— — — Polgári repül´óhöz és vitorlázó repül´óhöz használt:
— — — — R ádió adó-vev´ó készülékes járm´ú alkatrésze
— — — — Mér´óm´úszeres járm´ú alkatrésze
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — R ádió adó-vev´ó készülékes járm´ú alkatrésze
— — — — Mér´óm´úszeres járm´ú alkatrésze
— — — — Egyéb
Ejt´óerny´ó (kormányozható és sikló- vagy gyalogerny´ó is) és forgó (rotáló) ejt´óerny´ó;
mindezek alkatrésze és tartozéka:
— Forgó (rotáló) ejt´óerny´ó
— A 8804 00 00 01 alszám alatti alkatrésze és tartozéka
— Egyéb
Légijárm´ú-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékez´ó készülék és hasonló fékez´ószer kezet; repül´ókiképz´ó földi berendezés; mindezek alkatrésze:
— Légijárm´ú-indító szerkezet és alkatrésze; fedélzeti leszállásfékez´ó készülék és
hasonló fékez´ószerkezet és alkatrésze:
— — Légijárm´ú indítószerkezete és alkatrészei
— — Más
— R epül´ókiképz´ó földi berendezés (repülésszimulátor) és alkatrésze:
— — Polgári repüléshez
— — Más
Más hajó, a hadihajó is, ment´ócsónak, az evez´ós csónak kivételével:
— Hadihajó
Más légz´ókészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhet´ó sz´úr´ókkel nem
rendelkez´ó véd´óálarc kivételével:
— Más rendeltetés´ú gázálarc
Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével
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Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
— 9 mm kaliber´ú és nagyobb
— Más
Más robbanótöltettel m´úköd´ó l´ófegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és l´ófegyver, elöltölt´ós l´ófegyver, rakétapisztoly és jelz´órakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített
elsüt´ószeggel m´úköd´ó vágóhídi pisztoly, kötélkivet´ó ágyú):
— Elöltölt´ós l´ófegyver
— Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós
puska kombinációja is:
— — Egycsöv´ú, sima furatú
— — Más
— Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez
— Más
Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó
kivételével
A 9301—9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
— R evolverhez és pisztolyhoz
— A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
— — Sörétes fegyvercs´ó
— — Másféle:
— — — Durván alakított fegyveragy
— — — Másféle
— Más:
— — A 9301 vtsz. alá tartozó katonai fegyverekhez:
— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
— — — Szövetb´ól
— — — Egyéb
— — Más:
— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
— — — Szövetb´ól
— — — Egyéb
Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci l´ószer, valamint ezek alkatrésze; töltény
és más l´ószer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömít´ó anyagokat is:
— Töltény szegecsel´ógéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és
ezek része
— Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
— — Töltény sörétes fegyverhez
— — Másféle:
— — — Töltény
— — — Más
— Más töltény és része:
— — A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz.
alá tartozó géppisztolyhoz
— — Más:
— — — Katonai fegyverekhez
— — — Más:
— — — — Központi gyújtású töltény
— — — — Peremgyújtású töltény
— — — — Másféle
— Más:
— — Katonai célokra
— — Más
Kard, t´ór, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
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9506

ex
9701*

9506 99
9506 99 90
9506 99 90 99

9701 10 00 00
9701 90
9701 90 00 01
9701 90 00 02
9701 90 00 03
9701 90 00 04
9701 90 00 99
9702* 9702 00 00 00
9703*
9703 00 00 01
9703 00 00 99
9705 9705 00 00 00
9706 9706 00 00 00
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Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az
asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az Árucsoportban másutt nem
említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence:
— Más:
— — Másféle:
— — — Más:
— — — — Íj, számszeríj, nyílvessz´ó
Festmény, rajz, pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz
és kézi díszítés´ú kézm´úipari cikk kivételével; részekb´ól összeállított kép (kollázs) és
dekoratív tábla:
— Festmény, rajz és pasztellkép
— Más:
— — Szárított virágból
— — Szárított és festett virágból és más növényrészb´ól
— — Szárított növényrészb´ól
— — Fából; fémb´ól
— — Egyéb
Eredeti metszet, nyomat és litográfia
Eredeti szobrászm´úvészeti alkotás, bármilyen anyagból
— Nemesfémb´ól és/vagy drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól
— Egyéb
Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi érték´ú, archeológiai, paleon tológiai, etnográfiai, numizmatikai gy´újtemény vagy gy´újteménydarab
Száz évnél id´ósebb régiség

Megjegyzés:
* Kortárs m´úvészeti alkotások kivételével.
** Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium engedélyével.
*** Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium engedélyével. Átmeneti id´óre, visszavonásig, kiviteli engedély nem szükséges.

1/b) számú melléklet a 205/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[1/b) számú melléklet a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelethez]
Az 1999. évi importban forgalmi engedélyköteles termékek jegyzéke vámtarifaszám szerint
0301
0301 91

0301 91 10 00
0301 91 90 00
0301 92 00 00
0301 93 00 00
0301 99
0301 99 19
0301 99 19 99
0305
0305 30

Él´ó hal:
— Más él´ó hal:
— — Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus
chrysogastern):
— — — Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern fajból
— — — Más
— — Angolnafélék (Anguilla spp.)
— — Ponty
— — Másféle:
— — — Édesvízi (és vándorló) hal:
— — — — Másféle:
— — — — — Egyéb
Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás el´ótt vagy
alatt f´ózött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
— Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
— — T´ókehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:
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ex

0305 30 11 00

ex

0305 30 19 00

ex

0305 30 30 00

ex

0305 30 50 00

ex

0305 30 90
0305 30 90 01

ex

0305 30 90 99
0305 41 00 00
0305 42 00 00
0305 49
0305 49 10 00
0305 49 20 00
0305 49 30 00
0305 49 45 00
0305 49 50 00
0305 49 80
0305 49 80 01
0305 49 80 99
0305 61 00 00
0305 62 00 00
0305 63 00 00
0305 69
0305 69 10 00
0305 69 20 00
0305 69 30 00
0305 69 50 00
0305 69 90
0305 69 90 01
0305 69 90 99

1604
1604 11 00 00
1604 12
1604 12 10 00

1604 12 91 00
1604 12 99 00
1604 13
1604 13 11 00
1604 13 19 00
1604 13 90 00
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— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó t´ókehalból
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus,
Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
— — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
— — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve R einhardtius hippoglossoidesb´ól
— — Más:
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringb´ól és
szardíniából
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve ,,egyéb’’ halból
— Füstölt hal, beleértve a filét is:
— — Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar)
és dunai lazac (Hucho hucho)
— — Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
— — Másféle:
— — — R einhardtius hippoglossoides
— — — Hippoglossus hippoglossus
— — — Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
— — — Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita,
Salmo gilae)
— — — Angolna (Anguilla spp.)
— — — Más:
— — — — Szardínia
— — — — Egyéb
— Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
— — Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
— — T´ókehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
— — Ajóka (Engraulis spp.)
— — Másféle:
— — — A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
— — — R einhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
— — — Hippoglossus hippoglossus
— — — Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo
salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
— — — Más:
— — — — Szardínia
— — — — Egyéb
Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
— Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
— — Lazac
— — Hering:
— — — Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban el´ósütve
is, mélyh´útve
— — — Más:
— — — — Légmentes csomagolásban
— — — — Másféle
— — Szardínia, szardella és kisméret´ú hering, brisling vagy spratt:
— — — Szardínia:
— — — — Oliva olajban
— — — — Másféle
— — — Más
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1604 14
1604 14 11 00
1604 14 16 00
1604 14 18 00
1604 14 90 00
1604 15
1604 15 11 00
1604 15 19 00
1604 15 90 00
1604 16 00 00
1604 19
1604 19 10 00

1604 19 31 00
1604 19 39 00
1604 19 50 00
1604 19 91 00

1604 19 92 00
1604 19 93 00
1604 19 94 00
1604 19 95 00
1604 19 98 00
1604 20
1604 20 05 00
1604 20 10 00
1604 20 30 00
1604 20 40 00
1604 20 50 00
1604 20 70 00
1604 20 90 00
2825
ex
2825 10 00 00
2829
2829 11 00 00
2829 19 00 00
2829 90
2829 90 10 00
2838 2838 00 00 00
ex
2838 00 00 00
2850 2850 00
ex

2850 00 50 00
2903
2903 14 00 00
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— — Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
— — — Tonhal és skipjack:
— — — — Növényi olajban
— — — — Más:
— — — — — Filéként ismert loin (törzsrész)
— — — — — Másféle
— — — — Bonito (Sarda spp.)
— — Makréla:
— — — Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
— — — — Filé
— — — — Másféle
— — — Scomber australasicus fajból
— — Ajóka
— — Másféle:
— — — Szalmonidák, a lazac kivételével
— — — Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:
— — — — Filéként ismert loin (törzsrész)
— — — — Másféle
— — — Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
— — — Más:
— — — — Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban el´ósütve is, mélyh´útve
— — — — Másféle:
— — — — — T´ókehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
— — — — — Fekete t´ókehal (Pollachius virens)
— — — — — Szürke t´ókehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
— — — — — Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
— — — — — Másféle
— Más elkészített vagy konzervált hal:
— — Halpaszta (surimi) készítmény
— — Más:
— — — Lazacból
— — — Szalmonidákból, a lazac kivételével
— — — Ajókából
— — — Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és Scomber japonicus fajhoz
tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
— — — Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
— — — Más halból
Hidrazin, hidroxil-amin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok,
-hidroxidok és -peroxidok:
— Hidrazin-nitrátok
Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok:
— Klorátok:
— — Nátrium-klorát
— — Másféle klorátok
— Más:
— — Perklorátok
Fulminátok, cianátok és tiocianátok
Fulminátok
Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a
2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével:
— Azidok
Szénhidrogének halogénszármazékai:
— Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
— — Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
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2903 15 00 00
2903 19
2903 19 10 00
2903 30

ex

ex

2903 30 31 00
2903 30 33 00

2903 41 00 00
2903 42 00 00
2903 43 00 00
2903 44
2903 44 10 00
2903 44 90 00
2903 45
2903 45 10 00
2903 45 15 00
2903 45 20 00
2903 45 25 00
2903 45 30 00
2903 45 35 00
2903 45 40 00
2903 45 45 00
2903 45 50 00
2903 45 55 00
2903 45 90 00
2903 46
2903 46 10 00
2903 46 20 00
2903 46 90 00
2903 47 00 00
2903 49
2903 49 10 00
2903 49 20 00
2903 49 30 00
2903 49 40 00
2903 51
2903 51 10 00
2903 51 90 00
2903 62 00 00
2903 69
2903 69 90
2903 69 90 01

ex

2903 69 90 02
2903 69 90 99
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— — 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
— — Másféle:
— — — 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
— Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
— — Bromidok:
— — — Dibróm-etán
— — — Bróm-metán (metilbromid)
(Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú rovaröl´ó szerek.)
— Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböz´ó halogént tartalmazó halogénszármazékai:
— — Triklór-fluor-metán
— — Diklór-difluor-metán
— — Triklór-trifluor-etán
— — Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
— — — Diklór-tetrafluor-etán
— — — Klór-pentafluor-etán
— — Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
— — — Klór-trifluor-metán
— — — Pentaklór-fluoretán
— — — Tetraklór-difluor-etán
— — — Heptaklór-fluor-propán
— — — Hexaklór-difluor-propán
— — — Pentaklór-trifluor-propán
— — — Tetraklór-tetrafluor-propán
— — — Triklór-pentafluor-propán
— — — Diklór-hexafluor-propán
— — — Klór-heptafluor-propán
— — — Más
— — Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluoretán:
— — — Bróm-klór-difluor-metán
— — — Bróm-trifluor-metán
— — — Dibróm-tetrafluor-etán
— — Más csak brómmal és fluorral perhalogénezett származékok
— — Másféle:
— — — Csak fluorral és klórral halogénezett:
— — — — Metánból, etánból vagy propánból
— — — — Más
— — — Csak fluorral és brómmal halogénezett:
— — — — Metánból, etánból vagy propánból
— — — — Más
— Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
— — 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
— — — Lindán
— — — Más
— Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
— — Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán]
— — Másféle:
— — — Más:
— — — — Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
— — — — Poliklórozott terfenilek
— — — — Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campleclor
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2904
2904 90
2904 90 40 00
2908
2908 90
ex
2908 90 00 01
2909

2909 30
ex
2909 30 90 00
2910
ex
2910 90 00 00
2914

2914 31 00 00
2915

2915 24 00 00
2916

2916 34 00 00
2916 35 00 00
2919 2919 00
2919 00 90
2919 00 90 03
2922

2922 43 00 00
2924

ex
2932

2924 22 00 00
2924 29
2924 29 90 00

2932 91 00 00
2932 92 00 00
2932 93 00 00
2932 94 00 00
2933

2933 32 00 00
2933 90
2933 90 95
2933 90 95 05
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Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Más:
— — Triklór-nitrometán (klorópikrin)
Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Más:
— — Nitroszármazékok
Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és ketonperoxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékai:
— Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— — Nitrofen
Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gy´úr´úvel és
ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Endrin, dieldrin
Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
— — Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai
és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid
— — Ecetsavanhidrid
Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek
anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai:
— Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
— — Fenilecetsav és sói
— — Fenilecetsav észterei
Foszforsavészterek és sóik, laktofoszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékai:
— Más:
— — Trisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
— Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
— — Antranilsav és sói
Karboxiamid funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei:
— Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói:
— — 2-acetilamino-benzoesav (N-Acetil-antranilsav)
— — Másféle:
— — — 2-acetamino benzoesav (N-Acetil-antranilsav) sói
Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
— Más
— — Izoszafrol
— — 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-on (3,4-Metilén-dioxifenil-2-propanon)
— — Piperonal
— — Szafrol
Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
— Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingy´úr´út (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
— — Piperidin és sói
— Más:
— — Más:
— — Trisz-aziridinil-foszfin-oxid
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2939

2939 41 00 00
2939 42 00 00
2939 61 00 00
2939 62 00 00
2939 63 00 00
3004

3004 10
3004 10 10
3004 10 10 02
3004 10 90
3004 10 90 02
3004 20
3004 20 10
3004 20 10 02
3004 20 90
3004 20 90 02

3004 31
3004 31 10
3004 31 10 02
3004 31 90
3004 31 90 02
3004 32
3004 32 10
3004 32 10 02
3004 32 90
3004 32 90 02
3004 39
3004 39 10
3004 39 10 02
3004 39 90
3004 39 90 02
3004 40
3004 40 10
3004 40 10 02
3004 40 90
3004 40 90 02
3004 50
3004 50 10
3004 50 10 02
3004 50 90
3004 50 90 02

1998/116. szám

Természetes vagy szintetikus úton el´óállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei,
észterei és más származékai:
— Efedrin és sói:
— — Efedrin és sói
— — Pszeudoefedrin és sói
— Anyarozs alkaloidja és származékai, valamint ezek sói:
— — Ergometrin és sói
— — Ergotamin és sói
— — Lizergsav és sói
Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek
kevert vagy nem kevert termékekb´ól készültek, terápiás vagy megel´ózési célra, kimért
adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— Penicillinsav-szerkezet´ú penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek
vagy sztreptomicinek és származékaik:
— — Aktív anyagként csak penicillinsav szerkezet´ú penicillint vagy származékait
tartalmazó gyógyszerek:
— — — Humán gyógyászati célra
— — Más:
— — — Humán gyógyászati célra
— Más antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
— — Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— — — Humán gyógyászati célra
— — Más:
— — — Humán gyógyászati célra
— Hormonokat vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó, de nem
antibiotikum-tartalmú gyógyszerek:
— — Inzulintartalmú gyógyszerek:
— — — Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— — — — Humán gyógyászati célra
— — — Más:
— — — — Humán gyógyászati célra
— — Mellékvesekéreg-hormonokat tartalmazó gyógyszerek:
— — — Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— — — — Humán gyógyászati célra
— — — Más:
— — — — Humán gyógyászati célra
— — Másféle:
— — — Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— — — — Humán gyógyászati célra
— — — Más:
— — — — Humán gyógyászati célra
— Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok
vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:
— — Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— — — Humán gyógyászati célra
— — Más:
— — — Humán gyógyászati célra
— Más vitaminokat vagy más, a 2936 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó gyógyszerek:
— — Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— — — Humán gyógyászati célra
— — Más:
— — — Humán gyógyászati célra
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3004 90
3004 90 11
3004 90 11 02
3004 90 19
3004 90 19 02
3004 90 91
3004 90 91 02
3004 90 99
3004 90 99 02
3006
3006 30 00
3006 30 00 01
3006 60
3006 60 11
3006 60 11 01
3006 60 11 99
3006 60 19
3006 60 19 01
3006 60 19 99
3006 60 90
3006 60 90 01
3006 60 90 99
3301

3301 29
3301 29 61
3301 29 61 01
3301 29 91
3301 29 91 01
3402

3402 20
3402 20 10 00
3402 20 90 00
3402 90
3402 90 10
3402 90 10 01
3402 90 90
3402 90 90 01
3601 3601 00
3601 00 00 01
3601 00 00 99
3602 3602 00 00 00
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— Más:
— — Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— — — Jód- vagy jódvegyület-tartalmú:
— — — — Humán gyógyászati célra
— — — Másféle
— — — — Humán gyógyászati célra
— — Más:
— — — Jód- vagy jódvegyület-tartalmú:
— — — — Humán gyógyászati célra
— — — Másféle:
— — — — Humán gyógyászati célra
Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében meghatározott gyógyászati készítmények:
— Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz; diagnosztikai reagensek:
— — Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz
— Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények:
— — Hormon alapú:
— — — Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— — — — Tabletták embergyógyászati célra
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Tabletták embergyógyászati célra
— — — — Egyéb
— — Spermicid alapú:
— — — Tabletták embergyógyászati célra
— — — Egyéb
Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek;
illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy
hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok
terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
— Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsb´ól készülteket:
— — Másféle:
— — — Más:
— — — — Nem terpénmentes:
— — — — — Szasszafrasz olaj
— — — — Terpénmentes:
— — — — — Szasszafrasz olaj
Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészít´ó mosókészítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve is:
— — Felületaktív készítmények
— — Mosó- és tisztítókészítmények
— Más:
— — Felületaktív készítmények:
— — — Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosógatószer stb.) a
kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
— — Mosó- és tisztítókészítmények:
— — — Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosógatószer stb.) a
kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
L´ópor:
— Fekete l´ópor
— Egyéb
Elkészített robbanóanyag, a l´ópor kivételével
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3603 3603 00
3603 00 10 00
3603 00 90
3603 00 90 01
3603 00 90 99
3604

ex
3808

3604 10 00 00
3604 90
3604 90 00 01
3604 90 00 02
3604 90 00 99

3808 10
3808 10 20
3808 10 20 01
3824

3824 71 00 00
3824 79 00 00
3824 90
3824 90 95
3824 90 95 07
ex

3824 90 95 08

4012
4012 20
4012 20 10
4012 20 10 01
4012 20 10 02
4012 20 90
4012 20 90 01
4012 20 90 02
4203**
4203 10
4203 10 00 01
4203 10 00 02
4303**
4303 10
4303 10 10 00
4303 10 90 00
4303 90 00 00
4304 4304 00**
4304 00 00 02
4304 00 00 99
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Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
— Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
— Más:
— — R obbantógyutacs-alkatrész
— — Egyéb
T´úzijátékok, jelz´órakéták, es´órakéták, ködjelz´ók és más pirotechnikai termékek:
— T´úzijátékok
— Más:
— — Csappantyúszalag vagy -tekercs t´úzszerszámhoz
— — Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
— — Egyéb pirotechnikai termék a karácsonyfa csillagszóró kivételével
Rovaröl´ók, gombaöl´ók, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fert´ótlenít´ók és hasonló készítmények, kimért adagokban
és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények
vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):
— R ovaröl´ók:
— — Klórozott szénhidrogén alapúak:
— — — DDT hatóanyagú készítmények
Elkészített köt´óanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek
keverékét is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
— Legalább két különböz´ó halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen
halogénezett származékait tartalmazó elegyek:
— — Teljesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
— — Másféle
— Más:
— — Más:
— — — Másféle:
— — — — R észlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
— — — — R észlegesen halogénezett fluorozott-brómozott aciklikus szénhidrogén származékot tartalmazó keverékek
Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kis nyomású gumiabroncs,
cserélhet´ó gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-töml´óvéd´ó szalag:
— Használt légabroncs:
— — Polgári repüléshez:
— — — Újrafutózható
— — — Használt, de forgalomképes
— — Más:
— — — Újrafutózható
— — — Használt, de forgalomképes
Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
— R uházati cikk:
— — Természetes b´órb´ól
— — Mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
Ruházati cikk, ruházati tartozék és más sz´órmeáru:
— R uházati cikk és ruházati tartozék:
— — Fehér bundájú grönlandi fókából és kékhátú kámzsás fókából
— — Más
— Más
M´úsz´órme és ebb´ól készült áru
— Fels´óruházati cikk
— Egyéb
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4420

4420 10
4420 10 11 00
4420 10 19 00
4420 90
4420 90 11 00
4420 90 19 00
4420 90 91 00
4420 90 99 00
4802

ex 4802

4811

ex 4811

5511**
5511 10 00 00
5511 20 00 00
5511 30 00 00
5701**
5701 10
5701 10 10
5701 10 10 01
5701 10 10 02
5701 10 91
5701 10 91 01
5701 10 91 02
5701 10 93
5701 10 93 01
5701 10 93 02
5701 10 99
5701 10 99 01
5701 10 99 02
5701 90
5701 90 10
5701 90 10 01
5701 90 10 02
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Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy ev´óeszközös ládikó vagy doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszm´úáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével:
— Kis szobor és más díszm´úáru fából:
— — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´ó megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
— — Másféle fából
— Más:
— — Intarziás és berakott famunka:
— — — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´ó megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
— — — Másféle fából
— — Más:
— — — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´ó megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
— — — Másféle
Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, lyukkártyaés lyukszalag-papír tekercsben vagy ívben, a 4801 és 4803 vtsz. alá tartozó papír
kivételével, kézi merítés´ú papír és karton:
Biztonsági papír, amely rostanyag összetételét´ól függetlenül optikai fehérít´ó mentes,
és jelz´órostokat (természetes fényben és/vagy UV-sugárzás alatt látható) vagy vízjelet
(vonalas vagy árnyalatosat) vagy biztonsági szálat tartalmaz
Papír, karton, cellulózvatta és cellulóz szálból álló szövedék bevonva, impregnálva,
borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben, a 4803,
4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével:
Biztonsági papír, amely rostanyag összetételét´ól függetlenül optikai fehérít´ó mentes,
és jelz´órostokat (természetes fényben és/vagy UV-sugárzás alatt látható) vagy vízjelet
(vonalas vagy árnyalatosat) vagy biztonsági szálat tartalmaz
Szintetikus vagy mesterséges vágott m´úszálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— Legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágott szál tartalommal
— 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal
— Mesterséges vágott szálból
Csomózott sz´ónyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — 10 tömegszázalékot meghaladó selyem- vagy hulladékselyem tartalommal, a
burett kivételével:
— — — Kézi csomózású
— — — Gépi csomózású
— — Más:
— — — Hosszirányban méterenként legfeljebb 350 csomót tartalmaz:
— — — — Kézi csomózású
— — — — Gépi csomózású
— — — Hosszirányban méterenként 350-nél több, de legfeljebb 500 csomót tartalmaz:
— — — — Kézi csomózású
— — — — Gépi csomózású
— — — Hosszirányban méterenként több mint 500 csomót tartalmaz:
— — — — Kézi csomózású
— — — — Gépi csomózású
— Más textilanyagokból:
— — Selyemb´ól, selyemhulladékból a burret kivételével, szintetikus szálból, az
5605 vtsz. alá tartozó fonalból vagy fémszálat tartalmazó textilanyagból:
— — — Kézi csomózású
— — — Gépi csomózású
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5701 90 90
5701 90 90 01
5701 90 90 02
5702**
5702 10 00 00
5702 20 00 00
5702 31 00 00
5702 32 00 00
5702 39
5702 39 10 00
5702 39 90 00
5702 41 00 00
5702 42 00 00
5702 49
5702 49 10 00
5702 49 90 00
5702 51 00 00
5702 52 00 00
5702 59 00 00
5702 91 00 00
5702 92 00 00
5702 99 00 00
5703**
5703 10 00 00
5703 10 10
5703 10 00 01
5703 10 00 99
5703 20
5703 20 11
5703 20 11 01
5703 20 11 99
5703 20 19
5703 20 19 01
5703 20 19 99
5703 20 91
5703 20 91 01
5703 20 91 99
5703 20 99
5703 20 99 01
5703 20 99 99
5703 30
5703 30 11
5703 30 11 01
5703 30 11 99
5703 30 19
5703 30 19 01
5703 30 19 99
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— — Más textilanyagból:
— — — Kézi csomózású
— — — Gépi csomózású
Sz´ótt sz´ónyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem t´úzve, konfekcionálva is,
beleértve a Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövés´ú sz´ónyeget is:
— Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövés´ú sz´ónyeg:
— Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
— Más, bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, nem konfekcinálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Pamutból
— — — Más
— Más, bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Pamutból
— — — Más
— Más, nem bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, nem konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból
— Más, nem bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból
T´úzött sz´ónyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Nyomott, rojtozott:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
— Nejlonból vagy egyéb poliamidból:
— — Nyomott, rojtozott:
— — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — Más:
— — — Négyzetes alakú, felületük legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— Más m´úszálas textilanyagból:
— — Polipropilénb´ól:
— — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
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5703 30 51
5703 30 51 01
5703 30 51 99
5703 30 59
5703 30 59 01
5703 30 59 99
5703 30 91
5703 30 91 01
5703 30 91 99
5703 30 99
5703 30 99 01
5703 30 99 99
5703 90 00 00
5703 90 00 01
5703 90 00 99
5704**
5704 10 00 00
5704 90 00 00
5705 5705 00**
5705 00 10
5705 00 10 01
5705 00 10 99
5705 00 30
5705 00 30 01
5705 00 30 99
5705 00 90
5705 00 90 01
5705 00 90 99
5805 5805 00 00 00**

6101**

6101 10
6101 10 10 00
6101 10 90 00
6101 20
6101 20 10 00
6101 20 90 00
6101 30
6101 30 10 00
6101 30 90 00
6101 90
6101 90 10 00
6101 90 90 00
6102**

6102 10
6102 10 10 00
6102 10 90 00
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— — Más:
— — — Nyomott-csomózott:
— — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— — — — Másféle:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— — — — Másféle:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— Más textilanyagból:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
Sz´ónyeg és más textil padlóborító nemezb´ól, nem t´úzve, nem pelyhesítve, konfekcionálva is:
— Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m 2
— Más
Más sz´ónyeg és textil padlóborító, konfekcionálva is:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
— M´úszálas textilanyagból:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
— Más textilanyagból:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
Kézi szövés´ú falisz´ónyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és
hasonló fajták és a t´úvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) el´óállított falisz´ónyeg, kárpit, konfekcionálva is
Férfi- vagy fiúfels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt
is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz.
alá tartozó áruk kivételével:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Pamutból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— M´úszálból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Más textilanyagból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
N´ói- vagy leányka-fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a
6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
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6102 20
6102 20 10 00
6102 20 90 00
6102 30
6102 30 10 00
6102 30 90 00
6102 90
6102 90 10 00
6102 90 90 00
6103**

6103 11 00 00
6103 12 00 00
6103 19 00 00
6103 21 00 00
6103 22 00 00
6103 23 00 00
6103 29 00 00
6103 31 00 00
6103 32 00 00
6103 33 00 00
6103 39 00 00

6103 41
6103 41 10 00
6103 41 90 00
6103 42
6103 42 10 00
6103 42 90 00
6103 43
6103 43 10 00
6103 43 90 00
6103 49
6103 49 10 00
6103 49 91 00
6103 49 99 00
6104**

6104 11 00 00
6104 12 00 00
6104 13 00 00
6104 19 00 00
6104 21 00 00
6104 22 00 00
6104 23 00 00
6104 29 00 00
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— Pamutból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— M´úszálból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Más textilanyagból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével) kötött
vagy hurkolt anyagból:
— Öltöny:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— R uhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Z akó és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és
sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más:
— — — — Mesterséges szálból
— — — — Másféle
N´ói vagy leányka kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya,
hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
— Kosztüm:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— R uhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
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6104 31 00 00
6104 32 00 00
6104 33 00 00
6104 39 00 00
6104 41 00 00
6104 42 00 00
6104 43 00 00
6104 44 00 00
6104 49 00 00
6104 51 00 00
6104 52 00 00
6104 53 00 00
6104 59 00 00

6104 61
6104 61 10 00
6104 61 90 00
6104 62
6104 62 10 00
6104 62 90 00
6104 63
6104 63 10 00
6104 63 90 00
6104 69
6104 69 10 00
6104 69 91 00
6104 69 99 00
6106**
6106 10 00 00
6106 20 00 00
6106 90
6106 90 10 00
6106 90 30 00
6106 90 50 00
6106 90 90 00
6110**
6110 10
6110 10 10 00

6110 10 31 00
6110 10 35 00
6110 10 38 00
6110 10 91 00
6110 10 95 00
6110 10 98 00
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— Ujjas és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— R uha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Mesterséges szálból
— — Másféle textilanyagból
— Szoknya és nadrágszoknya:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és
sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más:
— — — — Mesterséges szálból
— — — — Másféle textilanyagból
N´ói- vagy leánykablúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból:
— Pamutból
— M´úszálból
— Más textilanyagból:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— — Lenb´ól vagy ramiból
— — Más textilanyagból
Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább
600 g-os darabtömeggel
— — Más:
— — — Férfi vagy fiú:
— — — — Gyapjúból
— — — — Finom állati sz´órb´ól:
— — — — — Kasmír kecske sz´óréb´ól
— — — — — Másféle
— — — N´ói vagy leányka:
— — — — Gyapjúból
— — — — Finom állati sz´órb´ól:
— — — — — Kasmír kecske sz´óréb´ól
— — — — — Másféle
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6110 20
6110 20 10 00
6110 20 91 00
6110 20 99 00
6110 30
6110 30 10 00

6110 30 91 00
6110 30 99 00
6110 90
6110 90 10 00
6110 90 90 00
6112**
6112 11 00 00
6112 12 00 00
6112 19 00 00
6112 20 00 00
6112 31
6112 31 10
6112 31 10 01
6112 31 10 99
6112 31 90
6112 31 90 01
6112 31 90 99
6112 39
6112 39 10
6112 39 10 01
6112 39 10 99
6112 39 90
6112 39 90 01
6112 39 90 99
6112 41
6112 41 10
6112 41 10 01
6112 41 10 99
6112 41 90
6112 41 90 01
6112 41 90 99
6112 49
6112 49 10
6112 49 10 01
6112 49 10 99
6112 49 90
6112 49 90 01
6112 49 90 99
6113 6113 00**
6113 00 10
6113 00 10 01
6113 00 10 99
6113 00 90
6113 00 90 01
6113 00 90 99
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— Pamutból:
— — Könny´ú finom kötés´ú póló, magasnyakú blúz és pulóver
— — Más:
— — — Férfi vagy fiú
— — — N´ói vagy leányka
— M´úszálból:
— — Könny´ú finom kötés´ú póló, magasnyakú blúz és pulóver
— — Más:
— — — Férfi vagy fiú
— — — N´ói vagy leányka
— Más textilanyagból:
— — Lenb´ól vagy ramiból
— — Más
Tréningruha, síöltöny és fürd´óruha kötött vagy hurkolt anyagból:
— Tréningruha:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Síöltöny
— Férfi- vagy fiúfürd´óruha:
— — Szintetikus szálból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — Másféle textilanyagból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— N´ói- vagy leányka fürd´óruha:
— — Szintetikus szálból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — Másféle textilanyagból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalomal:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha:
— Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból:
— — Gumizott
— — Egyéb
— Más:
— — Gumizott
— — Egyéb
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6114**
6114 10 00 00
6114 20 00 00
6114 30 00 00
6114 90 00 00
6117**
6117 10 00 00
6117 20 00 00
6201**

6201 11
6201 11 00 01
6201 11 00 99
6201 12
6201 12 10
6201 12 10 01
6201 12 10 99
6201 12 90
6201 12 90 01
6201 12 90 99
6201 13
6201 13 10 00
6201 13 90 00
6201 19 00 00
6201 91 00 00
6201 92 00 00
6201 93 00 00
6201 99 00 00
6202**

6202 11 00 00
6202 12
6202 12 10 00
6202 12 90 00
6202 13
6202 13 10 00
6202 13 90 00
6202 19 00 00
6202 91 00 00
6202 92 00 00
6202 93 00 00
6202 99 00 00
6203**

6203 11 00 00
6203 12 00 00
6203 19
6203 19 10 00
6203 19 30 00
6203 19 90 00
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Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Pamutból
— M´úszálból
— Más textilanyagból
Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból;
ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei:
— Sál, kend´ó, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
— Nyakkend´ó, csokornyakkend´ó és kravátli
Férfi- és fiúfels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát,
lemberdzsek és hasonló áru, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Fels´ókabát, es´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Fiúméretben
— — — Egyéb
— — Pamutból:
— — — R uhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú:
— — — — Fiúméretben
— — — — Egyéb
— — — R uhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´ú:
— — — — Fiúméretben
— — — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — R uhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú:
— — — R uhánként 1 kg-ot meghaladó tömeg´ú
— — Másféle textilanyagból
— Más:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — M´úszálból
— — Másféle textilanyagból
N´ói- vagy leányka-fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Fels´ókabát, es´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — R uhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú
— — — R uhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´ú
— — M´úszálból:
— — — R uhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú
— — — R uhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´ú
— — Másféle textilanyagból
— Más:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — M´úszálból
— — Másféle textilanyagból
Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével):
— Öltöny:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Pamutból
— — — Mesterséges szálból
— — — Más
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6203 21 00 00
6203 22
6203 22 10 00
6203 22 80 00
6203 23
6203 23 10 00
6203 23 80 00
6203 29
6203 29 11 00
6203 29 18 00
6203 29 90 00
6203 31 00 00
6203 32
6203 32 10 00
6203 32 90 00
6203 33
6203 33 10 00
6203 33 90 00
6203 39
6203 39 11 00
6203 39 19 00
6203 39 90 00

6203 41
6203 41 10 00
6203 41 30 00
6203 41 90 00
6203 42
6203 42 11 00
6203 42 31 00
6203 42 33 00
6203 42 35 00
6203 42 51 00
6203 42 59 00
6203 42 90 00
6203 43
6203 43 11 00
6203 43 19 00
6203 43 31 00
6203 43 39 00
6203 43 90 00
6203 49

6203 49 11 00
6203 49 19 00
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— R uhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— Z akó és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és
sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és harisnyanadrág
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Más:
— — — — — Denimb´ól
— — — — — Kordbársonyból
— — — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
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6203 49 31 00
6203 49 39 00
6203 49 50 00
6203 49 90 00
6204**

6204 11 00 00
6204 12 00 00
6204 13 00 00
6204 19
6204 19 10 00
6204 19 90
6204 19 90 01
6204 19 90 99
6204 21 00 00
6204 22
6204 22 10 00
6204 22 80 00
6204 23
6204 23 10 00
6204 23 80 00
6204 29
6204 29 11 00
6204 29 18 00
6204 29 90
6204 29 90 01
6204 29 90 99
6204 31 00 00
6204 32
6204 32 10 00
6204 32 90 00
6204 33
6204 33 10 00
6204 33 90 00
6204 39
6204 39 11 00
6204 39 19 00
6204 39 90 00
6204 41 00 00
6204 42 00 00
6204 43 00 00
6204 44 00 00
6204 49
6204 49 10
6204 49 10 01
6204 49 10 02
6204 49 90 00
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— — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Más
— — — Más
N´ói- vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya,
hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével):
— Kosztüm:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból
— — — Más:
— — — — Selyemb´ól
— — — — Egyéb
— R uhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más:
— — — — Selyemb´ól
— — — — Egyéb
— Ujjas és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— R uha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Mesterséges szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Selyemb´ól vagy selyemhulladékból:
— — — — Selyemb´ól
— — — — Selyemhulladékból
— — — Más
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6204 51 00 00
6204 52 00 00
6204 53 00 00
6204 59
6204 59 10 00
6204 59 90 00

6204 61
6204 61 10 00
6204 61 80 00
6204 61 90 00
6204 62
6204 62 11 00
6204 62 31 00
6204 62 33 00
6204 62 39 00
6204 62 51 00
6204 62 59 00
6204 62 90 00
6204 63
6204 63 11 00
6204 63 18 00
6204 63 31 00
6204 63 39 00
6204 63 90 00
6204 69

6204 69 11 00
6204 69 18 00
6204 69 31 00
6204 69 39 00
6204 69 50 00
6204 69 90 00
6206**
6206 10 00 00
6206 20 00 00
6206 30 00 00
6206 40 00 00
6206 90
6206 90 10 00
6206 90 90 00
6210**
6210 10
6210 10 10
6210 10 10 01
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— Szoknya és nadrágszoknya:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból
— — — Más
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és
sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Más:
— — — — — Denimb´ól
— — — — — Kordbársonyból
— — — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más:
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Más
— — — Más
N´ói- vagy leánykablúz, ing és ingblúz:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Pamutból
— M´úszálból
— Más textilanyagból:
— — Lenb´ól vagy ramiból
— — Más
Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekb´ól készült ruha:
— Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekb´ól:
— — Az 5602 vtsz. alá tartozó szövetekb´ól:
— — — Férfi, n´ói, fiú és leányka fels´óruha
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6210 10 91
6210 10 91 01
6210 10 99
6210 10 99 01
6210 20 00 00
6210 30 00 00
6210 40 00 00
6210 50 00 00
6211**
6211 11 00 00
6211 12 00 00
6211 20 00 00
6211 31 00
6211 31 00 01
6211 31 00 99
6211 32
6211 32 10 00
6211 32 31 00
6211 32 41 00
6211 32 42 00
6211 32 90 00
6211 33
6211 33 10 00
6211 33 31 00
6211 33 41 00
6211 33 42 00
6211 33 90 00
6211 39 00 00
6211 41 00 00
6211 42
6211 42 10 00

6211 42 31 00
6211 42 41 00
6211 42 42 00
6211 42 90 00
6211 43
6211 43 10 00

6211 43 31 00
6211 43 41 00
6211 43 42 00
6211 43 90 00
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— — Az 5603 vtsz. alá tartozó szövetb´ól:
— — — Steril csomagolásban:
— — — — Férfi, n´ói, fiú és leányka fels´óruha
— — — Másféle:
— — — — Férfi, n´ói, fiú és leányka fels´óruha
— A 6201 11—6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
— A 6202 11—6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
— Más férfi és fiúruha
— Más n´ói és leánykaruha
Tréningruha, síöltöny és fürd´óruha; más ruha:
— Fürd´óruha:
— — Férfi vagy fiú
— — N´ói vagy leányka
— Síöltöny
— Más férfi vagy fiúruha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Férfi
— — — Egyéb
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — M´úszálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — Másféle textilanyagból
— Más n´ói vagy leánykaruha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi
használatra alkalmas is)
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — M´úszálból
— — — Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi
használatra alkalmas is)
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
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6211 49 00
6211 49 00 01
6211 49 00 99
6213**
6213 10 00 00
6213 20 00 00
6213 90 00 00
6214**
6214 10 00 00
6214 20 00 00
6214 30 00 00
6214 40 00 00
6214 90
6214 90 10 00
6214 90 90 00
6215**
6215 10 00 00
6215 20 00 00
6215 90 00 00
6301**
6301 10
6301 10 00 01
6301 10 00 99
6301 20
6301 20 10 00
6301 20 91 00
6301 20 99 00
6301 30
6301 30 10 00
6301 30 90 00
6301 40
6301 40 10 00
6301 40 90
6301 40 90 01
6301 40 90 02
6301 90
6301 90 10 00
6301 90 90
6301 90 90 01
6301 90 90 02
6302**
6302 10
6302 10 10 00
6302 10 90 00
6302 21 00 00
6302 22
6302 22 10 00
6302 22 90 00
6302 29
6302 29 10 00
6302 29 90 00
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— — Másféle textilanyagból:
— — — Selyemb´ól
— — — Egyéb
Zsebkend´ó:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— Pamutból
— Más textilanyagból
Kend´ó, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Szintetikus szálból
— Mesterséges szálból
— Más textilanyagból:
— — Pamutból
— — Más
Nyakkend´ó, csokornyakkend´ó és kravátli:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— M´úszálból
— Más textilanyagból
Takaró és útitakaró:
— Elektromos melegít´óvel felszerelve:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Egyéb
— Takaró (az elektromos melegít´óvel felszerelt kivételével) és útitakaró gyapjúból
vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más:
— — — Teljes egészében gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — — Másféle
— Takaró (az elektromos melegít´óvel felszerelt kivételével) és útitakaró pamutból:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más
— Takaró (az elektromos melegít´óvel felszerelt kivételével) és útitakaró szintetikus
szálból:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más:
— — — Szövetb´ól
— — — Nem sz´ótt textíliából
— Más takaró és útitakaró:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más:
— — — Szövetb´ól
— — — Nem sz´ótt textíliából
Ágynem´ú, asztalnem´ú, testápolási és konyhai textília:
— Ágynem´ú, kötött vagy hurkolt:
— — Pamutból
— — Más textilanyagból
— Más ágynem´ú, nyomott:
— — Pamutból
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Lenb´ól vagy ramiból
— — — Más textilanyagból
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6302 31
6302 31 10
6302 31 10 01
6302 31 10 99
6302 31 90
6302 31 90 01
6302 31 90 99
6302 32
6302 32 10 00
6302 32 90 00
6302 39
6302 39 10
6302 39 10 01
6302 39 10 99
6302 39 30 00
6302 39 90
6302 39 90 01
6302 39 90 99
6302 40 00 00
6302 51
6302 51 10
6302 51 10 01
6302 51 10 99
6302 51 90
6302 51 90 01
6302 51 90 99
6302 52 00
6302 52 00 01
6302 52 00 99
6302 53
6302 53 10 00
6302 53 90 00
6302 59 00
6302 59 00 01
6302 59 00 99
6302 60 00 00

6302 91
6302 91 10
6302 91 10 01
6302 91 10 99
6302 91 90
6302 91 90 01
6302 91 90 99
6302 92 00
6302 92 00 01
6302 92 00 99
6302 93
6302 93 10 00
6302 93 90
6302 93 90 01
6302 93 90 99
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— Más ágynem´ú:
— — Pamutból:
— — — Lennel keverve:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Lenb´ól:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — — R amiból
— — — Más textilanyagból:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— Asztalnem´ú, kötött vagy hurkolt
— Más asztalnem´ú:
— — Pamutból:
— — — Lennel keverve:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — Lenb´ól:
— — — Damaszt
— — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Damaszt
— — — Egyéb
— Testápolási és konyhai textília, frottírtörölköz´ó vagy hasonló pamut frottírszövetb´ól
— Más:
— — Pamutból:
— — — Lennel keverve:
— — — — Kötött-hurkolt
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Kötött-hurkolt
— — — — Egyéb
— — Lenb´ól:
— — — Kötött-hurkolt
— — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más:
— — — — Kötött-hurkolt
— — — — Egyéb

7620

MAGYAR KÖZLÖNY

6302 99
6302 99 00 01
6302 99 00 99
6303**
6303 11 00 00
6303 12 00 00
6303 19 00 00
6303 91 00 00
6303 92
6303 92 10 00
6303 92 90 00
6303 99
6303 99 10 00
6303 99 90 00
6304**
6304 11 00 00
6304 19
6304 19 10
6304 19 10 01
6304 19 10 99
6304 19 30
6304 19 30 01
6304 19 30 99
6304 19 90
6304 19 90 01
6304 19 90 99
6304 91 00 00
6304 92 00
6304 92 00 01
6304 92 00 99
6304 93 00 00
6304 99 00 00
6306**

6306 11 00 00
6306 12 00 00
6306 19 00 00
6306 21 00 00
6306 22 00 00
6306 29 00 00
6307**
6307 10
6307 10 10 00
6307 10 30 00
6307 10 90
6307 10 90 01
6307 10 90 99
6307 20
ex
6307 20 00 99
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— — Másféle textilanyagból:
— — — Kötött-hurkolt
— — — Egyéb
Függöny (beleértve a drapériát is), bels´ó vászonroló; ágyfüggöny:
— Kötött vagy hurkolt:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Más:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Ágyterít´ó:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Másféle:
— — — Pamutból:
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
— — — Lenb´ól vagy ramiból:
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
— — — Más textilanyagból:
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
— Más:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Pamutból, nem kötött, nem hurkolt:
— — — Nemezb´ól
— — — Egyéb
— — Szintetikus szálból, nem kötött, nem hurkolt
— — Másféle textilanyagból, nem kötött, nem hurkolt
Ponyva, vászontet´ó és napellenz´ó; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járm´úvek vitorlája; kempingcikk:
— Ponyva, vászontet´ó és napellenz´ó:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Sátor:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
— Padló-, edény-, portörl´ó ruha és hasonló törl´óruhák:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Nem sz´ótt textíliából
— — Más:
— — — Nemezb´ól
— — — Egyéb
— Ment´ómellény és ment´óöv:
— — Golyóálló mellény
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6307 90
6307 90 10
6307 90 10 01
6307 90 10 99
6307 90 91 00
6307 90 99
6307 90 99 01
6307 90 99 02
6307 90 99 99
6401

6401 10
6401 10 10 00
6401 10 90 00
6401 91
6401 91 10 00
6401 91 90 00
6401 92
6401 92 10 00
6401 92 90 00
6401 99
6401 99 10 00
6401 99 90 00
6402
6402 19 00 00
6402 20 00 00
6402 30 00 00
6402 91
6402 91 00 01
6402 91 00 99
6402 99
6402 99 10
6402 99 10 01
6402 99 10 99

6402 99 31 00
6402 99 39 00
6402 99 91
6402 99 91 01
6402 99 91 99
6402 99 93
6402 99 93 01
6402 99 93 99
6402 99 96
6402 99 96 01
6402 99 96 99
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— Más:
— — Kötött vagy hurkolt:
— — — Gumifonalból
— — — Egyéb
— — Más:
— — — Nemezb´ól
— — — Másféle:
— — — — Szalag, öv bels´ó er´ósítésére
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
Vízhatlan lábbeli gumi- vagy m´úanyag talppal és fels´órésszel, ha a fels´órész a talphoz
sem t´úzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs
hozzáer´ósítve vagy összeállítva:
— Lábbeli beépített véd´ó fém cip´óorral:
— — Gumi fels´órésszel
— — M´úanyag fels´órésszel
— Más lábbeli:
— — Térdet takaró lábbeli:
— — — Gumi fels´órésszel
— — — M´úanyag fels´órésszel
— — Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli:
— — — Gumi fels´órésszel
— — — M´úanyag fels´órésszel
— — Másféle:
— — — Gumi fels´órésszel
— — — M´úanyag fels´órésszel
Más lábbeli gumi- vagy m´úanyag talppal és fels´órésszel:
— Sportcip´ó:
— — Másféle
— Lábbeli, pántból vagy szíjból álló fels´órésze a talphoz szegeccsel er´ósítve
— Más lábbeli beépített véd´ó fém cip´óorral
— Más lábbeli:
— — Bokát takaró:
— — — Kosárlabda- és tornacip´ó
— — — Egyéb
— — Másféle:
— — — Gumi fels´órésszel:
— — — — Tornacip´ó
— — — — Egyéb
— — — M´úanyag fels´órésszel:
— — — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´órésszel:
— — — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással
— — — — — Másféle
— — — — Más talpbélés hossza:
— — — — — 24 cm-nél kisebb:
— — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — Egyéb
— — — — — Legalább 24 cm:
— — — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli:
— — — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — — Egyéb
— — — — — — Más:
— — — — — — — Férfi:
— — — — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — — — Egyéb
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6402 99 98
6402 99 98 01
6402 99 98 99

6403

6403 19 00 00
6403 20 00 01
6403 20 00 99
6403 30 00 00
6403 40 00 00
6403 51
6403 51 11 00
6403 51 15 00
6403 51 19 00
6403 51 91 00
6403 51 95 00
6403 51 99 00
6403 59
6403 59 11
6403 59 11 01
6403 59 11 99
6403 59 31 00
6403 59 35 00
6403 59 39
6403 59 39 01
6403 59 39 99
6403 59 91 00
6403 59 95 00
6403 59 99
6403 59 99 01
6403 59 99 99
6403 91
6403 91 11 00
6403 91 13 00
6403 91 16 00
6403 91 18 00
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— — — — — — — N´ói :
— — — — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — — — Egyéb
Lábbeli gumi-, m´úanyag, b´ór, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal és b´ór fels´órésszel:
— Sportcip´ó:
— — Másféle
— Lábbeli b´órtalppal, és a lábfej és a nagylábujj körül b´órpántból készült fels´órésszel:
— — N´ói lábbeli, hüll´ób´ór fels´órésszel
— — Egyéb
— Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés vagy beépített véd´ó fém
cip´óorr nélkül:
— Más lábbeli beépített véd´ó fém cip´óorral
— Más lábbeli b´órtalppal:
— — Bokát takaró:
— — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi
— — — — — N´ói
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi
— — — — — N´ói
— — Másféle:
— — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´órésszel:
— — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
— — — — — N´ói lábbeli hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — Egyéb
— — — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — — Legalább 24 cm:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói:
— — — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — — Egyéb
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi
— — — — — N´ói:
— — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — Egyéb
— Más lábbeli:
— — Bokát takaró:
— — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói
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6403 91 91 00
6403 91 93 00
6403 91 96 00
6403 91 98 00
6403 99
6403 99 11
6403 99 11 01
6403 99 11 99
6403 99 31 00
6403 99 33 00
6403 99 36 00
6403 99 38
6403 99 38 01
6403 99 38 99
6403 99 91 00
6403 99 93 00
6403 99 96 00
6403 99 98
6403 99 98 01
6403 99 98 99
6404

6404 11 00 00
6404 19
6404 19 90 00
6404 20
6404 20 90 00
6405
6405 10
6405 10 10 00
6405 10 90 00
6405 20
6405 20 10 00
6405 20 99 00
6405 90
6405 90 10 00
6405 90 90
6405 90 90 01
6405 90 90 02
6405 90 90 99
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— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói
— — Másféle:
— — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´órésszel:
— — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
— — — — — N´ói lábbeli, hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — Egyéb
— — — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — — Legalább 24 cm:
— — — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — — Más:
— — — — — — — Férfi
— — — — — — — N´ói:
— — — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — — Egyéb
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi vagy n´ói cip´óként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói:
— — — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — — Egyéb
Lábbeli gumi-, m´úanyag, b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal és textilanyag
fels´órésszel:
— Lábbeli gumi- vagy m´úanyag talppal:
— — Sportcip´ó; teniszcip´ó, kosárlabdacip´ó, tornacip´ó, edz´ócip´ó és hasonló
— — Másféle:
— — — Más
— Lábbeli b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal:
— — Más
Más lábbeli:
— Lábbeli b´ór, mesterséges vagy rekonstruált b´ór fels´órésszel:
— — Fa- vagy parafa talppal
— — Más anyagból készült talppal
— Lábbeli textilanyag fels´órésszel:
— — Fa- vagy parafa talppal
— — Más anyagból készült talppal:
— — — Másféle
— Más:
— — Gumi-, m´úanyag, b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal
— — Más anyagból készült talppal:
— — — Fa- vagy parafa talppal
— — — Z sinór-, szövet- vagy fonástalppal
— — — Egyéb

7624

MAGYAR KÖZLÖNY

7102
7102 10 00 00
7102 31 00 00
7102 39 00
7102 39 00 01
7102 39 00 99
7103

7103 10 00 00
7103 91 00
7103 91 00 01
7103 91 00 02
7103 91 00 99
7103 99 00
7103 99 00 01
7103 99 00 02
7103 99 00 99
7104

7104 10 00
7104 10 00 01
7104 10 00 99
7104 20 00 00
7104 90 00
7104 90 00 01
7104 90 00 02
7104 90 00 99
7105
7105 10 00 00
7105 90 00 00
7106
7106 10 00 00
7106 91
7106 91 10 00
7106 91 90 00
7106 92
7106 92 10
7106 92 10 01
7106 92 10 99
7106 92 91
7106 92 91 01
7106 92 91 02
7106 92 91 99
7106 92 99
7106 92 99 01
7106 92 99 02
7106 92 99 99
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Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül:
— Osztályozatlan
— Nem ipari:
— — Megmunkálatlan vagy egyszer´úen f´úrészelt, hasított vagy nagyjából méretre
csiszolt
— — Másféle:
— — — Köszörülve, csiszolva
— — — Egyéb
Drágak´ó (a gyémánt kivételével) és féldrágak´ó, megmunkálva vagy osztályozva is, de
nem felf´úzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágak´ó (a gyémánt kivételével) és féldrágak´ó, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felf´úzve:
— Megmunkálatlan vagy egyszer´úen f´úrészelt vagy durván alakított
— Másképpen megmunkált:
— — R ubin, zafír és smaragd:
— — — Vágva, hasítva
— — — Köszörülve, csiszolva
— — — Egyéb
— — Másféle:
— — — Vágva, hasítva
— — — Köszörülve, csiszolva
— — — Egyéb
Szintetikus vagy rekonstruált drágak´ó vagy féldrágak´ó, megmunkálva vagy osztályozva
is, de nem felf´úzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy
rekonstruált drágak´ó vagy féldrágak´ó, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felf´úzve:
— Piezoelektromos kvarc:
— — Köszörülve, csiszolva
— — Egyéb
— Más, megmunkálatlan vagy egyszer´úen f´úrészelt vagy durván alakított
— Más:
— — Vágva, hasítva
— — Köszörülve, csiszolva
— — Egyéb
Természetes vagy szintetikus drágak´ópor vagy féldrágak´ópor:
— Gyémántból
— Más
Ezüst (beleértve arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
— Por
— Más:
— — Megmunkálatlan:
— — — Finomsága legalább 999 ezrelék
— — — Finomsága 999 ezreléknél kisebb
— — Félgyártmány:
— — — Hímz´ószál, flitter és kivágott darabok:
— — — — Flitter legfeljebb 0,15 mm vastagságú
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Finomsága legalább 750 ezrelék:
— — — — — Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
— — — — — R úd, lemez, lap, szalag, huzal, cs´ó és üreges rúd
— — — — — Egyéb
— — — — Finomsága kisebb, mint 750 ezrelék:
— — — — — Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
— — — — — R úd, lemez, lap, szalag, huzal, cs´ó és üreges rúd
— — — — — Egyéb
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7108

7108 11 00 00
7108 12 00 00
7108 13
7108 13 10
7108 13 10 01
7108 13 10 99
7108 13 30
7108 13 30 01
7108 13 30 99
7108 13 50
7108 13 50 01
7108 13 50 02
7108 13 90 00
7109 7109 00 00 00
7110
7110 11 00 00
7110 19
7110 19 10
7110 19 10 01
7110 19 10 99
7110 19 30
7110 19 30 01
7110 19 30 99
7110 19 50
7110 19 50 01
7110 19 50 99
7110 19 90
7110 19 90 01
7110 19 90 99
7110 21 00 00
7110 29 00
7110 29 00 01
7110 29 00 99
7110 31 00 00
7110 39 00
7110 39 00 01
7110 39 00 99
7110 41 00 00
7110 49 00
7110 49 00 01
7110 49 00 99
7111 7111 00 00 00
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Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány
vagy por alakban:
— Nem fizet´óeszköz:
— — Por
— — Más, megmunkálatlan alakban
— — Más, félgyártmány alakban:
— — — R úd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
— — — — R úd, lemez, szalag és huzal
— — — — Egyéb
— — — Cs´ó, cs´óidom és üreges rúd:
— — — — Cs´ó és üreges rúd
— — — — Egyéb
— — — Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
— — — — Fólia
— — — — Lemez
— — — Más
Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebb´ól készült félgyártmány
Platina megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
— Platina:
— — Megmunkálatlan vagy por alakban
— — Másféle:
— — — R úd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
— — — — Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
— — — — Egyéb
— — — Cs´ó, cs´óidom és üreges rúd:
— — — — Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
— — — — Egyéb
— — — Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
— — — — Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
— — — — Egyéb
— Palládium:
— — Megmunkálatlanul vagy por alakban
— — Másféle:
— — — Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
— — — Egyéb
— R ódium:
— — Megmunkálatlanul vagy por alakban
— — Másféle:
— — — Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
— — — Egyéb
— Irídium, ozmium és ruténium:
— — Megmunkálatlanul vagy por alakban
— — Másféle:
— — — Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
— — — Egyéb
Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém és ebb´ól készült félgyártmány
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Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet
vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, els´ósorban nemesfém
visszanyeréséhez:
— Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
— Platinából, beleértve a platinával plattírozott fémet is, a más nemesfémet is
tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
— Más:
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekb´ól
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós m´úgyantákból
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékb´ól, észtergyantákból és gumiszármazékokból
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle m´úanyagból
— — Egyéb
Ékszer és részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírozott fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
— — — Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdésében meghatározott
érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Egyéb
— — Másféle nemesfémb´ól, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
— — — Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany,
illetve aranyötvözetb´ól készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk,
amelyet az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdése határoz meg
— — — Más tárgy, a 7113 19 00 01 vtsz. alá tartozó kivételével
— — — Egyéb
— Nem nemesfémb´ól nemesfémmel plattírozva
Arany- és ezüstm´úves áru, ennek részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírozott
fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
— — — Ev´óeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstb´ól
— — — Háztartási edény
— — — Ékszernek nem min´ósül´ó érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók
kivételével
— — — Más díszm´úáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
— — Másféle nemesfémb´ól, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
— Nem nemesfémb´ól nemesfémmel plattírozva
Természetes vagy tenyésztett gyöngyb´ól, drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól (természetes,
szintetikus vagy rekonstruált) készült áru:
— Természetes vagy tenyésztett gyöngyb´ól
— Drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól (természetes, szintetikus vagy rekonstruált):
— — Kizárólag természetes drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól készítve:
— — — Nyaklánc, karköt´ó és hasonló termékek természetes drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszer´úen felf´úzve
— — — Másféle
— — Más
Érme
— Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizet´óeszköz:
— — Ezüstb´ól
— — Más
— Más
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Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó
kés és vágópenge kivételével:
— Más:
— — Közbiztonságra különösen veszélyes más kés, rögzített pengéj´ú
— — Közbiztonságra különösen veszélyes kés, nem mereven rögzített (behajtható)
pengéj´ú
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék:
— R adarkészülék:
— — Gépjárm´ú sebességmér´ó készüléket jelz´ó, zavarókészülék
Gépkocsi és más gépjárm´ú, els´ósorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
— Más szikragyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú motorral m´úköd´ó járm´ú:
— — Legfeljebb 1000 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a
lakóautót is), katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is),
nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is),
katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1000 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Motoros (önjáró) lakóautó:
— — — — — Katalizátoros
— — — — Egyéb
— — — — Másféle:
— — — — — Személygépkocsi, katalizátoros
— — — — — Egyéb
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a
lakóautót is), katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is),
nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is),
katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1500 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi 1600 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású
(beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Személygépkocsi 2000 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású
(beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm 3 felett, 4 éves vagy fiatalabb
gyártású, katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm 3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású,
nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm 3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású,
katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 1601—2000 cm 3-ig, 4 évesnél régebbi
gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 1601—2000 cm 3-ig, 4 évesnél régebbi
gyártású, katalizátoros
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— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm 3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm 3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 3000 cm 3-t meghaladó henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél fiatalabb gyártású, katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
— Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú (dízel- vagy féldízel) motorral
m´úköd´ó:
— — Legfeljebb 1500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a
lakóautót is), nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a
lakóautót is), katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is),
nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is),
katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1500 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb
gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb
gyártású, katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél
fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél
fiatalabb gyártású, katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm 3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású,
nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm 3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású,
katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm 3-ig, 4 évesnél régebbi
gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm 3-ig, 4 évesnél régebbi
gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 2500 cm 3-t meghaladó henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem
katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású,
katalizátoros
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— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesél régebbi gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
Más hajó, a hadihajó, ment´ócsónak is, az evez´ós csónak kivételével:
— Hadihajó
Más légz´ókészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhet´ó sz´úr´ókkel nem
rendelkez´ó véd´óálarc kivételével:
— Gázálarc nem polgári repüléshez
Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével
Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
— 9 mm kaliber´ú és nagyobb
— Más
Más robbanótöltettel m´úköd´ó l´ófegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és l´ófegyver, elöltölt´ós l´ófegyver, rakétapisztoly és jelz´órakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített
elsüt´ószeggel m´úköd´ó vágóhídi pisztoly, kötélkivet´ó ágyú):
— Elöltölt´ós l´ófegyver
— Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós
puska kombinációja is:
— — Egycsöv´ú, sima furatú
— — Más
— Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez
— Más
Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó
kivételével
A 9301—9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
— R evolverhez és pisztolyhoz
— A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
— — Sörétes fegyvercs´ó
— — Másféle:
— — — Durván alakított fegyveragy
— — — Másféle
— Más:
— — A 9301 vtsz. alá tartozó katonai fegyverekhez:
— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
— — — Szövetb´ól
— — — Egyéb
— — Más:
— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
— — — Szövetb´ól
— — — Egyéb
Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci l´ószer, valamint ezek alkatrésze; töltény
és más l´ószer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömít´ó anyagokat is:
— Töltény szegecsel´ógéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és
ezek része
— Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
— — Töltény sörétes fegyverhez
— — Másféle:
— — — Töltény
— — — Más
— Más töltény és része:
— — A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz.
alá tartozó géppisztolyhoz
— — Más:
— — — Katonai fegyverekhez
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— — — Más:
— — — — Központi gyújtású töltény
— — — — Peremgyújtású töltény
— — — — Másféle
— Más:
— — Katonai célokra
— — Más
Kard, t´ór, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna,
kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal
párnázva, vagy bels´óleg szerelve, vagy gumi- vagy m´úanyag szivacsból, bevonva is:
— Hálózsák:
— — Tollal vagy pehellyel töltve
— — Más
— Más:
— — Tollal vagy pehellyel töltve
— — Más
Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az
asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az Árucsoportban másutt nem
említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence:
— Más:
— — Másféle:
— — — Más:
— — — — Íj, számszeríj, nyílvessz´ó
Megmunkált elefántcsont, csont, tekn´ósbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és
faragásra alkalmas más állati eredet´ú anyag és ezekb´ól készült áru (beleértve az
öntéssel formázott árut is):
— Megmunkált elefántcsont és elefántcsontból készült áru:
— — Megmunkált elefántcsont
— — Elefántcsont áru
— Más:
— — Megmunkált korall (természetes vagy agglomerált) és korallból készült áru
— — Más:
— — — Megmunkált tekn´ósbékahéj
— — — Megmunkált gyöngyház vagy csont
— — — Áru tekn´ósbékahéjból vagy csontból
— — — Egyéb
Festmény, rajz, pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi
díszítés´ú kézm´úipari cikk kivételével; részekb´ól összeállított kép (kollázs) és dekoratív tábla:
— Festmény, rajz és pasztellkép
— Más:
— — Szárított virágból
— — Szárított és festett virágból és más növényrészb´ól
— — Szárított növényrészb´ól
— — Fából; fémb´ól
— — Egyéb
Eredeti metszet, nyomat és litográfia
Eredeti szobrászm´úvészeti alkotás, bármilyen anyagból
— Nemesfémb´ól és/vagy drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól
— Egyéb
Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi érték´ú, archeológiai, paleon tológiai, etnográfiai, numizmatikai gy´újtemény vagy gy´újteménydarab
Száz évnél id´ósebb régiség

Megjegyzés:
* Kortárs m´úvészeti alkotások kivételével.
** WTO országok kivételével.
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1/c) számú melléklet
a 205/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[1/c) számú melléklet
a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelethez]
Engedélyköteles ügyletek
Az 1/a) és 1/b) számú mellékletekben vámtarifaszám
szerint meg nem határozott egyéb engedélyköteles áruk és
ügyleti konstrukciók.
1. Termékbesorolástól függetlenül engedélyköteles
a) A környezetvédelmi hatóság engedélye alapján belföldön újrahasznosítható hulladékok behozatala — kivéve
a 7204 10, 7204 21, 7204 30, 7204 41, 7204 49, 7404, 7503,
7602, 7902, 8105, 8106, 8109 vtsz. alá tartozó újrahasznosítható nem veszélyes hulladékok behozatalát —, továbbá
azoknak a hulladékoknak, leválasztott szennyez´óknek,
maradványoknak, maradékoknak, üledékeknek (a továbbiakban: hulladékok) a kivitele és behozatala, amelyek a
veszélyes hulladékok országhatárokat átlép´ó szállításának
ellen´órzésér´ól és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben,
1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetésér´ól
készült 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben foglaltak
és a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.)
Korm. rendelet el´óírásai szerint veszélyes hulladéknak min´ósülnek —, kivéve a magyarországi vámszabadterületen
keletkez´ó hulladékok behozatalát.
Az újrahasznosítható hulladékok importengedélye az
illetékes környezetvédelmi felügyel´óség az emberi környezetre veszélyt jelent´ó egyes anyagok külföldr´ól történ´ó
behozataláról szóló 55/1987. (X. 30.) MT rendelet alapján
kiadott hulladékhasznosítási engedélyével összhangban
adható ki. A GM-hez az import engedélykérelmeket az
illetékes környezetvédelmi hatóság joger´ós hulladékhasznosítási engedélyét csatolva kell el´óterjeszteni.
A veszélyes hulladékok kivitele és behozatala a Környezetvédelmi F´ófelügyel´óség 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint elbírált engedélye figyelembevételével engedélyezhet´ó. A GM-hez az export és import engedélykérelmeket a Környezetvédelmi F´ófelügyel´óség erre vonatkozóan kiadott joger´ós engedélyét csatolva kell el´óterjeszteni.
b) A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon él´ó állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmér´ól szóló egyezmény kihirdetésér´ól
szóló 1986. évi 15. törvényerej´ú rendelet, továbbá a végrehajtására kiadott 4/1990. (XII. 7.) KTM rendelet hatálya
alá tartozó veszélyeztetett vadon él´ó állat- és növényfajok,
ezen állatok és növények részének, származékának kivitele, behozatala.
A természetvédelemr´ól szóló 1996. évi LIII. törvény,
valamint a védett és fokozottan védett növény- és állatfa-
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jokról, egyedeik értékér´ól, a fokozottan védett barlangok
körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekr´ól szóló 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés által
védetté nyilvánított állatok, növények és azok preparátumai, továbbá a barlangi képz´ódmények kivitele.
c) A titkosszolgálati eszközök, a 124/1993. (IX. 22.)
Korm. rendeletnek megfelel´ó közbiztonságra különösen
veszélyes eszközök, a 61/1990. (X. 1.) Korm. rendeletben
meghatározott kényszerít´ó, b´únfelderít´ó és különleges titkosszolgálati eszközök kivitele és behozatala. A titkosszolgálati eszközökkel kapcsolatos engedélyezés a Nemzetbiztonsági Hivatal, a különleges titkosszolgálati eszközökkel kapcsolatos engedélyezés az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos engedélyezés az Országos
Rend´ór-f´ókapitányság el´ózetes egyetértésével történik.
Továbbá engedélyköteles valamennyi közvetlen robbanóanyagként szolgáló vegyi anyag behozatala.
d) Azoknak a haditechnikai termékeknek (beleértve az
alkatrészeket, tartozékokat, részegységeket is) kivitele és
behozatala, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet
és módosításainak mellékletei felsorolnak, ideértve az
e rendelet 1/a) és 1/b) számú mellékletében külön vámtarifaszámmal nem kiemelt, az alábbi Árucsoportokba tartozó haditechnikai eszközöket is:
28. Árucsoport

Szervetlen vegyi anyagok, amelyek katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek el´óállításához szükségesek

29. Árucsoport

Szerves vegyi anyagok, amelyek katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek el´óállításához szükségesek

30. Árucsoport

Gyógyszeripari termékek közül a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél alkalmazott termékek

39. Árucsoport

M´úanyagok és az ezekb´ól készült áruk
közül a katonai rendeltetés´ú, valamint
más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

40. Árucsoport

Gumi és ebb´ól készült árukból a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

63. Árucsoport

Más készáru textilanyagból, készletek
.... termékcsoportból a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
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Más fejfed´ó, bélelve vagy díszítve is termékcsoportból a katonai rendeltetés´ú,
valamint más fegyveres szerveknél
rendszeresített termékek

84. Árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei közül a 8407, 8408, 8409, 8411,
8412, 8413, 8414, 8415, 8418, 8419,
8421, 8425, 8426, 8428, 8471, 8482,
8483, 8484 vámtarifaszámok alá tartozó katonai rendeltetés´ú, valamint más
fegyveres szerveknél alkalmazott termékek

85. Árucsoport

87. Árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei, hangfelvev´ó és -visszaadó, televíziós kép- és
hangfelvev´ó és -visszaadó készülék és
ezek alkatrészei és ezek tartozékai közül a katonai rendeltetés´ú, valamint
más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
Járm´úvek és ezek alkatrészei termékcsoportból a 8701, 8704, 8705, 8706,
8707, 8708, 8709, 8716 vámtarifaszámok alá tartozó katonai rendeltetés´ú,
valamint más fegyveres szerveknél
rendszeresített termék

8710

Harckocsi és más páncélozott harcijárm´ú, motorral, fegyverzettel, vagy anélkül, valamint az ilyen járm´ú alkatrésze

88. Árucsoport

Légi járm´úvek, ´úrhajók és ezek részei
közül a katonai rendeltetés´ú, valamint
más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

89. Árucsoport

90. Árucsoport

91. Árucsoport

Hajó, csónak és más úszószerkezet közül a katonai rendeltetés´ú, valamint
más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
Optikai fényképészeti, mozgófényképészeti, mér´ó-, ellen´órz´ó, precíziós, orvosi vagy sebészeti m´úszerek és készülékek, mindezek alkatrészei és tartozékai közül a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
Órák és ezek alkatrészei közül a katonai rendeltetés´úek, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
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Engedélyköteles, továbbá az említett külön jogszabályban haditechnikai eszköznek min´ósített termékek
— karbantartásának (konzerválásának, tartós tárolásba vételének és kikonzerválásának), valamint javításának,
— szerelésének,
— min´óségi vizsgálatának (KÜM-átvételének, típusvizsgálatának, speciális mér´óm´úszerei hitelesítésének), és
— m´úszaki tervezésének, telepítésének
kivitele és behozatala.
e) Higany szerves és szervetlen vegyületeinek, valamint
e rendelet 1/a) számú mellékletében a 2524 00 30 00,
2524 00 80 00, 2903 51 10 00, 2903 51 90 00, 2903 62 00 00,
2903 69 90 01, 2903 69 90 02, 2903 69 90 99, 2909 30 90 00,
2910 90 00 00, 2919 00 90 03 és 2933 90 95 05 vámtarifaszámok alatt kiemelt anyagokat tartalmazó készítményeknek a kivitele és behozatala.
f) A vállalkozási szerz´ódések exportja és importja engedélyköteles. A vállalkozási szerz´ódésekben rögzített tevékenységek engedélyezése TEÁOR besorolás szerint történik.
g) A Magyar Köztársaság korábban képz´ódött egyes
hitel- és szaldóköveteléseinek törlesztését szolgáló áruszállítások [52/1992. (III. 21.), 18/1993. (I. 27.), 144/1993.
(X. 22.), valamint a 85/1995. (VII. 12.) Korm. rendeletek].
h) Az USA-val és Kanadával érvényben lév´ó textilmegállapodások mennyiségi korlátozás alá es´ó termékköreinek exportját biztositó kvótákra igények a GM-hez külön
pályázati felhívás alapján nyújthatók be.
A textilmegállapodásokban meghatározott mennyiségi
limitek betartását, az exporttermékek fogadó országba való jutását a következ´ó okmányok teszik lehet´óvé:
Kanada — export licenc,
USA — visa pecséttel ellátott számla.
i) A sztratoszférikus ózonréteg védelmér´ól szóló nemzetközi egyezmény végrehajtására kiadott KTM rendelet
hatálya alá tartozó vegyi anyagok és az azokat tartalmazó
bármely keverék kivitele és behozatala.
j) A 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozó, a kábítószerek tiltott gyártásához használt egyes
vegyi anyagok sóinak, izomerjeinek, módosulatainak kivitele és behozatala.
k) Az 1/a) számú mellékletben és az e melléklet
1. pontjában meghatározott termékek reexportja.
2. Az 1. pont c), d) és j) bekezdésébe tartozó termékekhez, technológiákhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a kábítószerek tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagokhoz, a polgári felhasználású fegyverekhez, l´ószerekhez,
illetve ezek alkatrészeihez, részegységeihez, f´ódarabjaihoz, az ipari robbanóanyagokhoz és t´úzijáték-anyagokhoz
kapcsolódó anyagi értéket képvisel´ó jogok, tevékenységek
kivitele és behozatala.
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2. számú melléklet a 205/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelethez]
1999-ben a GM külön engedéllyel folytatható külkereskedelmi tevékenységek árukörök szerinti
meghatározásban*
1. Energiahordozók
a) Szén és szénféleségek
2701
2701 11
2701 11 10 00
2701 11 90 00
2701 12
2701 12 10 00
2701 12 90 00
2701 19 00 00
2701 20 00 00
2702
2702 10 00 00
2702 20 00 00
2704 00
2704 00 19 00
2704 00 30 00
2704 00 90
2704 00 90 99

K´ószén, brikett tojásbrikett és k´ószénb´ól el´óállított hasonló szilárd tüzel´óanyag:
— K´ószén porítva is, de nem brikettezve:
— — Antracit:
— — — Legfeljebb 10 tömegszázalék illóanyag-tartalommal (száraz, ásványi anyag
mentes bázison)
— — — Más
— — Bitumenes k´ószén:
— — — Kokszosítható szén
— — — Más
— — Másféle k´ószén (megjegyzés: beleértve a Haldex szenet is)
— Brikett, tojásbrikett és k´ószénb´ól el´óállított hasonló szilárd tüzel´óanyag
Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével:
— Barnaszén porítva is, de nem brikettezve
— Barnaszén brikett
Koksz és félkoksz k´ószénb´ól, barnaszénb´ól vagy t´ózegb´ól, brikettezve is; retortaszén:
— Koksz és félkoksz k´ószénb´ól:
— — Másféle
— Koksz és félkoksz barnaszénb´ól
— Más:
— — Egyéb

b) K´óolaj és földgáz
2709 00
ex 2709 00 90 00
2711
ex 2711 21 00 00

Nyers k´óolaj és bitumenes ásványokból el´óállított nyersolaj:
— Nyers k´óolaj
Földgáz és gázhalmazállapotú más szénhidrogén:
— Gázhalmazállapotú:
— — Földgáz

2. Nemesfém, nemesfémtárgy, nemesfémérc, nemesfémtartalmú termékek és hulladékok (a 7113, 7114, 7118, 9703 vámtarifaszámok alá tartozó nemesfémtárgyak, nemesfémtermékek csak exportban külön engedélykötelesek)
2616
2616 10 00 00
2616 90 00 00
7108

7108 11 00 00
7108 12 00 00

Nemesfémérc, dúsított is:
— Ezüstérc, dúsított is
— Más
Arany (beleértve platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul félgyártmány vagy
por alakban:
— Nem fizet´óeszköz:
— — Por
— — Más, megmunkálatlan alakban:

* E mellékletben felsorolt termékek bármilyen, nem fuvarozási, nem szállítmányozási (külkereskedelmi) szerz´ódéssel összefügg´ó kiviteléhez,
behozatalához a Gazdasági Minisztérium külön engedélye szükséges. Azok a cégek kaphatnak külön engedélyt, amelyek kielégítik a GM által
meghirdetett követelményeket.
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7108 13
7108 13 10
7108 13 10 01
7108 13 10 99
7108 13 30
7108 13 30 01
7108 13 30 99
7108 13 50

7108 13 50 01
7108 13 50 02
7108 13 90 00
7109 00 00 00
ex 7111 00 00 00
7112

7112 10 00 00
7112 20 00 00
7112 90 00
7112 90 00 01
7112 90 00 02
7112 90 00 03
7112 90 00 04
7112 90 00 05
7112 90 00 99
7113
7113 11 00
7113 11 00 01
7113 11 00 02
7113 11 00 99
7113 19
7113 19 00 01

ex 7113 19 00 02
ex 7113 19 00 99
ex 7113 20 00 00
7114

7114 11 00
7114 11 00 01
7114 11 00 02
7114 11 00 03
7114 11 00 04
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— — Más, félgyártmány alakban:
— — — R úd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
— — — — R úd, lemez, szalag és huzal
— — — — Egyéb
— — — Cs´ó, cs´óidom és üreges rúd:
— — — — Cs´ó és üreges rúd
— — — — Egyéb
— — — Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
— — — — Fólia
— — — — Lemez
— — — Más
Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebb´ól készült félgyártmány
Platinával plattírozott arany és ebb´ól készült félgyártmány
Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet
vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, els´ósorban nemesfém
visszanyeréséhez:
— Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
— Platinából, beleértve a platinával plattírozott fémet is, a más nemesfémet is
tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
— Más:
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekb´ól
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós m´úgyantákból
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékb´ól, észtergyantákból és gumiszármazékokból
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
— — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle m´úanyagból
— — Egyéb
Ékszer és részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírozott fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
— — — Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (9) bekezdésében meghatározott
érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Egyéb
— — Másféle nemesfémb´ól, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
— — — Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve
aranyötvözetb´ól készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet
az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (9) bekezdése határoz meg ebb´ól: az aranyból
és ezüstb´ól készült
— — — Aranyból és ezüstb´ól készült más tárgy
— — — Aranyból és ezüstb´ól készült egyéb tárgy
— Arannyal és ezüsttel plattírozott ékszer, dísztárgy és dohányzócikk
Arany- és ezüstm´úves áru, ennek részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírozott
fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel lemezelve vagy plattírozva is:
— — — Ev´óeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstb´ól
— — — Háztartási edény
— — — Ékszernek nem min´ósül´ó érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók
kivételével
— — — Más díszm´úáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
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ex 7114 20 00 00
7118
7118 10
7118 10 10 00
ex 7118 90 00 00
9703
ex 9703 00 00 01
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— — Másféle nemesfémb´ól, nemesfémmel lemezelve vagy plattírozva is
— Arannyal vagy ezüsttel plattírozott
Érme:
— Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizet´óeszköz:
— — Ezüstb´ól
— Aranyérme, amely nem törvényes fizet´óeszköz
Eredeti szobrászm´úvészeti alkotás, bármilyen anyagból
— Aranyból és ezüstb´ól készült

3. Környezet- és egészségvédelmi szempontok alapján kiemelt veszélyes anyagok
a) Fémek és vegyipari termékek (nem tartoznak ide azok a felhasználás vagy gyártás során keletkez´ó szennyezett anyagok,
amelyek tisztítás nélkül nem felhasználhatók)
2707 10
2707 10 10 00
2707 10 90 00
2707 30
2707 30 10 00
2707 30 90 00
2707 40 00 00
2707 60 00 00
2801 10 00 00
2801 20 00 00
2804 50 90 00
2804 70 00 00
2804 80 00 00
2804 90 00 00
2805 11 00 00
2805 40
2805 40 10 00

ex

ex

ex

ex
ex
ex
ex

2805 40 90 00
2806 20 00 00
2807 00 90 00
2808 00 00 00
2809 10 00 00
2809 20 00 01
2811 11 00 00
2811 19 10 00
2811 19 80 00
2811 23 00 00
2811 29 10 01
2811 29 90 01
2811 29 90 99
2812 10 11 00
2812 10 91 00
2812 10 94 00
2812 10 95 00
2812 10 99 00
2812 90 00 00
2813 10 00 00
2813 90 10 00
2813 90 90 99

— Benzol:
— — Energetikai vagy tüzel´óanyag célra
— — Más célra
— Xilol:
— — Energetikai vagy tüzel´óanyag célra
— — Más célra
— Naftalin
— Fenol
— Klór
— Jód
— — Tellur
— Foszfor
— Arzén
— Szelén
— — Nátrium
— Higany:
— — 34,5 kg nettó (standard tömeg) tartalmú üvegekben, amelyek FOB értéke
legfeljebb 224 ECU/üveg
— — Más
— Klór-szulfonsav
— Óleum
Nitrálósavak
— Foszfor-pentoxid
— — Foszforsavak
— — Hidrogén-fluorid (fluor-hidrogénsav)
— — — Hidrogén-bromid-sav (brómhidrogén-sav)
— — — Perklórsav, szulfaminsav, fluorszulfonsav, tetrafluor bórsav
— — Kén-dioxid
— — — — Arzéntrioxid (arzénessavanhidrid)
— — — — Arzénpentoxid (Arzénsavanhidrid) és arzénsav
— — — — Szelénoxid
— — — Foszfor-oxiklorid
— — — Dikén-diklorid
— — — Foszgén (karbonilklorid)
— — — Tionil-diklorid (tionilklorid)
— — — Bórtriklorid, kénklorid, szulfurilklorid
— Bórtribromid, bórtrifluorid
— Szén-diszulfid (szénkéneg)
— — Foszforpentaszulfid
— — — Szénoxiszulfid
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2814
2814 10 00 00
2814 20 00 00

ex

ex
ex

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

ex

ex
ex
ex
ex
ex

2815 11 00 00
2815 12 00 00
2815 20
2815 20 10 00
2815 20 90 00
2819 10 00 00
2825 30 00 01
2825 50 00 00
2825 90 50 00
2825 90 60 00
2825 90 80 00
2826 11 00 00
2826 19 00 00
2826 20 00 00
2826 30 00 00
2827 36 00 00
2827 39 10 00
2827 39 90 00
2827 49 90 00
2827 59 00 00
2827 60 00 00
2829 90 10 00
2830 10 00 00
2830 90 80 00
2833 29 70 00
2834 10 00 00
2834 29 30 00
2837 11 00 00
2837 19 00 00
2838 00 00 00
2841 20 00 00
2841 40 00 00
2841 50 00 00
2842 90 90 01
2842 90 90 99
2848 00 00 00
2851 00 80 01
2901 10 10 00
2901 10 90 00
2901 21
2901 21 10 00
2901 21 90 00
2901 22
2901 22 10 00
2901 22 90 00
2901 24
2901 24 11 00
2901 24 19 00
2902 11
2902 11 10 00
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Ammónia, cseppfolyósítva vagy vizes oldatban:
— Cseppfolyós
— Vizes oldat
— Nátrium-hidroxid (marónátron):
— — Szilárd
— — Vizes oldat (lúgk´ó)
— Kálium-hidroxid (marókáli):
— — Szilárd
— — Vizes oldat (kálilúg)
— Króm-trioxid
— — Vanádium-pentoxid
— R ézoxid
— — Higanyoxidok
— — Kadmiumoxid
— — Ozmiumtetroxid
— — Ammónium-fluorid és nátrium-fluorid
— — Antimon-fluorid, kadmium-fluorid, kálium-fluorid
— Nátrium- és kálium-sziliko-fluorid
— Nátrium-hexafluoro-aluminát (mesterséges kriolit)
— — Cinkklorid
— — — Óntetraklorid
— — — Antimonpentaklorid, antimontriklorid, higany(I)klorid, kadmiumklorid
— — — Krómoxiklorid
— — Higanybromid
— Higanyjodid, kadmiumjodid
— — Káliumperklorát, nátriumperklorát
— Nátriumszulfidok
— — Báriumpoliszulfid
— — — Higanyszulfát
— Nátriumnitrit, káliumnitrit
— — — Higanynitrát
— — Nátrium-cianid, -oxicianid
— — Másféle cianidok és oxicianidok
Cianát, tiocianát (rodanid)
— Cink-kromátok és ólom-kromátok
— Káliumdikromát
— Kálcium-kromát, kálium-kromát, króm-(III)kromát, stroncium-kromát
— — — Arzenitek és arzenátok
— — — Szelenit, szelenát
Magnéziumfoszfid
— — Cianamid, a kalcium-cianamid kivételével
— — Bután, hexán energetikai és tüzel´óanyag célra
— — Bután, hexán egyéb célokra
— — Etilén:
— — — Energetikai és tüzel´óanyag célra
— — — Más célokra
— — Propilén (propén):
— — — Energetikai és tüzel´óanyag célra
— — — Más célokra
— — 1,3-butadién és izoprén:
— — — 1,3-butadién:
— — — — Energetikai és tüzel´óanyag célra
— — — — Másféle célokra
— — Ciklohexán:
— — — Energetikai és tüzel´óanyag célra
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2902 11 90 00
ex 2902 19 91 00
ex 2902 19 99 00
2902 20
2902 20 10 00
2902 20 90 00

ex
ex
ex
ex

ex

ex
ex

2902 41 00 00
2902 42 00 00
2902 43 00 00
2902 44
2902 44 10 00
2902 44 90 00
2902 50 00 00
2902 70 00 00
2902 90 10 00
2902 90 30 00
2902 90 80 99
2903 11 00 00
2903 12 00 00
2903 13 00 00
2903 15 00 00
2903 19 90 01
2903 19 90 02
2903 19 90 99
2903 21 00 00
2903 22 00 00
2903 23 00 00
2903 29 00 01
2903 29 00 99
2903 30 31 00
2903 30 37 00

ex 2903 30 90 00
ex 2903 61 00 00
ex 2903 62 00 00
2903 69 90 01
2903 69 90 02
ex 2903 69 90 99
ex
ex
ex
ex

2904 10 00 00
2904 20 90 00
2904 90 20 00
2904 90 85 00
2905 11 00 00
2905 12 00 00
2905 13 00 00
2905 14 10 00
ex 2905 15 00 00
2905 16 20 00
ex 2905 19 90 00
2905 29 10 00
ex 2905 29 90 00
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— — — Más célokra
— — — — Metilciklohexán, ciklopentadién energetikai és tüzel´óanyag célra
— — — — Metilciklohexán, ciklopentadién másféle célokra
— Benzol:
— — Energetikai és tüzel´óanyag célra
— — Másféle célokra
— Xilolok:
— — Orto-xilol
— — Meta-xilol
— — Para-xilol
— — Xilolizomerek keveréke:
— — — Energetikai és tüzel´óanyag célra
— — — Más célokra
— Sztirol
— Kumol
— — Naftalin
— — Bifenil
— — — Izopropenilbenzol, mezitilén, tetralin (tetrahidronaftalin)
— — Klóretán (etilklorid)
— — Diklór-metán (metilén-klorid)
— — Kloroform (triklór-metán)
— — 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
— — — — Tetraklór-etán
— — — — Pentaklór-etán
— — — — 1,1,2-triklóretán, klórbután (butilklorid), 1,2,3-triklórpropán
— — Vinil-klorid (klór-etilén)
— — Triklór-etilén
— — Tetraklór-etilén (perklór-etilén)
— — — 1,1-diklór-etilén
— — — Allilklorid, 1,1-diklórpropén, 1,2-diklórpropén
— — — Dibróm-etán és vinilbromid
— — — Bromoform (tribróm-metán), 1-bróm-propán (propilbromid), 1,1,2,2-tetrabrómetán, brómetán (etilbromid)
— — Metiljodid (jód-metán)
— — Orto-diklór-benzol
— — Hexaklór-benzol
— — — — Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
— — — — Poliklórozott terfenilek
— — — — Klórtoluol (o,m,p), pentaklór-naftalin, alfa,alfa,alfa-triklórtoluol,
alfa,alfa,alfa-trifluortoluol, benzalklorid
— Para-toluol-szulfonsav
— — Nitrobenzol, 2-nitronaftalin, 5-nitroacenaftén
— — Benzol-szulfonilklorid
— — — Nitroklórbenzol (1,2:1,3:1,4)
— — Metanol (metil-alkohol)
— — Propanol (propil-alkohol) és izopropanol (izopropil-alkohol)
— — Butanol (normál butil-alkohol)
— — — 2-metil-2-propanol (tercier-butil-alkohol)
— — Normál amilalkohol, tercier amilalkohol
— — — 2-oktanol
— — — 2-etil-1-butanol, tridekanol
— — — Allil-alkohol
— — — Propargilalkohol
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ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
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2905 31 00 00
2905 39 10 00
2905 39 80 00
2905 50 10 00
2905 50 99 00
2906 12 00 00
2906 21 00 00
2907 11 00 00
2907 12 00 00
2907 14 00 00
2907 15 10 00
2907 15 90 00
2907 19 00 00
2907 21 00 00
2907 29 90 00
2908 10 00 00

ex 2908 90 00 01
ex 2909 19 00 00

2909 30 10 00
2909 41 00 00
2909 42 00 00
ex 2909 43 00 00
ex 2909 44 00 00
ex 2909 49 19 00
ex 2909 60 00 00
2910 10 00 00
2910 20 00 00
2910 30 00 00
ex 2910 90 00 00
2912 11 00 00
2912 12 00 00
ex 2912 19 00 00

ex
ex
ex
ex

2912 21 00 00
2912 49 00 00
2912 50 00 00
2913 00 00 00
2914 13 00 00
2914 19 90 00

ex 2914 22 00 00
ex 2914 39 00 00
2914 40 10 00
2914 61 00 00
2914 69
ex 2914 69 90 00
2915 11 00 00
ex 2915 12 00 00
ex 2915 13 00 00
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— — Etilén-glikol (etán-diol)
— — — 2-metil-2,4 pentán-diol (hexilén glikol)
— — — 2-butin-1,4-diol
— — 1,3-diklór-2-propanol, etilénklórhidrin,
— — — Klorálhidrát
— — Ciklohexanol
— — Benzil-alkohol
— — Fenolok (hidroxi-benzol) és sóik
— — Krezolok és sóik
— — Xilenolok és sóik
— — — 1 naftol
— — — Más naftol
— — Fenilfenol
— — R ezorcin és sói
— — — Pirokatechin
— — Hexaklórfenol, klórfenol (o,m,p), klór-krezol (o,m), pentaklórfenol és sói,
2,4,6-triklórfenol, 2,3,4,6-tetraklórfenol
— — Nitrofenol
— — Diizopropiléter, dimetiléter, dipropiléter, metilviniléter, 1,2-dimetoxietán,
2,2-dikloretiléter, bis (2-klóretiléter), bis (klórmetil) éter, 2-klóretilviniléter, klórmetil-metiléter
— — Difenil-éter
— — 2,2’ -oxidietanol (dietilén-glikol, digol)
— — Etilén-glikol vagy dietilén-glikol monometil étere
— — Dietilénglikol monobutiléter
— — Dietilénglikol monoetiléter, etilénglikol monoetiléter, etilénglikol monohexiléter
— — — — Propilén-glikol monometiléter, trietilén-glikol, trietilén-glikol monometiléter
— Tercier butil-hidroperoxid, kumol-hidroperoxid
— Etilén-oxid (oxirán)
— Propilén-oxid (metiloxirán)
— 1-klór-2,3-epoxipropán (epiklórhidrin)
— Diepoxi-1,2,3,4-bután, 1,2-epoxi-4-epoxi-etil-ciklohexan, 1,2-epoxi-propán, 2,3epoxi-1-propanol, heptaklórepoxid, sztiroloxid
— — Metanal (formaldehid)
— — Etanal (acetaldehid)
— — Glioxal, glutaraldehid, 2-etil-hexanal, akrolein, 2,4-hexadienal, krotonaldehid,
2-metilpropenal
— — Benzaldehid
— — 2-oxopropanal, 3-metoxi- butiraldehid
— 1,3,5-trioxán
2-Klórbenzaldehid
— — 4-metil-2-pentanon (metilizobutil-keton)
— — — Diizobutilketon, dietilketon, 3-metil-2-butanon, 2-hexanon, mezitiloxid,
acetilaceton
— — Ciklohexanon
— — Naftilindándion
— — 4-hidroxi-4-metil-2-pentanon (diaceton-alkohol)
— Kinonok:
— — Antrakinon
— — Másféle
— — — Kinon
— — Hangyasav
— — Kadmiumformiát
— — Etilformiát, metilformiát
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ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2915 21 00 00
2915 31 00 00
2915 32 00 00
2915 33 00 00
2915 39 10 00
2915 39 30 00
2915 39 90 00
2915 40 00 00
2915 50 00 00
2915 60 19 00
2915 90 20 00
2915 90 80 00

2916 11 10 00
2916 11 90 00
2916 12 10 00
2916 12 20 00
ex 2916 12 90 00
2916 13 00 00
2916 14 10 00
ex 2916 14 90 00

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex

ex

ex
ex
ex
ex
ex

2916 32 10 00
2916 32 90 00
2916 39 00 00
2917 11 00 00
2917 12 10 00
2917 14 00 00
2917 19 90 00
2917 20 00 00
2917 35 00 00
2918 30 00 00
2919 00 10 01
2919 00 90 02
2919 00 90 03
2919 00 90 99
2920 90 10 01
2920 90 85 99
2921 11 10 00
2921 12 00 00
2921 19 10 00
2921 19 30 00
2921 19 80 00

2921 21 00 00
2921 22 00 00
2921 29 00 00
2921 30 10 00
2921 30 99 00
2921 41 00 01
2921 42 10 00
2921 42 90 00
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— — Ecetsav
— — Etil-acetát
— — Vinil-acetát
— — n-butil-acetát
— — — Propil-acetát és izopropil-acetát
— — — Metilacetát
— — — Allilidén-diacetát, 2-etil- hexilacetát
— Monoklórecetsavas nátrium, triklórecetsav, monoklórecetsav, etilklóracetát
— Propionsav, vinilpropionát
— — — Vajsav, izovajsav
— — Butilklórformiát, metilklórformiát, propilklórformiát, etilklórformiát
— — Perecetsav, propionsavanhidrid, brómecetsav, fluorecetsav, trifluorecetsav,
jódecetsav, 2-klórpropionsav, diklóracetilklorid, etilbrómacetát
— — — Akrilsav
— — — Akrilsav sói
— — — Metilakrilát
— — — Etilakrilát
— — — Dietilénglikol diakrilát, 2,2-dimetil-propándiol-1,3-diakrilát, 2,3-epoxipropilakrilát, 2-etilhexilakrilát, 2-hidroxi-etilakrilát, hidroxi-propilakrilát
— — Metakrilsav és sói
— — — Metil-metakrilát
— — — n-Butilmetakrilát, etilmetakrilát, 2-hidroxietilmetakrilát, izobutilmetakrilát, 2-metil-propil-metakrilát
— — — Benzoil-peroxid
— — — Benzoil-klorid
— — 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav, 4-(4-klór-2-metil) fenoxi-vajsav
— — Oxálsav
— — — Adipinsav
— — Maleinsavanhidrid
— — — Maleinsav, diallilmaleát
— Tetrahidro-ftálsavanhidrid
— — Ftálsavanhidrid
— Metilacetoacetát
— — Tributilfoszfát, tri-(2-klóretil)foszfát
— — Trikrezil-foszfát
— — Trisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
— — Trietilfoszfát
— — — Dietilszulfát, dimetilszulfát
— — — Etilénglikol dinitrát
— — — Metil-amin, di- vagy trimetil-amin
— — Dietil-amin és sói
— — — Trietil-amin és sói
— — — Izopropil-amin és sói
— — — Etilamin, allilamin, n-amilamin, 2-aminobután, diamilamin, di-n-butilamin, di-izopropilamin, di-propilamin, etildimetilamin, hexilamin, propilamin, tributilamin
— — Etilén-diamin és sói
— — Hexametilén-diamin és sói
— — Trietiléntetramin, tetraetilénpentamin, dietilén-triamin
— — Ciklohexilamin
— — Diciklohexilamin
— — — Anilin
— — — Klóranilin, klórnitroanilin, nitroanilin, 3-amino-benzolszulfonsav
— — — N,N-dimetilanilin, 1-metilanilin, 4,4-metilén-bisz-(2-klóranilin), N,N-dietilanilin
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ex
ex
ex
ex
ex
ex
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2921 43 10 00
2921 43 90 00
2921 44 00 00
2921 45 00 00
2921 49 10 00
2921 49 90 00
2921 51 11 00

ex
ex
ex
ex

2921 51 19 00
2921 59 90 00
2922 11 00 00
2922 12 00 00
2922 13 10 00
ex 2922 19 90 00

ex
ex
ex
ex

2922 22 00 00
2922 29 00 00
2923 90 00 00
2924 10 00 00

ex 2925 20 00 00
2926 10 00 00
ex 2926 90 99 99
ex 2927 00 00 00
ex 2928 00 90 00
2929 10 10 00
ex 2929 10 90 00
2930 90 20 00
ex 2930 90 70 00
2931 00 95 01
2931 00 95 02
ex 2931 00 95 99

ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex
ex
ex

2932 11 00 00
2932 12 00 00
2932 19 00 00
2932 29 80 99
2932 99 90 99
2933 31 00 00
2933 39 55 00
2933 59 70 00
2933 69 80 01
2933 69 80 99
2933 90 95 05
2934 90 97 01
2938 90 10 00
2938 90 90 00
2939 70 00 00
2939 90 90 00

ex 3824 20 00 00
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— — — Toluidin
— — — N-metiltoluidin, N,N-dimetil- toluidin, nitrotoluidin
— — Difenil-amin
— — Naftil-amin
— — — Xilidin
— — — 4-aminobifenil és sói
— — — — m-feniléndiamin, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú, amely legfeljebb 1 tömegszázalék vizet, legfeljebb 200 mg/kg o-fenilén-diamint és legfeljebb
450 mg/kg p-fenilén-diamint tartalmaz
— — — — N,N-dimetilfenilén-diamin, N,N-dietilfenilén-diamin
— — — Benzidin és sói, 3,3-diklór-benzidin, tolidin
— — Etanolamin
— — Dietanolamin
— — Trietanolamin
— — — Dimetilamino-etanol, diizopropanolamin, izopropanolamin, 2-dimetilamino-etilmetakrilát
— — Anizidin, o-dianizidin és sói, fenetidin
— — o-aminofenol, 2-nitro-p-anizidin
— Benzalkoniumklorid (adott alkil-gyökkel)
— Akrilamid, N,N-dimetilacetamid, dimetilformamid, uretán (etilkarbamát), monofluoracetamid, dimetil-karbamoil-klorid
— Etilénimin, guanidin hidroklorid
— Akrilnitril
— — — Dicián, adiponitril, butironitril, klóracetonitril, malonsav-dinitril, metakrilsav-nitril, benzonitril, 2-hidroxi-2-metilpropionitril (aceton-ciánhidrin)
Diazometán, metil-O,N,N-azoximetil-acetát
— Fenilhidrazin, butiraldehidoxim, etil-metil-ketonoxim
— — Metilfenilén diizocianátok (toluol-diizocianátok)
— — Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát, fenilizocianát, izoforon-diizocianát,
4-klór-fenil-izocianát, naftilén-1,5-diizocianát, alifás izo- és diizocianátok
— — Tiodiglikol (2,2’-tiodietanol)
— — Oxidiszulfoton, tiokarbamid, etilmerkaptán, tioglikolsav
— — Szerves higanyvegyületek
— — Szerves arzénvegyületek
— — Dikobaltkarbonil, bis(tributilón)oxid, nikkeltetra-karbonil, ólomtetraetil,
ólomtetrametil, egyéb ólomalkilek, tributilónacetát, egyéb tributil ónvegyületek, trietil ónvegyületek, tripropil ónvegyületek, trifenil ónvegyületek
— — Tetrahidrofurán
— — 2-furaldehid (furfuraldehid)
— — 2-metilfurán
— — — — Dicumarin, diketén, 3-propanolid
— — — — 1,4-dioxán
— — Piridin és sói
— — — 4-metilpiridin
— — — Piperazin
— — — — Cianurklorid
— — — Diklórcianursav, triklórcianursav
— — Trisz-aziridinil-foszfin-oxid
— — — 1,3-propán-szulton
— — Digitoxin
— — G-sztrofantin, K-sztrofantin
— Nikotin és sói
— — Anabazin, atropin, akonitin és sói, brucin, eszerin és sói, hioszciamin és sói,
kolhicin és sói, pilokarpin és sói, szkopolamin és sói, sztrichnin és sói
— R éznaftenát
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3824 90 95 05
8107 10 10 00
8110 00 11 00
ex 8112 91 89 00
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7641

— — — — 30—100% -os MDI-t, Metil-difenil-diizocionátot (4,4-difenil-metándiizocionát) tartalmazó izocionátok keverékei (nem el´ópolimerek)
— — Megmunkálatlan kadmium; por
— — Megmunkálatlan antimon; por
— — — — — Tallium

3/aa) Környezet- és egészségvédelmi szempontból kiemelt veszélyes vegyi anyagok, amelyek robbanó tulajdonságúak és/vagy
meghatározott min´óségükben, vagy keverékükben a haditechnikai eszközök külkereskedelmi engedélyezésére vonatkozó
rendelet el´óírásai szerint engedélyezhet´ók
ex

2808 00 00 00

ex

2825 10 00 00

2829 11 00 00

ex

2829 90 10 00

ex

2838 00 00 00
2841 20 00 00

2841 40 00 00

ex

2841 50 00 00

2847
2847 00 00 01

2847 00 00 99

ex

2850 00 50 00

Salétromsav
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. k) pontjában
meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert nem inhibitált és nem dúsított füstölg´ó salétromsavat
— Hidrazin
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 1/A/18. pontjában meghatározott legalább 70%-os koncentrációjú hidrazint
— — Nátriumklorát
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 1/A/3. pontjában meghatározott fémporral, vagy más nagy hatóerej´ú üzemanyag adalékokkal kevert nátriumklorátot, amely rendelkezik a IX. fejezet 1/B. pontjában leírt jellemz´ókkel
— — Ammónium-perklorát
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 1/A/3. és
19. pontjában meghatározott fémporral, vagy más nagy hatóerej´ú üzemanyag adalékkal kevert ammónium-perklorátot, amely rendelkezik a IX. fejezet 1/B. pontjában leírt
jellemz´ókkel
Higanyfulminát
— Cinkkromátok és ólomkromátok
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 1/A/3. a) pontjában
meghatározott fémporral vagy más nagy hatóerej´ú üzemanyag adalékokkal kevert kromátokat, amelyek rendelkeznek a IX. fejezet 1/B. pontjában leírt jellemz´ókkel.
— Kálium-dikromát
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 1/A/3. a) pontjában
meghatározott fémporral vagy más nagy hatóerej´ú üzemanyag adalékokkal kevert kromátokat, amelyek rendelkeznek a IX. fejezet 1/B. pontjában leírt jellemz´ókkel
— Kálcium-kromát, kálium-kromát, króm-(III)-kromát, stroncium-kromát
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 1/A/3. a) pontjában
meghatározott fémporral vagy más nagy hatóerej´ú üzemanyag adalékokkal kevert kromátokat, amelyek rendelkeznek a IX. fejezet 1/B. pontjában leírt jellemz´ókkel
Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is:
— Szilárd
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. p) pontjában
meghatározott 85%-nál nagyobb koncentrációban nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert hidrogén-peroxidot
— Egyéb
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. p) pontjában
meghatározott 85%-nál nagyobb koncentrációban nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert hidrogén-peroxidot
— Nátriumazid, ólomazid
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. aa) pontjában
meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert ólomazidot, nátriumazidot
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ex

2850 00 90 00

ex

ex

2850 00 90 00
2901 29
2901 29 20
2901 29 20 99

ex

2901 29 80
2901 29 80 99

ex

2904 20 10 00

ex

2904 20 90 00

ex
ex

2904 90 85 00
2908 90 00 01

ex

2916 12 90 00

ex

2920 90 85 01
2920 90 85 99

ex
ex
ex
ex
ex

2921 19 80 00
2921 42 10 00
2921 42 90 00
2925 20 00 00
2928 00 90 00

ex
ex

2933 69 10 00
2933 79 00 00

8112 11 10 00
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Dekaborán
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 1/A/6. pontjában meghatározott dekaboránt tartalmazó katonai robbanóanyagot, üzemanyagot és
minden olyan anyagot, keveréket, amely dekaboránt tartalmaz és a IX. fejezet 1/B.
pontjában leírt jellemz´ókkel rendelkezik
— Diborán
— — Másféle
— — — Energetikai és tüzel´óanyag célra
— — — — Acetilén
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. m) pontjában
meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert acetilént
— — — Más célokra
— — — — Acetilén
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. m) pontjában
meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert acetilént
— — Trinitro-toluol
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. x) pontjában
meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert 2,4,6-trinitrotoluol (TNT)-t
— — Nitrotoluol, dinitrobenzol (1,2:1,3:1,4), dinitrotoluol, trinitrobenzol, 2-nitropropán, 1,1-diklór-1-nitroetán
— — — Dinitroklór-benzol (3,4,1:2,4,1), 2-klór-1,3,5-trinitro-benzol
— — Dinitrofenol, di-nitro-o-krezol, trinitrofenol
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. a) pontjában
meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert trinitro-fenolt (azaz ammónium pikrátot)
— — — 2-etilhexil-akrilát
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. t) pontjában
meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert etilhexilakrilátot
— — — Dinitro-dietilénglikol
— — — Nitroglicerin
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. w) pontjában
meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert nitroglicerint
— — — N-nitrozo-dimetilamin
— — — Dinitroanilin
— — — N-metil-N-2,4,6-tetranit-roanilin (nitramin)
— 1-metil-3-nitrozo-1-nitro-guanidin
— N,N-dimetil-hidrazin
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 1/A/18. pontjában meghatározott dimetil-hidrazint tartalmazó katonai robbanóanyagot, üzemanyagot és minden olyan anyagot, keveréket, amely dimetil-hidrazint tartalmaz, és rendelkezik a IX. fejezet 1/B. pontjában leírt jellemz´ókkel
— — — Hexa-hidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogén, trimetilén-trinitramin)
— — N-metil-pirrolidon
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 7. r) pontjában
meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert N-pirrolidont, 1-metil-2-pirrolidont
— — — Megmunkálatlan berillium; por
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezete 1/A/2. pontjában meghatározott specifikációjú fémes üzemanyagban legalább 99%-ban el´óforduló
berilliumot.
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3/ab) Ózonlebontó vegyi anyagok
2903 14 00 00
2903 19
2903 19 10 00
2903 30 33 00

2903 41 00 00
2903 42 00 00
2903 43 00 00
2903 44
2903 44 10 00
2903 44 90 00
2903 45
2903 45 10 00
2903 45 15 00
2903 45 20 00
2903 45 25 00
2903 45 30 00
2903 45 35 00
2903 45 40 00
2903 45 45 00
2903 45 50 00
2903 45 55 00
2903 45 90 00
2903 46
2903 46 10 00
2903 46 20 00
2903 46 90 00
2903 47 00 00
2903 49
2903 49 10 00
2903 49 20 00
2903 49 30 00
2903 49 40 00

3824 71 00 00
3824 79 00 00
3824 90 95 07
3824 90 95 08

— — Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
— — Másféle:
— — — 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
— — — Bróm-metán (metilbromid)
Megjegyzés: a 3808 40 20 00 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat
tartalmazó, metilbromid alapú rovarirtó szerek
— Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböz´ó halogént tartalmazó halogénszármazékai:
— — Triklór-fluor-metán
— — Diklór-difluor-metán
— — Triklór-trifluor-etán
— — Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
— — — Diklór-tetrafluor-etán
— — — Klór-pentafluor-etán
— — Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
— — — Klór-trifluor-metán
— — — Pentaklór-fluor-etán
— — — Tetraklór-difluor-etán
— — — Heptaklór-fluor-propán
— — — Hexaklór-difluor-propán
— — — Pentaklór-trifluor-propán
— — — Tetraklór-tetrafluor-propán
— — — Triklór-pentafluor-propán
— — — Diklór-hexafluor-propán
— — — Klór-heptafluor-propán
— — — Más
— — Brómklór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor-etán:
— — — Bróm-klór-difluor-metán
— — — Bróm-trifluor-metán
— — — Dibróm-tetrafluor-etán
— — Más perhalogénezett származékok
— — Másféle:
— — — Csak fluorral és klórral halogénezett:
— — — — Metánból, etánból vagy propánból
— — — — Más
— — — Csak fluorral és brómmal halogénezett
— — — — Metánból, etánból vagy propánból
— — — — Más
— Legalább két különböz´ó halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen
halogénezett származékait tartalmazó elegyek:
— — Teljesen halogénezett, csak fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
— — Másféle
— — — — R észlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
— — — — Más részlegesen halogénezett aciklikus szénhidrogén származékot tartalmazó keverékek

valamint: a sztratoszférikus ózonréteg védelmér´ól szóló nemzetközi egyezmény végrehajtására kiadott jogszabály
hatálya alá es´ó, más vtsz. alá tartozó vegyi anyagok és keverékek.
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3/b) Kábítószerek tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagok, ideértve ezek sóit, izomerjeit
2914 31 00 00
2915 24 00 00
2916 34 00 00
2916 35 00 00
2922 43 00 00
2924 22 00 00
ex 2924 29 90 00
2932 91 00 00
2932 92 00 00
2932 93 00 00
2932 94 00 00
2933 32 00 00
2939 41 00 00
2939 42 00 00
2939 61 00 00
2939 62 00 00
2939 63 00 00
3301 29
3301 29 61
3301 29 61 01
3301 29 91
3301 29 91 01

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

— Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
— Ecetsavanhidrid
— Fenilecetsav és sói
— Fenilecetsav észterei
— Antranilsav és sói
— 2-acetaminobenzoesav (N-acetil-antranilsav)
— — 2-acetaminobenzoesav (N-acetil-antranilsav) sói
— Izoszafrol
— 1-(1,3-benzodioxol-5-il)propán-2-on (3,4-metilén-dioxifenil-2-propanon)
— Piperonal
— Szafrol
— Piperidin és sói
— Efedrin és sói
— Pszeudoefedrin és sói
— Ergometrin és sói
— Ergotamin és sói
— Lizergsav és sói
Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsb´ól készülteket:
— Másféle:
— — Más:
— — — Nem terpénmentes:
— — — — Szasszafrasz olaj
— — — Terpénmentes:
— — — — Szasszafrasz olaj

3/c) Egyes hulladékanyagok és használt termékek, nem beleértve a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet és módosításai
mellékletében felsorolt katonai rendeltetés´ú termékeket (a 4012 20 csak importban külön engedélyköteles)
4012 20
4012 20 10
4012 20 10 01
4012 20 10 02
4012 20 90
4012 20 90 01
4012 20 90 02
7802 00 00 00
8548 10

8548 10 21 00

8548 10 91
8548 10 91 01
8548 10 91 99

— Használt légabroncs:
— — Polgári repüléshez:
— — — Újrafutózható (Megjegyzés: hulladékká vált termék)
— — — Használt, de forgalomképes
— — Más:
— — — Újrafutózható (Megjegyzés: hulladékká vált termék)
— — — Használt, de forgalomképes
Ólomhulladék és -törmelék
— Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor és ezek hulladéka,
kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor:
— — Kimerült elektromos akkumulátor:
— — — Ólomsav akkumulátor
— — Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor és ezek hulladéka:
— — — Ólmot tartalmazó:
— — — — Fémekb´ól (higany- vagy litiumtartalom nélkül)
— — — — Egyéb
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3/d) Radioaktív és egyes nukleáris anyagok, nem beleértve a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet és módosításai mellékletében
felsorolt katonai rendeltetés´ú termékeket
2844

2844 10

2844 10 10 00
2844 10 31 00
2844 10 39 00
2844 10 50 00
2844 10 90
2844 10 90 01
2844 10 90 99
2844 20

2844 20 21 00
2844 20 29 00
2844 20 31 00
2844 20 39 00

2844 20 51 00
2844 20 59 00
2844 20 81 00
2844 20 89 00
2844 30

2844 30 11 00
2844 30 19 00

2844 30 51 00
2844 30 55 00
2844 30 61 00
2844 30 69 00

2844 30 91 00

Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket
és izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és maradékok:
— Természetes urán és vegyületei; természetes uránt vagy természetes uránvegyületet tartalmazó ötvözetek, diszperziók (cermetek is), kerámiai termékek és keverékek:
— — Természetes urán:
— — — Nyers, hulladék és törmelék
— — — Feldolgozott:
— — — — R úd, pálca, profil, lemez, huzal és szalag
— — — — Másféle
— — Ferrourán
— — Más:
— — — Természetes urán vegyületei (keverékei is)
— — — Egyéb
— U-235-re dúsított urán és vegyületei; plutónium és vegyületei; U-235-re dúsított
uránt, plutóniumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve
a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek
— — U-235-re dúsított urán és vegyületei; U-235-re dúsított uránt és vegyületeit
tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és
keverékek, amelyek U-235 tartalma:
— — — Kevesebb mint 20 tömegszázalék:
— — — — Ferrourán
— — — — Másféle
— — — Legalább 20 tömegszázalék:
— — — — Ferrourán
— — — — Másféle
— — Plutónium és vegyületei; plutóniumot és vegyületeit tartalmazó ötvözetek,
diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
— — — Urán és plutónium keverékek:
— — — — Ferrourán
— — — — Másféle
— — — Más:
— — — — Ferrourán
— — — — Másféle
— U-235-re kimerített urán és vegyületei; tórium és vegyületei; U-235-re kimerített
uránt, tóriumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a
cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
— — U-235-re kimerített urán, U-235-re kimerített uránt vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is) kerámiai termékek és keverékek:
— — — Cermetet tartalmazó anyagok
— — — Másféle
— — Tórium, tóriumot vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is) kerámiai termékek és keverékek:
— — — Cermetet tartalmazó anyagok
— — — Más:
— — — — Nyers, hulladék és törmelék
— — — — Feldolgozott:
— — — — — R úd, pálca, profil, lemez, huzal és szalag
— — — — — Másféle
— — U-235-re kimerített urán vagy tórium és vegyületei; egymással való keverékekben is:
— — — U-235-re kimerített urán vagy tórium, egymással való keverékekben is, a
tórium só kivételével
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2844 30 99 00
2844 40

2844 40 11 00
2844 40 19 00
2844 40 20
ex 2844 40 20 01
2844 40 20 99
2844 40 30 00
2844 40 40 00
2844 40 90 00
2844 50 00 00
2845 10 00 00
8401 30 00 00
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— — — Másféle
— R adioaktív elemek és izotópok és vegyületek, a 2844 10, 2844 20 és a 2844 30
alszám alá tartozók kivételével; ezeket az elemeket, izotópokat és vegyületeket tartal mazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek; radioaktív maradékok:
— — U-233 és vegyületeib´ól nyert urán; ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek, keverékek és vegyületek, amelyek U-233-at vagy ennek
vegyületeit tartalmazzák:
— — — Ferrourán
— — — Másféle
— — Más:
— — — Mesterséges radioaktív izotópok:
— — — — In vitro felhasználású gyógyászati izotópkészítmény
— — — — Egyéb
— — — Mesterséges radioaktív vegyületek kivéve: in vivo gyógyászati izotópkészítmények
— — — R adioaktív vegyületek által aktivált luminofor szervetlen termékek
— — — Más
— Atomreaktorok kimerült (besugárzott) f´út´óelemei (töltetei)
— Nehézvíz (deutérium-oxid)
— Nem sugárzó f´út´óanyagelem (patron)

4. Ipari robbanóanyag és t´úzijátékanyag a 3/1973. (VII. 18.) BM rendelet és a 4/1978. (VI. 21.) BM rendelet alapján polgári
— nem katonai — felhasználású termékek, nem beleértve a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet és módosításai mellékletében felsorolt haditechnikai termékeket

ex

3601 00
3601 00 00 01

ex

3601 00 00 99

ex

3602 00 00 00

3603 00
ex

3603 00 10 00

ex

3603 00 90
3603 00 90 01

ex

3603 00 90 99

3604
3604 10 00 00
3604 90 00
3604 90 00 01
3604 90 00 02

L´ópor:
— Fekete l´ópor
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezetében meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal kevert fekete
l´óport
— Egyéb
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IX. fejezetében meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal kevert l´óport
Elkészített robbanóanyag, a l´ópor kivételével
ide tartozik: az olyan robbanóanyag, amely nem tartalmaz a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet mellékletének IX. fejezetében meghatározott fémporokat vagy katonai
üzemanyag-adalékokat
Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
— Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének V. fejezete nem sorol a katonai rendeltetés´ú termékek közé
— Más:
— — R obbantógyutacs-alkatrész
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének V. fejezete nem sorol a katonai rendeltetés´ú termékek közé
— — Egyéb
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének V. és IX. fejezete nem sorol a katonai rendeltetés´ú termékek közé
T´úzijátékok, jelz´órakéták, es´órakéták, ködjelz´ók és más pirotechnikai termékek:
— T´úzijátékok
— Más:
— — Csappantyúszalag vagy -tekercs t´úzszerszámhoz
— — Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
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— — Egyéb
kivéve: karácsonyfa csillagszóró; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991.
(III. 27.) Korm. rendelet mellékletének V. és IX. fejezete nem sorol a katonai
rendeltetés´ú termékek közé

5. Haditechnikai eszközök, azok alkatrészei és tartozékai, valamint a kapcsolódó haditechnikai szolgáltatások a többször
módosított 48/1991. (III. 27.) Korm. rendeletnek megfelel´óen
ex
ex

2925 20 00 00
3601 00 00
3601 00 00 01

ex

3601 00 00 99

ex

3602 00 00 00

3603 00
ex

3603 00 10 00

ex

3603 00 90
3603 00 90 01

ex

3603 00 90 99

3604
ex

3604 90 00
3604 90 00 99

6307
ex

6307 20 00
6307 20 00 99
8710 00 00 00
8906 00
8906 00 10 00
9020 00

ex

9020 00 90 00
9301 00 00 00
9302 00
9302 00 10 00
9302 00 90 00

— Guanidinnitrát
L´ópor:
— Fekete l´ópor
ide tartozik: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete IX. fejezetében meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal kevert fekete
l´ópor
— Egyéb
ide tartozik: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete IX. fejezetében meghatározott nagy hatóerej´ú katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal kevert l´ópor
Elkészített robbanóanyag, a l´ópor kivételével
ide tartoznak: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete IX. fejezetében felsorolt
robbanóanyagok
Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
— Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet a
katonai rendeltetés´ú termékek közé sorol
— Más:
— — R obbantógyutacs-alkatrész
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet a
katonai rendeltetés´ú termékek közé sorol
— — Egyéb
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet a
katonai rendeltetés´ú termékek közé sorol
T´úzijátékok, jelz´órakéták, es´órakéták, ködjelz´ók és más pirotechnikai termékek:
— Más:
— — Egyéb
ide tartoznak azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének V. és IX. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
— Ment´ómellény és ment´óöv:
— — Golyóálló mellény, amelyet a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet a katonai
rendeltetés´ú termékek közé sorol
Harckocsi és más péncélozott más harci járm´ú, motorral, fegyverzettel vagy anélkül,
valamint az ilyen járm´ú alkatrésze
Más hajó, a hadihajó és ment´ócsónak is, az evez´ós csónak kivételével:
— Hadihajó
Más légz´ókészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhet´ó sz´úr´ókkel nem
rendelkez´ó véd´óálarc kivételével:
— Katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített légz´ókészülék és gázálarc
Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével
Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
— 9 mm kaliber´ú és nagyobb
— Más
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9303

ex

9303 10 00 00

9303 20
ex

9303 20 10 00

ex

9303 20 95 00

ex

9303 30 00 00

ex

9303 90 00 00

ex

9304 00 00 00

9305
9305 10 00 00
ex

9305 21 00 00

ex

9305 29
9305 29 30 00

ex

9305 29 95 00

ex

9305 90
9305 90 10
9305 90 10 01
9305 90 10 02
9305 90 10 99
9305 90 90
9305 90 90 01

ex

9305 90 90 02

ex

9305 90 90 99
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Más robbanótöltettel m´úköd´ó l´ófegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és l´ófegyver, el´óltölt´ós l´ófegyver, rakétapisztoly és jelz´órakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített
elsüt´ószeggel m´úköd´ó vágóhídi pisztoly, kötélkivet´ó ágyú):
— Elöltölt´ós l´ófegyver
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós
puska kombinációja is:
— — Egycsöv´ú, sima fúratú
ide tartoznak: azok az egycsöv´ú, sima furatú kézifegyverek, amelyeket a 48/1991.
(III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— — Másféle
ide tartoznak: azok a többcsöv´ú kézifegyverek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez
ide tartoznak: azok a golyós kézifegyverek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— Más
ide tartoznak: azok a fegyverek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó
kivételével
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. és XXII. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
A 9301—9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka
— R evolverhez és pisztolyhoz
— A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
— — Sörétes fegyvercs´ó
ide tartoznak: azok a sörétes fegyvercsövek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek alkatrészei közé sorol
— — Másféle:
— — — Durván alakított fegyveragy
ide tartoznak: azok a durván alakított fegyveragyak, amelyeket a 48/1991. (III. 27.)
Korm. rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek alkatrészei közé
sorol
— — — Másféle
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— Más:
— — A 9301 vtsz. alá tartozó katonai fegyverekhez:
— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
— — — Szövetb´ól
— — — Egyéb
— — Más:
— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— — — Szövetb´ól
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— — — Egyéb
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
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9306

ex

9306 21 00 00

ex

9306 29
9306 29 40 00

ex

9306 29 70 00

9306 30
9306 30 10 00

9306 30 30 00
ex

9306 30 91 00

ex

9306 30 93 00

ex

9306 30 98 00

ex

9306 90
9306 90 10 00
9306 90 90 00

ex

9307 00 00 00
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Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci l´ószer, valamint ezek alkatrésze;
töltény és más l´ószer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömít´ó anyagokat
is:
— Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
— — Töltény sörétes fegyverhez
ide tartoznak: azok a sörétes l´ószerek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet
mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— — Másféle:
— — — Töltény
ide tartoznak azok a töltények, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— — — Más
ide tartoznak: azok a l´ószerekhez tervezett alkatrészek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.)
Korm. rendelet mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— Más töltény és része:
— — A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz.
alá tartozó géppisztolyhoz
— — Más:
— — — Katonai fegyverekhez
— — — Más:
— — — — Központi gyújtású töltény
ide tartoznak: azok a központi gyújtású töltények, amelyeket a 48/1991. (III. 27.)
Korm. rendelet mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— — — — Peremgyújtású töltény
ide tartoznak: azok a peremgyújtású töltények, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— — — — Másféle
ide tartoznak: azok a töltények, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
— Más:
— — Katonai célokra
— — Más
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IV. és V. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
Kard, t´ór, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol

28. Árucsoport

Szervetlen vegyi anyagok, beleértve a radioaktív és egyes nukleáris anyagokat is, amelyek katonai
rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek el´óállításához szükségesek

29. Árucsoport

Szerves vegyi anyagok, amelyek katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek el´óállításához szükségesek

30. Árucsoport

Gyógyszeripari termékek közül a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél alkalmazott termékek

39. Árucsoport

M´úanyagok és az ezekb´ól készült áruk közül a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres
szerveknél rendszeresített termékek

40. Árucsoport

Gumi és ebb´ól készült árukból a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

63. Árucsoport

Más készáru textilanyagból, készletek ..... termékcsoportból a katonai rendeltetés´ú, valamint más
fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

7650

MAGYAR KÖZLÖNY

1998/116. szám

6506

Más fejfed´ó, bélelve vagy díszítve is termékcsoportból a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

84. Árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei közül a 8407, 8408,
8409, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8425, 8426, 8428, 8429, 8471, 8482, 8483, 8484
vámtarifaszámok alá tartozó katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél alkalmazott
termékek

85. Árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei, hangfelvev´ó és -visszaadó,
televíziós kép- és hangfelvev´ó és -visszadó készülékek és ezek alkatrészei és ezek tartozékai közül
a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

87. Árucsoport

Járm´úvek és ezek alkatrészei ..... termékcsoportból a 8701, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8716
vámtarifaszámok alá tartozó katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termék

88. Árucsoport

Légi járm´úvek, ´úrhajók és ezek részei közül a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres
szerveknél rendszeresített termékek

89. Árucsoport

Hajó, csónak és más úszószerkezet közül a katonai rendeltetés´ú, valamint más fegyveres szerveknél
rendszeresített termékek

90. Árucsoport

Optikai fényképészeti, mozgófényképészeti, mér´ó-, ellen´órz´ó, precíziós, orvosi vagy sebészeti m´úszerek és készülékek, mindezek alkatrészei és tartozékai közül a katonai rendeltetés´ú, valamint más
fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

91. Árucsoport

Órák és ezek alkatrésze közül a katonai rendeltetés´úek, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

továbbá:
— a vámtarifa szerint fentiekben nem említett egyéb, a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó eszközök,
anyagok, berendezések, valamint
— a haditechnikai szolgáltatások, beleértve a haditechnikai eszközök karbantartását, javítását, szerelését, min´óségi
vizsgálatát, m´úszaki tervezését, telepítését, valamint a képzést, oktatást is.

6. Polgári használatra engedélyezett kézil´ófegyver, gáz- és riasztópisztoly, légfegyver, valamint ezek l´ószerei, l´ószeralkatrészei,
alkatrészei és tartozékai, továbbá önvédelmi eszközök, különféle kilöv´ó szerkezetek és közbiztonságra különösen veszélyes
eszközök [a módosított 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet és a 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
termékek, kivéve a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott haditechnikai termékeket]
8211

ex
ex

ex

ex

8211 92 00 00
8211 93 00 00
8526
8526 10
8526 10 90 00
9303

9303 10 00 00

Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó
kés és vágópenge kivételével:
— Más:
— — A közbiztonságra különösen veszélyes rögzített pengéj´ú kés
— — A közbiztonságra különösen veszélyes nem mereven rögzített (behajtható)
pengéj´ú kés
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék:
— R adarkészülék:
— — Sebességmér´ó készüléket jelz´ó, zavaró eszköz
Más robbanótöltettel m´úköd´ó l´ófegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és l´ófegyver, elöltölt´ós l´ófegyver, rakétapisztoly és jelz´órakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített
elsüt´ószeggel m´úköd´ó vágóhídi pisztoly, kötélkivet´ó ágyú):
— Elöltölt´ós l´ófegyver
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt l´ófegyvereket
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9303 20

— Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós
puska kombinációja is:

ex

9303 20 10 00

— — Egycsöv´ú, sima furatú
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt l´ófegyvereket

ex

9303 20 95 00

— — Másféle
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt l´ófegyvereket

ex

9303 30 00 00

— Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt l´ófegyvereket

ex

9303 90 00 00

— Más
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyvereket

ex

9304 00 00 00

Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, a ,,közbiztonságra különösen
veszélyes’’ más fegyver)
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. és XXII. fejezetében a
haditechnikai termékek közé sorolt fegyvereket

9305

A 9301—9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka
— A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:

ex

9305 21 00 00

— — Sörétes fegyvercs´ó
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkatrészeket

9305 29

— — Másféle:

ex

9305 29 30 00

— — — Durván alakított fegyveragy
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkatrészeket

ex

9305 29 95 00

— — — Másféle
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkatrészeket

9305 90

— Más:

9305 90 90

— — Más:

ex

9305 90 90 01

— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkatrészeket és tartozékokat

ex

9305 90 90 02

— — — Szövetb´ól
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkatrészeket és tartozékokat

ex

9305 90 90 99

— — — Egyéb
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkatrészeket és tartozékokat

9306

Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci l´ószer, valamint ezek alkatrésze;
töltény és más l´ószer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömít´ó anyagokat
is:
9306 10 00 00

— Töltény szegecsel´ógéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és
ezek része
— Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:

ex

9306 29

— — Másféle:

9306 29 40 00

— — — Töltény
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IV. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt töltényeket
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9306 30

ex

9306 30 91 00

ex

9306 30 93 00

ex

9306 30 98 00

ex

9306 90
9306 90 90 00

ex

9307 00 00 00

9506

ex

9506 99
9506 99 90
9506 99 90 99
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— Más töltény és része:
— — Más:
— — — Más:
— — — — Központi gyújtású töltény
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IV. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt töltényeket
— — — — Peremgyújtású töltény
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IV. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt töltényeket
— — — — Másféle
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IV. és V. fejezetében a
haditechnikai termékek közé sorolt töltényeket
— Más:
— — Más
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének IV. és V. fejezetében a
haditechnikai termékek közé sorolt alkatrészeket és tömít´óanyagokat
A közbiztonságra különösen veszélyes szúró, vágó eszközök
kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyvereket és l´ófegyver-tartozékokat, valamint ezek alkatrészeit
Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az
asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az Árucsoportban másutt nem
említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence:
— Más:
— — Másféle:
— — — Más:
— — — — Íj, számszeríj, nyílvessz´ó

7. Biztonsági papír
ex 4802
ex 4811

Biztonsági papír
Biztonsági papír

Megjegyzés: Biztonsági papír, amely rostanyag összetételét´ól függetlenül optikai fehérít´ó mentes és jelz´órostokat
(természetes fényben és/vagy UV-sugárzás alatt láthatót) vagy vízjelet (vonalasat vagy árnyalatosat) vagy biztonsági
szálat tartalmaz.
A biztonsági papír külkereskedelmi tevékenységi engedély kérelméhez csatolni kell a Magyar Nemzeti Bank, az Állami
Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet és az Országos Rend´ór-f´ókapitányság véleményét.

A külön engedélyhez kötött tevékenység az eddig felsorolt termékek vonatkozásában folytatottakon túl
a) valamennyi szerves és szervetlen higanyvegyület exportja, importja és reexportja,
b) a külkereskedelmi képviseleti (ügynöki) tevékenység és közvetlen reexporttevékenység — csak az el´óz´óekben
felsorolt
— haditechnikai eszközök, azok alkatrészei és tartozékai,
— kábítószerek tiltott gyártásához felhasználható vegyi anyagok,
— radioaktív és nukleáris anyagok,
— polgári használatra szolgáló kézil´ófegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, azok l´ószerei, alkatrészei és tartozékai,
— ipari robbanóanyagok és t´úzijátékanyagok,
— közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
vonatkozásában,
c) a közvetett reexporttevékenység az e mellékletben szerepl´ó valamennyi exportban külön engedélyköteles termék
vonatkozásában.
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A Kormány
206/1998. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló
13/1997. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
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(2) A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap a
Tv. el´óírásait e rendeletben foglaltak figyelembevételével
köteles alkalmazni.

Beszámolási kötelezettség
2. §

A számvitelr´ól szóló, többször módosított 1991. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 94. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a Magyar Nemzeti
Bank el´ózetes véleményének kikérésével — a Kormány a
közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 13/1997. (I. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására
a következ´óket rendeli el:

(1) A kockázati t´óketársaság a Tv. 1. számú melléklete
szerinti mérlegb´ól, 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatásból, e rendelet 8. §-a szerinti kiegészít´ó mellékletb´ól és a Tv. 56. §-a szerinti üzleti jelentésb´ól álló éves
beszámolót köteles készíteni e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

A R endelet 4. §-ának (5) bekezdése és 5. §-ának h) pontja
hatályát veszti.

(2) A kockázati t´ókealap az 1. számú melléklet szerinti
mérlegb´ól, a 2. számú melléklet szerinti eredménykimutatásból, a 8. § szerinti kiegészít´ó mellékletb´ól és a Tv.
56. §-a szerinti üzleti jelentésb´ól álló éves beszámolót
köteles készíteni.

2. §

Számviteli politika

1. §

Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
207/1998. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a kockázati t´óketársaságok és a kockázati t´ókealapok
éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól
A számvitelr´ól szóló, többször módosított 1991. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 94. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a kockázati t ´ókebefektetésekr ´ól, a kockázati t´óketársaságokról, valamint a
kockázati t´ókealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: tv.) szerint m´úköd´ó kockázati
t ´óketársaságokra és kockázati t ´ókealapokra.

3. §
A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap a számviteli politika keretében köteles elkészíteni a Tv. 14. §-ának
(3)—(5) bekezdésében foglaltakon túlmen´óen:
a) a kockázati t´ókebefektetések értékelési elveit és
azok után történ´ó céltartalékképzés rendjét meghatározó
szabályzatot,
b) az értékelés felülvizsgálatára (ellen´órzésére) vonatkozó szabályzatot,
c) a befektetés elveit tartalmazó szabályzatot,
d) a kölcsönnyújtásra és a fedezetek értékelésére vonatkozó szabályzatot.

A mérleg egyes tételeinek tartalma
4. §
(1) A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap a
mérlegben a befektetett eszközök között köteles kimutatni a kockázati t´ókebefektetésnek min´ósül´ó tulajdoni, illetve tagsági jogviszonyt megtestesít´ó értékpapírokat.
(2) A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap a
mérlegben a befektetett eszközök között negatív el´ójellel
köteles kimutatni a Tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a
kockázati t´ókebefektetések után képzett céltartalék állományát.
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(3) A cs´ód- vagy felszámolási eljárás során, a követelés
ellenében kapott és saját célra nem hasznosított vagyontárgyakat — az értékpapírok kivételével — a készletek
között kell kimutatni.
(4) A forgóeszközökön belül az értékpapírok között
kell kimutatni az ideiglenesen szabad pénzeszközökb´ól
vásárolt állampapírok könyv szerinti értékét, valamint a
cs´ód-, illetve felszámolási eljárás során, a követelés ellenében kapott, eladásra szánt értékpapírok értékét.
(5) A kockázati t´ókealap jegyzett t´ókeként köteles kimutatni a kibocsátott kockázati t´ókejegyek névértékének
megfelel´ó összeg´ú induló t´ókéjét.
(6) A kockázati t´ókealap a saját t´ókén belül, tartalékként köteles kimutatni a tárgyévet megel´óz´ó évek mérleg
szerinti eredményének összegét, továbbá a jogszabály
alapján t´ókejuttatásként véglegesen kapott, illetve átadott
eszközök értékét és pénzeszközök összegét.

Eredménykimutatás egyes tételei
5. §
(1) A kockázati t´óketársaság a kockázati t´ókerészvény
után fizetett (fizetend´ó) osztalékot, illetve kamatot a Tv.
általános el´óírásai szerint köteles elszámolni.
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b) a részlegesen realizált befektetéseket,
c) a még nem realizált befektetéseket.
(2) A kockázati t´ókebefektetéseket bekerülési értéken
kell kimutatni, azok összege után — min´ósítés alapján —
céltartalékot lehet képezni, értékvesztést elszámolni nem
lehet.
(3) Ha a kockázati t´ókebefektetés értékelésére a kockázati t´óketársaság, illetve a kockázati t´ókealap alkalmazza
a Tv. 41/A. §-a szerinti mérleg fordulónapi piaci értékelést,
akkor az értékhelyesbítés és az értékelési tartalék elszámolását megel´óz´óen a befektetés után képzett céltartalékot
fel kell használni.
(4) A (3) bekezdés szerinti piaci értékelést célszer´ú
alkalmazni többek között akkor, ha
a) a kockázati t´ókebefektetés értéke megn´ó harmadik
féllel kapcsolatos tranzakció miatt,
b) a portfolió társaság — amelybe a kockázati t´ókebefektetés irányult — társasági vagyonértéke — eszközeinek
és kötelezettségeinek különbözete — folyamatosan n´ó, és
reálisan mutatja a kockázati t´ókebefektetés piaci értékének növekedését,
c) a portfolió társaság jelent´ós és fenntartható nyereséget ér el, és a nyereségek diszkontált értéke (jelenértéke)
jól mutatja a kockázati t´ókebefektetés piaci értékének
növekedését.

(2) A kockázati t´ókealap a kockázati t´ókejegy után
fizetett (fizetend´ó) hozamot kamatráfordításként köteles
elszámolni.
(3) A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap a
Tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján a kockázati t´ókebefektetések után történ´ó céltartalékképzést az egyéb ráfordítások között köteles elszámolni. A kockázati t´ókebefektetések tárgyéven belül, negyedévenként történ´ó min´ósítésekor és értékelésekor a szükséges szintet meghaladó
céltartaléktöbblet felhasználását az egyéb ráfordítások
csökkentéseként kell elszámolni.
(4) A tv. alapján az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet részére fizetett (fizetend´ó) díjakat az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.
(5) Az alapkezel´ó részére fizetett (fizetend´ó) alapkezel´ói díjat az egyéb költségek között kell elszámolni.

Könyvvezetési kötelezettség
7. §
A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap a Tv.
szerinti kett´ós könyvvitelt köteles vezetni oly módon, hogy
abból az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet információs
igénye mindenkor kielégíthet´ó, a jogszabály szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesíthet´ó legyen.

Kiegészít´ó melléklet
8. §

Értékelési el´óírások
6. §
(1) A kockázati t´ókebefektetéseken belül elkülönítetten kell kimutatni és értékelni:
a) a teljes egészében realizált befektetéseket,

A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap a kiegészít´ó mellékletben a Tv. el´óírásain túlmen´óen köteles
bemutatni:
a) a kockázati t´óketársaság tulajdonában lév´ó, cs´ódvagy felszámolási eljárás esetén a követelés ellenében kapott és készletként kimutatott vagyontárgyakat, külön kiemelve az ingatlanokat,
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b) a kockázati t´ókebefektetéseket és azok tulajdoni
részarányát a portfolió társaságokban, társaságonkénti
bontásban,
c) a kockázati t´ókebefektetések alkalmazott értékelési
elveit,
d) a portfolió társaságoknak nyújtott kölcsönök összegét és lejáratát társaságonkénti bontásban,
e) a kockázati t´ókebefektetések utáni tárgyévi céltartalékképzés, illetve felhasználás összegét,
f) a kockázati t´óketársaság, illetve a kockázati t´ókealap
megalakulásának id´ópontját és m´úködési idejét.
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Források
D) SAJÁT T ´Ó KE
I.

Jegyzett t´óke

II.

Tartalék

III. Értékelési tartalék
IV. Mérleg szerinti eredmény

E) CÉLTAR TALÉKOK
Hatálybalépés
9. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, el´óírásai
az 1998. évi éves beszámoló készítésénél alkalmazhatók.

F) KÖTELEZ ETTSÉGEK
I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

G) PASSZ ÍV ID ´Ó BELI ELHATÁR OLÁSOK

1. számú melléklet
a 207/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A kockázati t´ókealap mérlegének tagolása

2. számú melléklet
a 207/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Eszközök
A kockázati t´ókealap eredménykimutatásának tagolása
A) BEFEKTETETT ESZ KÖZ ÖK
01. Értékesítés nettó árbevétele
I.

II.

Értékpapírok
1. R észvények, részesedések (kockázati t´ókebefektetések)
2. Állampapírok
Értékhelyesbítések

III. Céltartalék (—)
IV. Adott kölcsönök

02. Egyéb bevétel
03. Eladott áruk beszerzési értéke
04. M´úködési költségek
05. Egyéb ráfordítások
06. Pénzügyi m´úveletek bevételei

B) FOR GÓESZ KÖZ ÖK
07. Pénzügyi m´úveletek ráfordításai
I.

Készletek

II.

Követelések

III. Értékpapírok
1. Követelés fejében átvett
2. Állampapírok

08. R endkívüli bevételek
09. R endkívüli ráfordítások
10. Fizetett, fizetend´ó hozamok

IV. Pénzeszközök

C) AKTÍV ID ´Ó BELI ELHATÁR OLÁSOK

11. Mérleg szerinti eredmény
(01+ 02—03—04—05+ 06—07+ 08—09—10)
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A Kormány
208/1998. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítésének
és könyvvezetésének sajátosságairól szóló
269/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A számvitelr´ól szóló, többször módosított 1991. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94. §-ának b) pontjában, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban:
Öpt.) 78. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján — figyelemmel az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak (a továbbiakban: pénztár) gazdálkodásának sajátosságaira — a Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítésének és
könyvvezetésének sajátosságairól szóló 269/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A negyedéves jelentést — illetve az egyesített
(összesített) negyedéves jelentést — az éves beszámolóra
vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni — ideértve azt
is, hogy a mérlegkészítés id´ópontja helyett a negyedéves
jelentés készítés id´ópontját kell figyelembe venni — és az
(1) bekezdés szerinti adathordozókon — a könyvvizsgáló
hitelesít´ó záradékával együtt — a negyedévet követ´ó második hónap 15-éig két példányban a Pénztárfelügyeletnek
meg kell küldeni.’’

2. §
A Vhr. 13. §-a a következ´ó új (1) bekezdéssel egészül ki
és egyidej´úleg a jelenlegi (1)—(5) bekezdésének számozása (2)—(6) bekezdésre változik:
,,(1) Az immateriális javak között azokat a nem anyagi
eszközöket (vagyoni érték´ú jog, szellemi termék) kell kimutatni, amelyek közvetlenül és éven túl — legalább e
rendelet 22. §-ának (7) bekezdése szerinti leírási kulcsok
figyelembevételével számított leírási id´ó alatt — szolgálják
a pénztár m´úködési tevékenységét és szolgáltatásainak teljesítését.’’

3. §
A Vhr. 15. §-a szövegének megjelölése (1) bekezdésre
változik és a paragrafus kiegészül a következ´ó (2) bekezdéssel:
,,(2) Aktív id´óbeli elhatárolásként kell — elkülönítetten
— kimutatni az immateriális javak közé nem tartozó va-
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gyoni érték´ú jog, szellemi termék beszerzési értékének azt
a részét, amelyet költségként csak a mérleg fordulónapját
követ´ó id´ószak(ok)ra szabad elszámolni.’’

4. §
(1) A Vhr. 17. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata
helyére a következ´ó rendelkezés lép:
(A saját t´óke részeként ...)
,,A saját t´óke részeként kell kimutatni a pénztár eszközeinek értékeléséb´ól származó értékelési különbözettel
azonos összeg´ú értékelési különbözet tartalékát, továbbá
az értékhelyesbítéssel azonos összeg´ú értékelési tartalékot
is.’’
(2) A Vhr. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A saját t´óke — a be nem fizetett pénzbeli alapítói
támogatásokkal, illetve vagyontárgy formájában felajánlott, de nem teljesített alapítói támogatásokkal csökkentett — induló t´ókéb´ól, a tartalékt´ókéb´ól, a m´úködés és a
kiegészít´ó vállalkozási tevékenység tárgyévi mérleg szerinti eredményéb´ól, az értékelési különbözet tartalékából,
valamint az értékelési tartalékból áll.’’
(3) A Vhr. 17. §-ának (7) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(7) Tartalékt´óke növekedéseként kell kimutatni:
a) a pénztár m´úködési, illetve kiegészít´ó vállalkozási
tevékenységének el´óz´ó évi eredményét (nyereségét), ideértve az ellen´órzés, az önellen´órzés el´óz´ó év(ek) m´úködési, illetve kiegészít´ó vállalkozási tevékenységének eredményét növel´ó módosítását is;
b) az alapítók által a pénztár alapításakor tartalékt´ókeként véglegesen átadott pénzeszközök értékét;
c) a likviditási céltartalékból a tartalékt´ókébe átcsoportosított eszközök értékét.’’
(4) A Vhr. 17. §-ának (8) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(8) Tartalékt´óke csökkenéseként kell kimutatni:
a) a pénztár m´úködési, illetve kiegészít´ó vállalkozási
tevékenységének el´óz´ó évi eredményét (veszteségét), ideértve az ellen´órzés, az önellen´órzés el´óz´ó év(ek) m´úködési, illetve kiegészít´ó vállalkozási tevékenységének eredményét csökkent´ó módosítását (veszteségét) is;
b) a tartalékt´ókéb´ól a fedezeti céltartalékba az egyéni
számlákra, illetve a szolgáltatási számlákra átcsoportosított összegeket;
c) a tartalékt´ókéb´ól a likviditási céltartalékba átcsoportosított eszközök értékét.’’
(5) A Vhr. 17. §-a (10) bekezdésének els´ó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(10) Értékelési különbözet tartalékaként kell kimutatni e rendelet 1. számú mellékletének 2. g), 3. e), 4. d), 6. b)
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és 7. b) pontjai szerint a piaci értékelés alapján meghatározott értékelési különbözetek összegét ...’’
(6) A Vhr. 17. §-a a következ´ó (12) bekezdéssel egészül
ki:
,,(12) Értékelési tartalékként kell kimutatni a pénztár
m´úködését, kiegészít´ó vállalkozási tevékenységét, szolgáltatásainak teljesítését szolgáló immateriális javak és tárgyi
eszközök — nem értve ide a tartós befektetési ingatlanokat
— piaci értékelése alapján meghatározott értékhelyesbítés
összegét.’’

5. §
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ke és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözetet
értékhelyesbítésként kell kimutatni — az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten — a források között a
saját t´óke részét képez´ó értékelési tartalékkal szemben.
Az eszközök könyvekb´ól történ ´ó kivezetésekor, illetve
a következ´ó értékeléskor a különbözet csökkenését, az
értékhelyesbítés csökkentését az értékelési tartalékkal
szemben kell megszüntetni.
(13) Amennyiben a (12) bekezdés szerinti értékelés
során az egyes eszközök mérleg fordulónapján érvényes
a) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti pozitív
különbözet kevesebb, mint az el´óz´ó értékeléskor volt, a
pozitív értékhelyesbítés csökkenésével az értékelési tartalékot kell csökkenteni;

(1) A Vhr. 22. §-a (4) bekezdésének els´ó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A tartós befektetési célú ingatlanok, a befektetett
pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott
értékpapírok, részesedések és devizabetétek, valamint az
árunak min´ósül´ó, továbbértékesítési céllal beszerzett ingatlanok esetében a mérleg fordulónapjához, illetve a negyedév utolsó napjához kapcsolódó értékeléskor az eszközök a fordulónapra vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözetet
értékelési különbözetként kell kimutatni — az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten — a források között a
saját t´óke részét képez´ó értékelési különbözet tartalékával
szemben.’’

b) piaci értéke kevesebb, mint a könyv szerinti értéke,
a piaci értéket meghaladó különbözetet értékvesztésként
kell elszámolni, a korábbi pozitív értékhelyesbítést pedig
az értékelési tartalékkal szemben meg kell szüntetni.’’

(2) A Vhr. 22. §-ának (5) bekezdése a következ´ó c) ponttal
egészül ki:
[(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti értékelés során az
egyes eszközök értékelése napján érvényes]
,,c) piaci értéke több, mint — az el´óz´ó értékelés(ek)kor
ráfordításként elszámolt értékvesztéssel csökkentett —
könyv szerinti értéke, akkor a pozitív különbözettel, legfeljebb a f´ókönyvi és az analitikus nyilvántartásokban elkülönítetten kimutatott értékvesztés összegének megfelel´ó összeggel, az adott eszköz könyv szerinti értékét kell
növelni a ráfordítások egyidej´ú csökkentésével. A piaci
érték növekedéséb´ól adódóan az eszközök értékelésekor
a könyv szerinti értéket legfeljebb az eredeti beszerzési
érték összegéig lehet helyesbíteni. Amennyiben a piaci
érték az eredeti beszerzési értéket meghaladja, akkor az
eredeti beszerzési érték és a piaci érték közötti különbözetet az értékelési különbözet tartalékával szemben értékelési különbözetként kell elszámolni.’’

22/A. §

(3) A Vhr. 22. §-a kiegészül a következ´ó (12)—(13)
bekezdéssel:
,,(12) Az immateriális javak, a tárgyi eszközök — a
tartós befektetési célú ingatlanok, a beruházások, valamint a beruházásra és felújításra adott el´ólegek kivételével — az Szt. 41/A. §-ában foglaltak szerint a mérleg
fordulónapjához kapcsolódó értékelésekor az eszközök
december 31-i fordulónappal meghatározott piaci érté-

6. §
A Vhr. a 22. §-a után a következ´ó alcímekkel, valamint
22/A—22/D. §-sal egészül ki:
,,A pénztárak egyesülése, szétválása
Vagyonmérleg, vagyonleltár
(1) A pénztárak egyesülése (összeolvadása, beolvadása),
szétválása (különválása, kiválása) (a továbbiakban együtt:
átalakulás) során az egyesül´ó, a szétváló (a továbbiakban:
átalakuló) (jogel´ód) pénztár(ak) és az átalakulással létrejöv´ó (jogutód) pénztár(ak) vagyonának megállapításához
vagyonmérleget kell készíteni. A vagyonmérleget vagyonleltárral kell alátámasztani. A vagyonleltár tételesen tartalmazza a jogel´ód, illetve a jogutód pénztár(ak) eszközeit
és forrásait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonmérleget és vagyonleltárt az átalakulás során két alkalommal kell elkészíteni:
el´óször az átalakulásról szóló döntés megalapozásához,
illetve a tevékenységi engedélykérelem alátámasztására —
a pénztár közgy´úlése által meghatározott fordulónapra
(vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet) —, majd
az átalakulás (a pénztár alapszabályának elfogadásáról,
illetve módosításáról határozó közgy´úlés id´ópontja) napjával (végleges vagyonmérleg és végleges vagyonleltár).
(3) A vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a
végleges vagyonmérleget), a vagyonleltárt (a vagyonleltártervezetet és a végleges vagyonleltárt) az e rendelet szerinti
beszámoló mérlegére és az azt alátámasztó leltárra vonatkozó el´óírások szerint kell elkészíteni a (4)—(12) bekezdésben és a 22/B—22/D. §-ban foglaltak figyelembevételével.

7658

MAGYAR KÖZLÖNY

(4) A (3) bekezdés szerinti vagyonmérleget — ha a
jogszabály másként nem rendelkezik — háromoszlopos
formában kell elkészíteni oly módon, hogy
a) az átalakuló pénztár vagyonmérlegének
1. els´ó oszlopa tartalmazza — a (8) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével — az eszközök és
források könyv szerinti értékét,
2. második oszlopa tartalmazza a (9)—(10) bekezdés szerinti átértékelési különbözetet,
3. harmadik oszlopa tartalmazza az els´ó és a második oszlop összevont értékeként a vagyonértékelés szerinti értéket;
b) az átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérlegének
1. els´ó oszlopa tartalmazza — a (6)—(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — a jogel´ód
pénztár vagyonértékelés szerinti vagyonát [az
a) pont szerinti vagyonmérleg harmadik oszlopa],
2. második oszlopa tartalmazza az esetleges különbözeteket,
3. harmadik oszlopa tartalmazza az els´ó és a második oszlop összevont értékeként a jogutód pénztár vagyonát.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget
külön-külön kell elkészíteni:
a) beolvadás esetében a beolvadó, illetve az átvev´ó
pénztárnak,
b) összeolvadás esetén az egyesül´ó pénztáraknak.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti vagyonmérleg a
jogel´ód pénztárak vagyonértékelés szerinti vagyonát
a) beolvadás esetében a beolvadó és átvev´ó pénztár
megbontásban és együttesen,
b) összeolvadás esetében az egyesül´ó pénztárak szerinti megbontásban és együttesen
tartalmazza.
(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget az
átalakulással létrejöv´ó pénztárak vagyonmérlegének elkészítéséhez meg kell bontani a pénztár közgy´úlése által
meghatározott módon
a) különválás esetében a különválással létrejöv´ó pénztárak vagyonmérlegére,
b) kiválás esetében a kiválással létrejöv´ó, valamint a
továbbm´úköd´ó pénztár vagyonmérlegére.
(8) A (4) bekezdés a) pontjában szerepl´ó könyv szerinti
értéket az átalakuló pénztár e rendelet szerinti beszámolója mérlegére vonatkozó el´óírásoknak megfelel´óen kell
meghatározni, ideértve az e rendelet 22. § (4) és (12)—(13)
bekezdése szerinti értékelést is.
(9) Az átalakuló pénztár, a (8) bekezdés szerint értékelt
eszközein kívüli eszközeit is átértékelheti, a mérlegében
(könyveiben) értékkel nem szerepl´ó, de tulajdonát képez´ó
eszközöket, illetve várható kötelezettségeit a vagyonmérlegbe felveheti.
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(10) A (9) bekezdésben foglaltak szerint értékelt eszközök és kötelezettségek külön-külön kimutatott átértékelési különbözetének soronként összevont értékét a (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleg második oszlopában kell kimutatni.
(11) Beolvadás esetében az átvev´ó pénztárnál, kiválás
esetében a továbbm´úköd´ó pénztárnál nem lehet a (8) és
(9) bekezdésben foglalt értékelést, illetve átértékelést elvégezni.
(12) A vagyonmérleget (mind a vagyonmérleg-tervezetet, mind a végleges vagyonmérleget) és az azt alátámasztó
vagyonleltárt (mind a vagyonleltár-tervezetet, mind a végleges vagyonleltárt) könyvvizsgálóval ellen´óriztetni kell.
Az átalakulás számviteli bizonylata a könyvvizsgáló által
hitelesített vagyonmérleg.
Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezete
22/B. §
(1) Az átalakuló pénztárnak — a pénztár közgy´úlése
által meghatározott fordulónapra (amely nem lehet kés´óbbi id´ópont, mint a pénztár alapszabályának elfogadásáról,
illetve módosításáról határozó közgy´úlés id´ópontja) —
vagyonmérleg-tervezetet kell készíteni. A vagyonmérlegtervezetet (azonos fordulónappal) vagyonleltár-tervezettel kell alátámasztani.
(2) Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezete az
(1) bekezdés szerinti fordulónapra vonatkozóan tartalmazza az átalakuló pénztár eszközeinek és kötelezettségeinek (ideértve a céltartalékokat és az id´óbeli elhatárolásokat is), ezek különbözeteként a saját t´ókének az értékét
könyv szerinti, illetve az átértékelési különbözettel korrigált értéken.
(3) Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezetében —
külön oszlopban — kimutatott átértékelési különbözetek
összevont értékével a tartalékt´ókét kell helyesbíteni.
(4) Az átalakuló pénztár a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjára vonatkozóan az analitikus és f´ókönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles
vezetni.
Átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérleg-tervezete
22/C. §
(1) Az átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérlegtervezete ,,jogel´ód’’ pénztár vagyonát tartalmazó oszlopának adatai megegyeznek az átalakuló pénztár(ak) 22/B. §
szerinti vagyonmérleg-tervezete harmadik oszlopának
adataival a 22/A. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(2) A kiválással létrejöv´ó pénztárnak — ha élt a 22/A. §
(9) bekezdése szerinti átértékelés lehet´óségével — a vagyonmérleg-tervezete ,,különbözetek’’ oszlopában elkülönítetten kell kimutatnia az átértékelési különbözetet a
22/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
(3) A pénztárak egyesülése esetén az átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérleg-tervezetében a ,,különböze-
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tek’’ oszlopban kell kisz´úrni az egyesül´ó (jogel´ód) pénztárak vagyonmérleg-tervezeteiben szerepl´ó, egymással
szemben fennálló követelések—kötelezettségek tételeit a
követelések és a kötelezettségek csökkentésével.
(4) Az átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérlegtervezetének ,,különbözetek’’ oszlopa szolgál a jogszabályban külön nem nevesített egyéb tételek rendezésére.

(2) A Vhr. 24. §-ának (13) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

(5) Az átalakulással létrejöv´ó pénztár 22/B. § (1) bekezdése szerinti fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezetét (azonos fordulónappal) tételes adatokat tartalmazó
vagyonleltár-tervezettel kell alátámasztani.

ki:

,,(13) Az Öpt. 47. §-ának (3) bekezdése szerint a pénztártag kilépésekor a pénztár alapszabályában megállapított, a pénztártagot terhel´ó költség megtérítését a m´úködési tevékenység egyéb bevételeként kell elszámolni.’’
(3) A Vhr. 24. §-a a következ´ó (14) bekezdéssel egészül
,,(14) A tartalékt´óke és a fedezeti, illetve a likviditási
céltartalékok közötti átcsoportosítást a tartalékt´óke és a
céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni.’’

Végleges vagyonmérleg
22/D. §
(1) Az átalakulás (a pénztár alapszabályának elfogadásáról, illetve módosításáról határozó közgy´úlés id´ópontja)
napját követ´ó 90 napon belül végleges vagyonleltárral alátámasztott végleges vagyonmérleget kell készíteni és a
Pénztárfelügyeletnek megküldeni mind az átalakuló, mind
az átalakulással létrejöv´ó pénztár(ak)ra vonatkozóan.

8. §
A Vhr. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A cash-flow kimutatásban a tárgyévi adatok mellett
az el´óz´ó év adatait is be kell mutatni.’’

(2) A végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt a
(3)—(4) bekezdések szerinti eltéréssel a 22/A—22/C. §-ban
foglaltaknak megfelel´óen kell elkészíteni.
(3) Az átalakulás során megsz´ún´ó pénztár a végleges
vagyonmérleg elkészítését megel´óz´óen köteles az átalakulás napjával — mint mérleg fordulónappal — az e rendelet
szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus és f´ókönyvi
nyilvántartásait lezárni.
(4) Az az átalakuló pénztár, amely az átalakulás során
nem sz´únik meg (beolvadásnál az átvev´ó, kiválásnál a továbbm´úköd´ó pénztár), a végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el, analitikus és
f´ókönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni, az átvett-átadott eszközöket, kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és az id´óbeli elhatárolásokat is), ezek különbözeteként a saját t´ókét a folyamatos könyvelés keretében rendezi.’’

7. §
(1) A Vhr. 24. §-ának (3) bekezdése a következ´ók mondatokkal egészül ki:
,,(3) ... Az egyéni számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartásból ki kell t´únni, hogy a tárgyid´ószakban milyen
jogcímeken történt jóváírás, illetve terhelés, s egy adott
id´ószak (tárgynegyedév, tárgyév) végén mennyi a pénztártagnak a pénztárral szemben fennálló, elismert követelése.
A pénztártagnak az egyéni számlája tárgyév végi egyenlegér´ól küldött értesítésnek tájékoztató adatként tartalmaznia kell a pénztártag tárgyév végi elismert követelésének
piaci értékét is.’’

9. §
(1) A Vhr. 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A könyvvizsgálónak az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül feladatát képezi a negyedév utolsó napján
megállapított értékelési különbözet (piaci értéknek a könyv
szerinti értéket meghaladó pozitív összege), továbbá különösen a tárgynegyedévben elszámolt értékvesztés (piaci érték
kevesebb, mint a könyv szerinti érték), a tárgynegyedévben
értékesített befektetett pénzügyi eszközöknek min´ósül´ó részesedések és értékpapírok, valamint a forgóeszközök között
kimutatott értékpapírok és részesedések eladási ára és könyv
szerinti értéke különbözetében fennálló árfolyamveszteség,
illetve árfolyamnyereség, továbbá a határid´ós ügyletek lejáratkori árfolyama és kötési árfolyama közötti árfolyamveszteség, illetve árfolyamnyereség pénzügyileg realizált összegének hitelesítése is.’’
(2) A Vhr. 31. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül
ki:
,,(3) A pénztári eszközök piaci értékeként a letétkezel´ó
által meghatározott piaci értéket kell figyelembe venni.
Amennyiben a pénztár könyvvizsgálója az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 8. pontjában foglaltak alapján a rendeletben el´óírt értékelési szabályoktól eltér, köteles az eszközök negyedév utolsó napjára vonatkozó piaci értékét —
indoklással alátámasztva — meghatározni. Ebben az esetben a pénztár az értékelési különbözet és az értékvesztés
összegének megállapításánál a könyvvizsgáló által meghatározott piaci értéket köteles figyelembe venni.’’
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10. §

A Vhr. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A pénztár az éves pénztári beszámoló részét képez´ó
mérleget és eredménykimutatást a közgy´úlés jóváhagyását
követ´ó 30 napon belül, de legkés´óbb a tárgyévet követ´ó év
június 30-áig a beszámoló könyvvizsgálói záradékával
együtt a Magyar Közlöny Hivatalos Értesít´ójében köteles
közzétenni.’’
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(2) Az (1) bekezdés szerint elszámolt különbözet öszszegével növelni kell az eszköz könyv szerinti értékét a
pénzügyi m´úveletek egyéb bevételeivel szemben.
(3) Az immateriális javak és tárgyi eszközök (kivéve a
tartós befektetési célú ingatlanokat) 1998. december 31-én
kimutatott értékelési különbözetét és értékelési különbözet tartalékát 1999. január 1-jén a rendelet 22. §-ának
(12) bekezdése szerinti értékhelyesbítésbe, illetve a rendelet 17. §-ának (12) bekezdése szerinti értékelési tartalékba
kell átvezetni.
Orbán Viktor s. k.,

11. §
A Vhr. 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint,
a 2. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint, a 3. számú melléklete a 3. számú melléklet szerint, az 5. számú
melléklete a 4. számú melléklet szerint, a 6. számú melléklete az 5. számú melléklet szerint, a 7. számú melléklete a
6. számú melléklet szerint, a 9. számú melléklete a 7. számú
melléklet szerint módosul.

miniszterelnök

1. számú melléklet
a 208/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 1. számú mellékletének módosításáról
1. A Vhr. 1. számú melléklet ,,A mérleg el´óírt tagolása’’
részben:
a) az I.2. pont helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. Immateriális javak értékhelyesbítése’’

Hatálybalépés
12. §

b) a II. Tárgyi eszközök a következ´ó 7. ponttal egészül
ki:

(1) E rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 1. §-ában foglaltak az 1998. IV. negyedévi
jelentés elkészítésénél és a Pénztárfelügyelethez történ´ó
megküldésénél is alkalmazhatók.
(3) A rendelet 10. §-ában foglaltak az 1998. évi pénztári
beszámoló közzétételénél is alkalmazhatók.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti a Vhr. 4. §-a (3) bekezdésének b) pontja, 7. §-ának (4) bekezdése, 9. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 17. §-ának (6) bekezdése.

Átmeneti rendelkezések
13. §
(1) E rendelet hatálybalépésekor a tartós befektetési
célú ingatlanok, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, részesedések
és devizabetétek, valamint az árunak min´ósül´ó, továbbértékesítési céllal beszerzett ingatlanok mérleg fordulónapi
piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet
összegében kimutatott értékelési különbözetet csökkenteni kell az értékelési különbözet tartalékával szemben a
piaci értéknek az eredeti beszerzési értéket meg nem haladó összege és a könyv szerinti értéke közötti különbözet
összegével.

,,7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése’’
c) a D) Saját t´óke rész a következ´ó VI. rendelkezéssel
egészül ki:
,,VI. Értékelési tartalék’’
2. A Vhr. 1. számú melléklet ,,A mérleg egyes tételeire
vonatkozó el´óírások’’ részben:
a) Az 1/b) pont helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(1. Immateriális javak között kell kimutatni:)
,,b) az immateriális javak értékhelyesbítéseként a mérleg fordulónapjára vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített piaci értéknek a könyv szerinti
értékét meghaladó összegét. Az értékhelyesbítést, illetve
annak változását (növekedését vagy csökkenését az eszközönként kimutatott értékhelyesbítés összegéig) a saját t´óke részét képez´ó értékelési tartalékkal szemben kell elszámolni.’’
b) a 2/f) pont helyébe a következ´ó rendelkezése lép, és
a 2. pont a következ´ó g) ponttal egészül ki:
,,f) tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként kell kimutatni az a) és c) pontban meghatározott tárgyi eszközök
esetében a mérleg fordulónapjára vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített piaci értéknek a
könyv szerinti értékét meghaladó összegét.
Az értékhelyesbítést, illetve annak változását (növekedését vagy csökkenését az eszközönként kimutatott érték-
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helyesbítés összegéig) a saját t´óke részét képez´ó értékelési
tartalékkal szemben kell elszámolni;
g) tárgyi eszközök értékelési különbözeteként kell kimutatni a b) pontban meghatározott tartós befektetési
célú ingatlanok esetében a mérleg fordulónapjához, illetve
a negyedév utolsó napjához kapcsolódó értékeléskor a
fordulónapra vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló
által hitelesített piaci értéknek a könyv szerinti értéket
meghaladó összegét. Az értékelési különbözetet, illetve
annak változását (növekedését vagy csökkenését az eszközönként kimutatott értékelési különbözet összegéig) a saját t´óke részét képez´ó értékelési különbözet tartalékán
belül — a befektetés céljától függ´óen — a m´úködési portfólió, a fedezeti tartalék, illetve a likviditási tartalék portfóliója értékelési különbözetével szemben kell elszámolni.’’
3. a 9/e) pont helyébe a következ´ó rendelkezés lép és a
9. pont a következ´ó j) ponttal egészül ki:
(9. A saját t´ókén belül kell kimutatni:)
,,e) értékelési különbözet tartalékaként a tartós befektetési célú ingatlanok, a befektetett pénzügyi eszközök, az
áruk között kimutatott, továbbértékesítés céljára beszerzett ingatlanok, az értékpapírok és devizabetétek értékelési különbözetének együttes összegét az eszközök rendeltetése szerint a m´úködés portfóliójának, a fedezeti tartalék
portfóliójának, valamint a likviditási tartalék portfóliójának értékelési különbözete bontásban,
f) értékelési tartalékként az immateriális javak, a pénztár m´úködését, kiegészít´ó vállalkozási tevékenységét és
szolgáltatásainak teljesítését szolgáló, rendeltetésszer´úen
használatba vett tárgyi eszközök (kivéve a tartós befektetési célú ingatlanokat) értékhelyesbítésének együttes
összegét.’’

2. számú melléklet
a 208/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 2. számú mellékletének módosításáról
A Vhr. 2. számú melléklet ,,Az egyesített (összesített)
mérleg el´óírt tagolása’’ részben:
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c) a D) Saját t´óke a következ´ó VII. rendelkezéssel egészül ki:
,,VII. Értékelési tartalék
a) önkéntes nyugdíjpénztár
b) magánnyugdíjpénztár’’

3. számú melléklet
a 208/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 3. számú melléklet módosításáról
A Vhr. 3. számú mellékletének ,,Az eredménykimutatás
egyes tételeire vonatkozó el´óírások’’ cím´ú részben:
a) az ,,A) Pénztár m´úködési tevékenysége’’-n belül a
,,15. sor: Egyéb bevételek’’ tartalmára vonatkozó el´óírás a
következ´ó mondattal egészül ki:
,,Itt kell továbbá kimutatni az Öpt. 47. §-ának (3) bekezdése szerint a pénztártag kilépésekor az alapszabályban
meghatározott, pénztártagot terhel´ó kilépési költség megtérítését is.’’
b) az ,,A) Pénztári m´úködési tevékenysége’’-n belül a
,,27. sor: Pénzügyi befektetések leírása (értékvesztés)’’ tartalmára vonatkozó el´óírás helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,E zen a soron kell kimutatni a m´úködési célú befektetett pénzügyi eszköznek min ´ósül´ó értékpapírok, részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az eszköz értékelésekor a piaci értéknek az
eredeti beszerzési értéket meg nem haladó összege és a
könyv szerinti érték közötti különbözet összegével.’’
c) az ,,A) Pénztári m´úködési tevékenysége’’-n belül a
,,29 sor: Pénzügyi m´úveletek egyéb ráfordításai’’ tartalmára vonatkozó el´óírás utolsó mondata helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(Itt kell továbbá …)

a) az I.2. pont helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. Immateriális javak értékhelyesbítése
a) önkéntes nyugdíjpénztár
b) magánnyugdíjpénztár’’
b) a II. Tárgyi eszközök a következ´ó 7. ponttal egészül
ki:
,,7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
a) önkéntes nyugdíjpénztár
b) magánnyugdíjpénztár’’

,,Itt kell továbbá kimutatni a m´úködési célra szolgáló
forgóeszközök között kimutatott értékpapírok és részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó
napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó
értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az eszköz értékelésékor a piaci értéknek az
eredeti beszerzési értéket meg nem haladó összege és a
könyv szerinti érték közötti különbözet összegével.’’
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d) a ,,B) Pénztári szolgáltatások fedezete’’-n belül a
,,19. sor: Pénzügyi befektetések leírása (értékvesztés)’’ tartalmára vonatkozó el´óírás helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Ezen a soron kell kimutatni a nyugdíjszolgáltatási célú
befektetett pénzügyi eszköznek min´ósül´ó értékpapírok,
részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó
napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó
értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott
piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés
összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az
eszköz értékelésekor a piaci értéknek az eredeti beszerzési
értéket meg nem haladó összege és a könyv szerinti érték
közötti különbözet összegével.’’
e) a ,,B) Pénztári szolgáltatások fedezete’’-n belül a
,,21. sor: Pénzügyi m´úveletek egyéb ráfordításai’’ tartalmára vonatkozó el´óírás utolsó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(Itt kell továbbá …)
,,Itt kell továbbá kimutatni a nyugdíjszolgáltatási célra
szolgáló, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok és
részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó
napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó
értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott
piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés
összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az
eszköz értékelésekor a piaci értéknek az eredeti beszerzési
értéket meg nem haladó összege és a könyv szerinti érték
közötti különbözet összegével.’’
f) a ,,C) Likviditási fedezet-’’n belül a ,,20. sor: Pénzügyi
befektetések leírása (értékvesztés)’’ tartalmára vonatkozó
el´óírás helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Ezen a soron kell kimutatni a likviditási célokra szolgáló befektetett pénzügyi eszköznek min´ósül´ó értékpapírok, részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév
utolsó napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az eszköz értékelésékor a piaci értéknek az eredeti
beszerzési értéket meg nem haladó összege és a könyv
szerinti érték közötti különbözet összegével.’’
g) a ,,C) Likviditási fedezet’’-n belül a ,,22. sor: Pénzügyi m´úveletek egyéb ráfordításai’’ tartalmára vonatkozó
el´óírás utolsó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
(Itt kell bemutatni …)
,,Itt kell továbbá kimutatni a likviditási célra szolgáló,
forgóeszközök kimutatott értékpapírok és részesedések
könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó napjához,
illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés összegét.
Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az eszköz
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értékelésekor a piaci értéknek az eredeti beszerzési értéket
meg nem haladó összege és a könyv szerinti érték közötti
különbözet összegével.’’
4. számú melléklet
a 208/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 5. számú melléklet módosításáról
A Vhr. 5. számú melléklete ,,Cash-flow kimutatás’’ az
alábbiak szerint módosul:
a) a 8. sor után a következ´ó 8/a. sorral egészül ki:
,,8/a. ± Tartalékt´óke állomány változása a fedezeti, valamint a likviditási és kockázati céltartalékok közötti átcsoportosítás miatt (ha növekedés + , ha csökkenés —).’’
b) a 25. sor után a következ´ó 25/a., 25/a/1., 25/a/2. sorral
egészül ki:
,,25/a. + Fedezeti tartalékba átcsoportosítás tartalékt´ókéb´ól
25/a/1. Egyéni számlákra átcsoportosítás tartalékt´ókéb´ól
25/a/2. Szolgáltatási számlákra átcsoportosítás tartalékt´ókéb´ól’’
c) a 36. sor ,,+ Likviditási tartalék visszapótlás’’ alábontása a következ´ó sorral egészül ki:
,,36.4. Tartalékt´ókéb´ól’’
d) a 37. sor ,,— Likviditási tartalék felhasználás’’ alábontása a következ´ó sorral egészül ki:
,,37.1.2. Egyéb likviditási tartalékból’’

5. számú melléklet
a 208/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 6. számú mellékletének módosításáról
A Vhr. 6. számú melléklet ,,Pénztári fedezeti és likviditási céltartalékok alakulása’’ az alábbiak szerint módosul:
a) az ,,A) Fedezeti céltartalék I. Egyéni számlákon’’ 07.
sor után 07/a. sorral egészül ki:
,,07/a. + Tartalékt´ókéb´ól átcsoportosítás’’
b) az ,,A) Fedezeti céltartalék II. Szolgáltatási számlákon’’ 07. sor után 07/a. sorral egészül ki:
,,07/a. + Tartalékt´ókéb´ól átcsoportosítás’’
c) a ,,B) Likviditási céltartalékok’’ 04. sor után 04/a.
sorral egészül ki:
,,04/a. ± Tartalékt´ókéb´ól átcsoportosítás’’
d) a ,,C) Céltartalékok állománya összesen’’ táblázat
fejrovata helyébe a következ´ó fejrovat lép:
,,Megnevezés
Nyitó állomány
Tárgynegyedévi változások
Záró állomány’’
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6. számú melléklet a 208/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 7. számú mellékletének módosításáról

BEFEKTETÉSI ÉS LIKVIDITÁSI JELENTÉS
A) A befektetés és likviditás alakulása az 199... év ... negyedévében
1. Állomány a negyedév zárónapján
Ezer forintban
Fedezeti tartalék

M´úködési tartalék
Sorszám

Egyéni számlák tartaléka

Megnevezés

012.

Pénzforgalmi számla

01.

Bankszámlák
és
készpénz összesen

021.

Legfeljebb egy évre lekötött bankbetét

022.

Forgóeszközként nyilvántartott magyar állampapír

023.

Forgóeszközként nyilvántartott, a magyar állam által garantált értékpapír

024.

Az I. portfolió osztályba tartozó, Magyarországon kibocsátott befektetési jegy

02.

I. portfolió osztály
összesen

031.

Egy évnél hosszabb
id´óre lekötött bankbetét

032.

Befektetett eszközként
nyilvántartott magyar
állampapír

033.

Befektetett eszközként
nyilvántartott, a magyar állam által garantált értékpapír

a

b

Értékelési Nyilvánkülöntartási
bözet
érték
c

d

Piaci
érték
e

Értékelési Nyilvánkülöntartási
bözet
érték
f

g

Piaci
érték
h

Értékelési Nyilvánkülöntartási
bözet
érték
i

j

Piaci
érték
k

Értékelési Nyilvánkülöntartási
bözet
érték
l

m

Piaci
érték

Értékelési
különbözet

n

o
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Házipénztár
(forint és valuta)

Piaci
érték

Összesen
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011.

Nyilvántartási
érték

Likviditási tartalék

Szolgáltatási számlák tartaléka

Sorszám

Egyéni számlák tartaléka

Megnevezés

OECD tagországban
kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott állampapír

035.

Nemzetközi pénzügyi
szervezet által kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott
kötvény

036.

A II. portfolió osztályba tartozó, Magyarországon kibocsátott befektetési jegy

037.

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott, hitelintézeti garanciával fedezett kötvény

038.

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

039.

A Budapesti Értékt´ózsdére
bevezetett
,,jegyzett A’’ kategóriába tartozó részvény

Piaci
érték

a

b

Értékelési Nyilvántartási
különbözet
érték
c

d

Piaci
érték
e

Értékelési Nyilvántartási
különbözet
érték
f

Összesen

Szolgáltatási számlák tartaléka

g

Piaci
érték
h

Értékelési Nyilvántartási
különbözet
érték
i

j

Piaci
érték
k

Értékelési Nyilvántartási
különbözet
érték
l

m

Piaci
érték

Értékelési
különbözet

n

o

MAGYAR KÖZLÖNY

034.

Nyilvántartási
érték

Likviditási tartalék

7664

Fedezeti tartalék

M´úködési tartalék

0310. Jelzáloglevél
II. portfolió osztály
összesen

041.

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

042.

Magyarországi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
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03.

Sorszám

Egyéni számlák tartaléka

Megnevezés

OECD tagországban
kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott kötvény

044.

Külföldön kibocsátott,
Magyarországon forgalomba hozott kötvény

045.

A Budapesti Értékt´ózsdére
bevezetett
,,jegyzett B’’ kategóriába tartozó részvény

046.

Elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon kibocsátott részvény

047.

Elismert értékpapírpiacra
bevezetett,
OECD tagországban
kibocsátott részvény

048.

A III. portfolió osztályba tartozó, Magyarországon kibocsátott befektetési jegy

049.

Külföldön kibocsátott
befektetési jegy

Piaci
érték

a

b

Értékelési Nyilvántartási
különbözet
érték
c

d

Piaci
érték
e

Értékelési Nyilvántartási
különbözet
érték
f

Összesen

g

Piaci
érték
h

Értékelési Nyilvántartási
különbözet
érték
i

j

Piaci
érték
k

Értékelési Nyilvántartási
különbözet
érték
l

m

Piaci
érték

Értékelési
különbözet

n

o
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043.

Nyilvántartási
érték

Likviditási tartalék

Szolgáltatási számlák tartaléka

1998/116. szám

Fedezeti tartalék

M´úködési tartalék

0410. Ingatlan
0411. Határid´ós ügyletek
0412. Opciók
0413. Tagi kölcsön
III. portfolió osztály
összesen

05.

Be nem sorolt befektetett eszközök

06.

Összesen

7665

04.

Ezer forintban
Sorszám

Pénzeszközök
összesen
a

I. portfolió osztály
összesen

II. portfolió osztály
összesen

III. portfolió osztály
összesen

Be nem sorolt
eszközök összesen

ÖSSZESEN

b

c

d

e

f

7666

2. Állomány változása a tárgynegyedévben

01. M´úködési tartalék
011.
012.

Nyilvántartási érték
Nyitó állomány

Piaci érték

013.

Értékelési különbözet

014.

Nyilvántartási érték

015.

Tárgynegyedévi változás

016.

Értékelési különbözet

017.

Nyilvántartási érték
Záró állomány

019.

Piaci érték
Értékelési különbözet
Fedezeti tartalék
02. Egyéni számlák tartaléka

021.
022.

Nyilvántartási érték
Nyitó állomány

Piaci érték

023.

Értékelési különbözet

024.

Nyilvántartási érték

025.

Tárgynegyedévi változás

026.

Értékelési különbözet

027.
028.

Piaci érték
Nyilvántartási érték

Záró állomány

029.

MAGYAR KÖZLÖNY

018.

Piaci érték

Piaci érték
Értékelési különbözet
Fedezeti tartalék
03. Szolgáltatási számlák tartaléka

031.
032.

Nyilvántartási érték
Nyitó állomány

Piaci érték

033.

Értékelési különbözet

034.

Nyilvántartási érték
Tárgynegyedévi változás

036.

Értékelési különbözet

037.
038.
039.

Piaci érték
Nyilvántartási érték

Záró állomány

Piaci érték
Értékelési különbözet
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035.

Pénzeszközök
összesen

I. portfolió osztály
összesen

II. portfolió osztály
összesen

III. portfolió osztály
összesen

Be nem sorolt
eszközök összesen

ÖSSZESEN

a

b

c

d

e

f

04. Likviditási tartalék
041.
042.

Nyilvántartási érték
Nyitó állomány

Piaci érték

043.

Értékelési különbözet

044.
045.

Nyilvántartási érték
Tárgynegyedévi változás

046.

Piaci érték
Értékelési különbözet

047.
048.

Nyilvántartási érték
Záró állomány

Piaci érték

049.

Értékelési különbözet

051.

Nyilvántartási érték
Nyitó állomány

Piaci érték

053.

Értékelési különbözet

054.

Nyilvántartási érték

055.

Tárgynegyedévi változás

056.

Piaci érték
Értékelési különbözet

057.
058.
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05. ÖSSZESEN
052.
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Sorszám

Nyilvántartási érték
Záró állomány

Piaci érték

059.

Értékelési különbözet

B) A befektetési arányok alakulása az 199... év ... negyedévében
A befektetett pénztári eszközök egyes osztályainak aránya az összes befektetett pénztári eszközhöz viszonyítva
(tárgynegyedév zárónapjára vonatkoztatva, százalékban, nyilvántartási érték alapján)
Sorszám

Megnevezés

Aránya (%)
a

Pénzeszközök
I. portfolió osztály
II. portfolió osztály
III. portfolió osztály
Be nem sorolt eszközök
Összesen

100

7667

01.
02.
03.
04.
05.
06.

7668

C) A befektetett eszközök között 10%-nál nagyobb részesedéssel bíró befektetések
az 199... év ... negyedévében (pénzeszközök és állampapírok kivételével, nyilvántartási értéken)
Ezer forintban
Sorszám

Portfolió osztály

01.

I. osztály

02.

II. osztály

03.

III. osztály

04.

Be nem sorolt eszközök

Befektetés megnevezése

Értéke

a

b

D) A korlátozás alá es´ó befektetések
Sorszám

Megnevezés

Aránya (%)
a

01.

Egy kibocsátó által kibocsátott értékpapírok együttes értéke (állampapírok kivételével)

02.

Ugyanazon hitelintézetnél elhelyezett betétek (pénzforgalmi számla kivételével) együttes értéke

03.

A II. portfolió osztályba tartozó eszközök, kivéve
— magyar állampapír
— olyan értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizet´ó kezességet vállal

04.

A III. portfolió osztályba tartozó eszközök

05.

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által kibocsátott, hitelintézeti garanciával fedezett kötvény, és Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
kibocsátott kötvény együttes értéke
A Budapesti Értékt´ózsdére bevezetett, jegyzett A kategóriájú részvény
Részvények együttes értéke, kivéve a Budapesti Értékt´ózsdére bevezetett, jegyzett A kategóriájú részvényeket

08.

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által kibocsátott kötvény

09.

Magyarországi helyi önkormányzat által kibocsátott kötvény

010.

OECD tagországokban kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott és elismert értékpapírpiacra bevezetett kötvény

011.

Külföldön kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott kötvény

012.

A 08—011. pontokban felsorolt eszközök együttes aránya

013.

II. portfolió osztályba tartozó befektetési jegy

014.

III. portfolió osztályba tartozó befektetési jegy

015.

Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési alap által kibocsátott befektetési jegy

016.

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél
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07.
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Az összes befektetett eszköz százalékában

Megnevezés

Aránya (%)
a

017.

Ingatlan

018.

Opciók és határid´ós kötések együttes értéke
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Sorszám

0181. Opciók értéke
0182. Határid´ós kötések értéke
019.

Külföldi befektetés

0191. Nem OECD országokba irányuló külföldi befektetés

E) Hozamráták

Hozamráta
a(z)

Sorszám

01.

Fedezeti tartalékra

02.

A pénztár összes befektetett eszközére

pénztár által kezelt
vagyonrészre

1. vagyonkezel´ó által kezelt
vagyonrészre

2. vagyonkezel´ó által kezelt
vagyonrészre

3. vagyonkezel´ó által kezelt
vagyonrészre

teljes vagyonra

a

b

c

d

e

F) Be nem sorolt eszközök

MAGYAR KÖZLÖNY

A 269/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24—25. § szerint számított hozamok alakulása a pénztár, illetve az egyes vagyonkezel´ók által kezelt vagyonrészekre és a teljes
vagyonra

Ezer forintban
Sorszám

Az eszköz megnevezése

M´úködési tartalék
Fedezeti tartalék
Likviditási tartalék
Összesen
A szerzés
Piaci
Értékelési NyilvántarPiaci
Értékelési NyilvántarPiaci
Értékelési NyilvántarPiaci
id´ópontja Nyilvántartási érték
érték
különbözet tási érték
érték
különbözet tási érték
érték
különbözet tási érték
érték

Értékelési
különbözet

011.
012.
013.
014.
015.
016.
Be nem sorolt eszköz
összesen

7669

01.

7670

MAGYAR KÖZLÖNY
7. számú melléklet
a 208/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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A Vhr. 9. számú mellékletének módosításáról

A Kormány
209/1998. (XII. 23.) Korm.
rendelete

A Vhr. 9. számú melléklet ,,Számlakeret-tükör’’ az alábbiak szerint módosul:

a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítésének
és könyvvezetésének sajátosságairól szóló
173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

,,Megsz´ún´ó f´ókönyvi számlák:
12—15. TÁR GYI ESZ KÖZ ÖK
117. Vagyoni érték´ú jogok és szellemi termékek értékelési különbözete
1217. M´úködtetett ingatlanok értékelési különbözete
137. Gépek, berendezések, felszerelések, járm´úvek
értékelési különbözete
376. Befektetési jegyek
377. Jelzáloglevelek
379. Értékpapírok értékelési különbözete
4144. Likviditási tartalék portfoliójának értékelési különbözetére
4284. Likviditási célú tagdíjak tartaléka

Új f´ókönyvi számlák:

A számvitelr´ól szóló, többször módosított 1991. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94. §-ának b) pontjában, valamint a magánnyugdíjakról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 134. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a magánnyugdíjpénztárak
(a továbbiakban: pénztár) gazdálkodásának sajátosságaira
— a Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
A magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítésének és
könyvvezetésének sajátosságairól szóló 173/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A negyedéves jelentést az éves beszámolóra vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni, — ideértve azt is,
hogy a mérlegkészítés id´ópontja helyett a negyedéves jelentés készítés id´ópontját kell figyelembe venni — és az
(1) bekezdés szerinti adathordozókon — a könyvvizsgáló
hitelesít´ó záradékával együtt — a negyedévet követ´ó második hónap 15-éig két példányban a Pénztárfelügyeletnek
meg kell küldeni.’’

12—14. TÁR GYI ESZ KÖZ ÖK
117. Immateriális javak értékhelyesbítése
1217. M´úködtetett ingatlanok értékhelyesbítése
137. Gépek, berendezések, felszerelések, járm´úvek
értékhelyesbítése
376. Befektetési jegyek, jelzáloglevelek
3761. Befektetési jegyek
3762. Jelzáloglevelek
377. Értékpapírok értékelési különbözete
379. Értékpapírok értékvesztése
394. Diszkont értékpapírok id´óarányos kamatának
aktív id´óbeli elhatárolása
396. Árfolyamveszteség aktív id´óbeli elhatárolása
4143. Likviditási tartalék portfoliójának értékelési különbözetére
4283. Likviditási célú tagdíjak tartaléka
415. Értékelési tartalék
569. Különféle egyéb költségek
89. R áfordítások átvezetési számla
99. Bevételek átvezetési számla’’

2. §
A Vhr. 12. §-a következ´ó új (1) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a jelenlegi (1)—(5) bekezdésének számozása
(2)—(6) bekezdésre változik:
,,(1) Az immateriális javak között azokat a nem anyagi
eszközöket (vagyoni érték´ú jog, szellemi termék) kell kimutatni, amelyek közvetlenül és éven túl — legalább e
rendelet 21. §-ának (7) bekezdése szerinti leírási kulcsok
figyelembevételével számított leírási id´ó alatt — szolgálják
a pénztár m´úködési tevékenységét és szolgáltatásainak teljesítését.’’

3. §
A Vhr. 14. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a jelenlegi szöveg (1) bekezdésre változik:
,,(2) Aktív id´óbeli elhatárolásként kell — elkülönítetten
— kimutatni az immateriális javak közé nem tartozó vagyoni érték´ú jog, szellemi termék beszerzési értékének azt
a részét, amelyet költségként csak a mérleg fordulónapját
követ´ó id´ószak(ok)ra szabad elszámolni.’’
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4. §

5. §

(1) A Vhr. 16. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

(1) A Vhr. 21. §-a (4) bekezdésének els´ó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

(A saját t´óke részeként...)
,,A saját t´óke részeként kell kimutatni a pénztár eszközeinek értékeléséb´ól származó értékelési különbözettel azonos
összeg´ú értékelési különbözet tartalékát, továbbá az értékhelyesbítéssel azonos összeg´ú értékelési tartalékot is.’’
(2) A Vhr. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A saját t´óke — a be nem fizetett pénzbeli alapítói
támogatásokkal, illetve vagyontárgy formájában felajánlott, de nem teljesített alapítói támogatásokkal csökkentett — induló t´ókéb´ól, a tartalékt´ókéb´ól, a m´úködés tárgyévi eredményéb´ól, az értékelési különbözet tartalékából,
valamint az értékelési tartalékból áll.’’
(3) A Vhr. 16. §-ának (7) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(7) Tartalékt´óke növekedéseként kell kimutatni:
a) a pénztár m´úködési tevékenységének el´óz´ó évi eredményét (nyereségét), ideértve az ellen´órzés, az önellen´órzés el´óz´ó év(ek) m´úködési tevékenységének eredményét
növel´ó módosítását is;
b) az alapítók által a pénztár alapításakor tartalékt´ókeként véglegesen átadott pénzeszközök értékét;
c) a likviditási és kockázati céltartalékból a tartalékt´ókébe átcsoportosított eszközök értékét.’’
(4) A Vhr. 16. §-ának (8) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(8) Tartalékt´óke csökkenéseként kell kimutatni:
a) a pénztár m´úködési tevékenységének el´óz´ó évi eredményét (veszteségét), ideértve az ellen´órzés, az önellen´órzés el´óz´ó év(ek) m´úködési tevékenységének eredményét
csökkent´ó módosítását (veszteségét) is;
b) a tartalékt´ókéb´ól a fedezeti céltartalékba az egyéni
számlákra, illetve a szolgáltatási számlákra átcsoportosított összegeket;
c) a tartalékt´ókéb´ól a likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosított eszközök értékét.’’
(5) A Vhr. 16. §-a (10) bekezdésének els´ó mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(10) Értékelési különbözet tartalékaként kell kimutatni az Mpt. 69. §-ának (3) bekezdése, valamint e rendelet
1. számú mellékletének 2. g), 3. e), 4. d), 6. b) és 7. b) pontjai
szerint a piaci értékelés alapján meghatározott értékelési
különbözetek összegét.’’
(6) A Vhr. 16. §-a a következ´ó (12) bekezdéssel egészül
ki:
,,(12) Értékelési tartalékként kell kimutatni a pénztár
m´úködését és szolgáltatásainak teljesítését szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök — ide nem értve a tartós
befektetési célú ingatlanokat — piaci értékelése alapján
meghatározott értékhelyesbítés összegét.’’

,,(4) A tartós befektetési célú ingatlanok, a befektetett
pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott
értékpapírok, részesedések és devizabetétek, valamint az
árunak min´ósül´ó, továbbértékesítési céllal beszerzett ingatlanok esetében az Mpt. 69. §-ának (3) bekezdése szerint
a mérleg fordulónapjához, illetve a negyedév utolsó napjához kapcsolódó értékeléskor, az eszközök fordulónapra
vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti
értéke közötti pozitív különbözetet értékelési különbözetként kell kimutatni — az adott eszközcsoporton belül
elkülönítetten —, a források között a saját t´óke részét
képez´ó értékelési különbözet tartalékával szemben.’’
(2) A Vhr. 21. §-ának (5) bekezdése a következ´ó
c) ponttal egészül ki:
[(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti értékelés során az
egyes eszközök értékelése napján érvényes]
,,c) piaci értéke több, mint — az el´óz´ó értékelés(ek)kor
ráfordításként elszámolt értékvesztéssel csökkentett —
könyv szerinti értéke, akkor a pozitív különbözet összegéb´ól a f´ókönyvi és az analitikus nyilvántartásokban elkülönítetten kimutatott értékvesztés összegének megfelel´ó
összeggel, az adott eszköz könyv szerinti értékét kell növelni a ráfordítások egyidej´ú csökkentésével. A piaci érték
növekedéséb´ól adódóan az eszközök értékelésekor a
könyv szerinti értéket legfeljebb az eredeti beszerzési érték
összegéig lehet helyesbíteni. Amennyiben a piaci érték az
eredeti beszerzési értéket meghaladja, akkor az eredeti
beszerzési érték és a piaci érték közötti különbözetet az
értékelési különbözet tartalékával szemben értékelési különbözetként kell elszámolni.’’
(3) A Vhr. 21. §-a a következ´ó (11)—(12) bekezdéssel
egészül ki:
,,(11) Az immateriális javak, a tárgyi eszközök — a
tartós befektetési célú ingatlanok, a beruházások, valamint
a beruházásra és felújításra adott el´ólegek kivételével —
az Szt. 41/A. §-ában foglaltak szerint a mérleg fordulónapjához kapcsolódó értékelésekor, az eszközök december
31-i fordulónappal meghatározott piaci értéke és könyv
szerinti értéke közötti pozitív különbözetet értékhelyesbítésként kell kimutatni az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten —, a források között a saját t´óke részét képez´ó értékelési tartalékkal szemben. Az eszközök könyvekb´ól történ´ó kivezetésekor, illetve a következ´ó értékeléskor
a különbözet csökkenését, az értékhelyesbítés csökkentését az értékelési tartalékkal szemben kell megszüntetni.
(12) Amennyiben a (11) bekezdés szerinti értékelés
során az egyes eszközöknek az értékeléskor érvényes
a) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti pozitív
különbözet kevesebb, mint az el´óz´ó értékeléskor volt, az
értékelési tartalékot kell csökkenteni a pozitív értékhelyesbítés egyidej´ú csökkentésével;
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b) piaci értéke kevesebb, mint a könyv szerinti értéke, a piaci értéket meghaladó különbözetet értékvesztésként kell elszámolni, a korábbi pozitív értékhelyesbítést pedig az értékelési tartalékkal szemben meg kell
szüntetni.’’

6. §
A Vhr. a 21. §-a után a következ´ó alcímekkel, valamint
21/A—21/D. §-sal egészül ki:
,,A pénztárak egyesülése, szétválása
Vagyonmérleg, vagyonleltár
21/A. §
(1) A pénztárak egyesülése (összeolvadása, beolvadása),
szétválása (különválása, kiválása) (a továbbiakban együtt:
átalakulás) során az egyesül´ó, a szétváló (a továbbiakban:
átalakuló) (jogel´ód) pénztár(ak) és az átalakulással létrejöv´ó (jogutód) pénztár(ak) vagyonának megállapításához
vagyonmérleget kell készíteni. A vagyonmérleget vagyonleltárral kell alátámasztani. A vagyonleltár tételesen tartalmazza a jogel´ód, illetve a jogutód pénztár(ak) eszközeit
és forrásait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonmérleget és vagyonleltárt az átalakulás során két alkalommal kell elkészíteni:
el´óször az átalakulásról szóló döntés megalapozásához,
illetve a tevékenységi engedélykérelem alátámasztására —
a pénztár közgy´úlése által meghatározott fordulónapra
(vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet) —, majd
az átalakulás (az alapító okirat kibocsátásának, illetve módosításának id´ópontja) napjával (végleges vagyonmérleg
és végleges vagyonleltár).
(3) A vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a
végleges vagyonmérleget), a vagyonleltárt (a vagyonleltártervezetet és a végleges vagyonleltárt) az e rendelet szerinti
beszámoló mérlegére és az azt alátámasztó leltárra vonatkozó el´óírások szerint kell elkészíteni a (4)—(12) bekezdésben és a 21/B—21/D. §-ban foglaltak figyelembevételével.
(4) A (3) bekezdés szerinti vagyonmérleget — ha a
jogszabály másként nem rendelkezik — háromoszlopos
formában kell elkészíteni oly módon, hogy
a) az átalakuló pénztár vagyonmérlegének
1. els´ó oszlopa tartalmazza — a (8) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével — az eszközök és
források könyv szerinti értékét,
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b) az átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérlegének
1. els´ó oszlopa tartalmazza — a (6)—(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — a jogel´ód
pénztár vagyonértékelés szerinti vagyonát [az
a) pont szerinti vagyonmérleg harmadik oszlopa],
2. második oszlopa tartalmazza az esetleges különbözeteket,
3. harmadik oszlopa tartalmazza az els´ó és a második oszlop összevont értékeként a jogutód pénztár vagyonát.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget
külön-külön kell elkészíteni:
a) beolvadás esetében a beolvadó, illetve az átvev´ó
pénztárnak,
b) összeolvadás esetén az egyesül´ó pénztáraknak.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti vagyonmérleg a
jogel´ód pénztárak vagyonértékelés szerinti vagyonát
a) beolvadás esetében a beolvadó és átvev´ó pénztár
megbontásban és együttesen,
b) összeolvadás esetében az egyesül´ó pénztárak szerinti megbontásban és együttesen
tartalmazza.
(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget az
átalakulással létrejöv´ó pénztárak vagyonmérlegének elkészítéséhez meg kell bontani a pénztár közgy´úlése által
meghatározott módon
a) különválás esetében a különválással létrejöv´ó pénztárak vagyonmérlegére,
b) kiválás esetében a kiválással létrejöv´ó, valamint a
továbbm´úköd´ó pénztár vagyonmérlegére.
(8) A (4) bekezdés a) pontjában szerepl´ó könyv szerinti
értéket az átalakuló pénztár e rendelet szerinti beszámolója mérlegére vonatkozó el´óírásoknak megfelel´óen kell
meghatározni, ideértve az Mpt. 69. §-a (3) bekezdése, valamint e rendelet 21. § (4) és (11)—(12) bekezdése szerinti
értékelést is.
(9) Az átalakuló pénztár, a (8) bekezdés szerint értékelt
eszközein kívüli eszközeit is átértékelheti, a mérlegében
(könyveiben) értékkel nem szerepl´ó, de tulajdonát képez´ó
eszközöket, illetve várható kötelezettségeit a vagyonmérlegbe felveheti.
(10) A (9) bekezdésben foglaltak szerint értékelt eszközök és kötelezettségek külön-külön kimutatott átértékelési különbözetének soronként összevont értékét a (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleg második oszlopában kell kimutatni.

2. második oszlopa tartalmazza a (9)—(10) bekezdés szerinti átértékelési különbözetet,

(11) Beolvadás esetében az átvev´ó pénztárnál, kiválás
esetében a továbbm´úköd´ó pénztárnál nem lehet a (8) és
(9) bekezdésben foglalt értékelést, illetve átértékelést elvégezni.

3. harmadik oszlopa tartalmazza az els´ó és a második oszlop összevont értékeként a vagyonértékelés szerinti értéket;

(12) A vagyonmérleget (mind a vagyonmérleg-tervezetet, mind a végleges vagyonmérleget) és az azt alátámasztó
vagyonleltárt (mind a vagyonleltár-tervezetet, mind a vég-
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leges vagyonleltárt) könyvvizsgálóval ellen´óriztetni kell.
Az átalakulás számviteli bizonylata a könyvvizsgáló által
hitelesített vagyonmérleg.
Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezete
21/B. §
(1) Az átalakuló pénztárnak — a pénztár közgy´úlése
által meghatározott fordulónapra (amely nem lehet kés´óbbi id´ópont, mint az alapító okirat kibocsátásának, illetve
módosításának id´ópontja) — vagyonmérleg-tervezetet
kell készíteni. A vagyonmérleg-tervezetet (azonos fordulónappal) vagyonleltár-tervezettel kell alátámasztani.
(2) Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezete az
(1) bekezdés szerinti fordulónapra vonatkozóan tartalmazza az átalakuló pénztár eszközeinek és kötelezettségeinek (ideértve a céltartalékokat és az id´óbeli elhatárolásokat is), ezek különbözeteként a saját t´ókének az értékét
könyv szerinti, illetve az átértékelési különbözettel korrigált értéken.
(3) Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezetében —
külön oszlopban — kimutatott átértékelési különbözetek
összevont értékével a tartalékt´ókét kell helyesbíteni.
(4) Az átalakuló pénztár a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjára vonatkozóan az analitikus és f´ókönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles
vezetni.
Átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérleg-tervezete
21/C. §
(1) Az átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérlegtervezete ,,jogel´ód’’ pénztár vagyonát tartalmazó oszlopának adatai megegyeznek az átalakuló pénztár(ak) 21/B. §
szerinti vagyonmérleg-tervezete harmadik oszlopának
adataival a 21/A. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(2) A kiválással létrejöv´ó pénztárnak — ha élt a 21/A. §
(9) bekezdése szerinti átértékelés lehet´óségével — a vagyonmérleg-tervezete ,,különbözetek’’ oszlopában elkülönítetten kell kimutatnia az átértékelési különbözetet a
21/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
(3) A pénztárak egyesülése esetén az átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérleg-tervezetében a ,,különbözetek’’ oszlopban kell kisz´úrni az egyesül´ó (jogel´ód) pénztárak vagyonmérleg-tervezeteiben szerepl´ó, egymással
szemben fennálló követelések — kötelezettségek tételeit
a követelések és a kötelezettségek csökkentésével.
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Végleges vagyonmérleg
21/D. §

(1) Az átalakulás (az alapító okirat kibocsátásának,
illetve módosításának id´ópontja) napját követ ´ó 90 napon belül végleges vagyonleltárral alátámasztott végleges vagyonmérleget kell készíteni, és a Pénztárfelügyeletnek megküldeni mind az átalakuló, mind az átalakulással létrejöv´ó pénztár(ak)ra vonatkozóan.
(2) A végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt a
(3)—(4) bekezdések szerinti eltéréssel a 21/A—21/C. §-ban
foglaltaknak megfelel´óen kell elkészíteni.
(3) Az átalakulás során megsz´ún´ó pénztár a végleges
vagyonmérleg elkészítését megel´óz´óen köteles az átalakulás napjával — mint mérleg fordulónappal — az e rendelet
szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus és f´ókönyvi
nyilvántartásait lezárni.
(4) Az az átalakuló pénztár, amely az átalakulás során
nem sz´únik meg (beolvadásnál az átvev´ó, kiválásnál a továbbm´úköd´ó pénztár), a végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el, analitikus és
f´ókönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni, az átvett-átadott eszközöket, kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és az id´óbeli elhatárolásokat is), ezek különbözeteként a saját t´ókét a folyamatos könyvelés keretében rendezi.’’

7. §
(1) A Vhr. 23. §-ának (3) bekezdése a következ´ó mondatokkal egészül ki:
,,Az egyéni számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartásból ki kell t´únni, hogy a tárgyid´ószakban milyen jogcímeken történt jóváírás, illetve terhelés, s egy adott id´ószak
(tárgynegyedév, tárgyév) végén mennyi a pénztártagnak a
pénztárral szemben fennálló, elismert követelése. A pénztártagnak az egyéni számlája tárgyév végi egyenlegér´ól
küldött értesítésnek tájékoztató adatként tartalmaznia
kell a pénztártag tárgyév végi elismert követelésének piaci
értékét is.’’
(2) A Vhr. 23. §-a a következ´ó (18) bekezdéssel egészül ki:
,,(18) A tartalékt´óke és a fedezeti, illetve a likviditási
és kockázati céltartalékok közötti átcsoportosítást a tartalékt ´óke és a céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni.’’

(4) Az átalakulással létrejöv´ó pénztár vagyonmérlegtervezetének ,,különbözetek’’ oszlopa szolgál a jogszabályban külön nem nevesített egyéb tételek rendezésére.

8. §

(5) Az átalakulással létrejöv´ó pénztár 21/B. § (1) bekezdése szerinti fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezetét (azonos fordulónappal) tételes adatokat tartalmazó
vagyonleltár-tervezettel kell alátámasztani.

A Vhr. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A cash-flow kimutatásban a tárgyévi adatok mellett
az el´óz´ó év adatait is be kell mutatni.’’
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9. §

12. §

(1) A Vhr. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységér´ól szóló 171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A pénztártag másik pénztárba történ´ó átlépése
esetén a tag követelésének átutalását legkés´óbb az átadó
pénztárnál a tag által történ´ó átlépési bejelentés negyedévét követ´ó 45 napon belül kell elvégezni.’’

,,(2) A könyvvizsgálónak az Mpt. 46. §-ában meghatározottakon kívül feladatát képezi a negyedév utolsó napján megállapított értékelési különbözet (piaci értéknek
a könyv szerinti értéket meghaladó pozitív összege),
továbbá különösen a tárgynegyedévben elszámolt értékvesztés (piaci érték kevesebb, mint a könyv szerinti érték), a tárgynegyedévben értékesített befektetett pénzügyi eszközöknek min ´ósül´ó részesedések és értékpapírok, valamint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok és részesedések eladási ára és könyv szerinti
értéke különbözetében fennálló árfolyamveszteség, illetve árfolyamnyereség, továbbá a határid´ós ügyletek
lejáratkori árfolyama és kötési árfolyama közötti árfolyamveszteség, illetve árfolyamnyereség pénzügyileg
realizált összegének hitelesítése is.’’
(2) A Vhr. 30. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A pénztári eszközök piaci értékeként a letétkezel´ó által meghatározott piaci értéket kell figyelembe
venni. Amennyiben a pénztár könyvvizsgálója a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységér´ól szóló 171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3.
számú mellékletének I/8. pontjában foglaltak alapján a
rendeletben el´óírt értékelési szabályoktól eltér, köteles
az eszközök negyedév utolsó napjára vonatkozó piaci
értékét — indoklással alátámasztva — meghatározni.
E bben az esetben a pénztár az értékelési különbözet és
az értékvesztés összegének megállapításánál a könyvvizsgáló által meghatározott piaci értéket köteles figyelembe venni.’’

10. §
A Vhr. 31. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A pénztár a pénztári beszámoló részét képez´ó mérleget és eredménykimutatást a közgy´úlés jóváhagyását követ´ó 30 napon belül, de legkés´óbb a tárgyévet követ´ó év
június 30-áig a beszámoló könyvvizsgálói záradékával
együtt a Magyar Közlöny Hivatalos Értesít´ójében köteles
közzétenni.’’

11. §
A Vhr. 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint,
2. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint, 3. számú
melléklete a 3. számú melléklet szerint, 4. számú melléklete
a 4. számú melléklet szerint, 5. számú melléklete az 5. számú
melléklet szerint, 7. számú melléklete a 6. számú melléklet
szerint módosul.

Hatálybalépés
13. §
(1) E rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba. A
12. §-ban meghatározott szabályokat azokra az átlépésekre kell alkalmazni, amelyeket a rendelet hatálybalépése után kezdeményeztek.
(2) A rendelet 1. §-ában foglaltak az 1998. IV. negyedévi
jelentés elkészítésénél és a Pénztárfelügyelethez történ´ó
megküldésénél is alkalmazhatók.
(3) A rendelet 10. §-ában foglaltak az 1998. évi pénztári
beszámoló közzétételénél is alkalmazhatók.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti a Vhr. 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja, 6. §-ának (4) bekezdése, 8. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 16. §-ának (6) bekezdése.
Átmeneti rendelkezések
14. §
(1) E rendelet hatálybalépésekor a tartós befektetési célú
ingatlanok, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, részesedések és devizabetétek, valamint az árunak min´ósül´ó, továbbértékesítési
céllal beszerzett ingatlanok mérleg fordulónapi piaci értéke
és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegében kimutatott értékelési különbözetet csökkenteni kell az értékelési
különbözet tartalékával szemben a piaci értéknek az eredeti
beszerzési értéket meg nem haladó összege és a könyv szerinti
érték közötti különbözet összegével.
(2) Az (1) bekezdés szerint elszámolt különbözet öszszegével növelni kell az eszköz könyv szerinti értékét a
pénzügyi m´úveletek egyéb bevételeivel szemben.
(3) Az immateriális javak és tárgyi eszközök (kivéve a
tartós befektetési célú ingatlanokat) 1998. december 31-én
kimutatott értékelési különbözetét és értékelési különbözet tartalékát 1999. január 1-jén a rendelet 21. §-ának
(11) bekezdése szerinti értékhelyesbítésbe, illetve a rendelet 16. §-ának (12) bekezdése szerinti értékelési tartalékba
kell átvezetni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet
a 209/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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3. A 9/e) pont helyébe a következ´ó rendelkezés lép, és a
9. pont a következ´ó f) ponttal egészül ki:
(9. A saját t´ókén belül kell kimutatni:)

A Vhr. 1. számú mellékletének módosításáról
1. A Vhr. 1. számú melléklet ,,A mérleg el´óírt tagolása’’
részben:
a) az I.2. pont helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. Immateriális javak értékhelyesbítése’’
b) a II. Tárgyi eszközök a következ´ó 7. ponttal egészül
ki:
,,7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése’’
c) a D) Saját t´óke rész a következ´ó VI. rendelkezéssel
egészül ki:
,,VI. Értékelési tartalék’’
2. A Vhr. 1. számú melléklet ,,A mérleg egyes tételeire
vonatkozó el´óírások’’ részben:
a) az 1/b) pont helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(1. Immateriális javak között kell kimutatni:)
,,b) az immateriális javak értékhelyesbítéseként a
mérleg fordulónapjára vonatkozóan meghatározott,
könyvvizsgáló által hitelesített piaci értéknek a könyv
szerinti értékét meghaladó összegét. Az értékhelyesbítést, illetve annak változását (növekedését vagy csökkenését az eszközönként kimutatott értékhelyesbítés
összegig) a saját t´óke részét képez´ó értékelési tartalékkal szemben kell elszámolni.’’
b) a 2/f) pont helyébe a következ´ó rendelkezés lép,
egyidej´úleg a rendelkezés a g) ponttal egészül ki:
,,f) tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként kell kimutatni az a) és c) pontban meghatározott tárgyi eszközök
esetében a mérleg fordulónapjára vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített piaci értéknek a
könyv szerinti értékét meghaladó összegét.
Az értékhelyesbítést, illetve annak változását (növekedését vagy csökkenését az eszközönként kimutatott értékhelyesbítés összegéig) a saját t´óke részét képez´ó értékelési
tartalékkal szemben kell elszámolni;
g) tárgyi eszközök értékelési különbözeteként kell kimutatni a b) pontban meghatározott tartós befektetési
célú ingatlanok esetében a mérleg fordulónapjához, illetve
a negyedév utolsó napjához kapcsolódó értékeléskor a
fordulónapra vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló
által hitelesített piaci értéknek a könyv szerinti nettó értéket meghaladó összegét. Az értékelési különbözetet, illetve annak változását (növekedését vagy csökkenését az eszközönként kimutatott értékelési különbözet összegéig) a
saját t´óke részét képez´ó értékelési különbözet tartalékán
belül — a befektetés céljától függ´óen — a m´úködési portfólió, a fedezeti tartalék, illetve a likviditási és kockázati
tartalék portfóliója értékelési különbözetével szemben
kell elszámolni.’’

,,e) értékelési különbözet tartalékaként a tartós befektetési célú ingatlanok, a befektetett pénzügyi eszközök, az
áruk között kimutatott, továbbértékesítés céljára beszerzett ingatlanok, az értékpapírok és devizabetétek értékelési különbözetének együttes összegét az eszközök rendeltetése szerint a m´úködés portfóliójának, a fedezeti tartalék
portfóliójának, valamint a likviditási és kockázati tartalék
portfóliójának értékelési különbözete bontásban.
f) értékelési tartalékként az immateriális javak, a pénztár m´úködési tevékenységét és szolgáltatásainak teljesítését szolgáló, rendeltetésszer´úen használatba vett tárgyi
eszközök (kivéve a tartós befektetési célú ingatlanokat)
értékhelyesbítésének együttes összegét.’’

2. számú melléklet
a 209/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 2. számú mellékletének módosításáról
A Vhr. 2. számú mellékletének ,,Az eredménykimutatás
egyes tételeire vonatkozó el´óírások’’ cím´ú részben:
a) az ,,A) Pénztári m´úködési tevékenysége’’-n belül a
,,27. sor: Pénzügyi befektetések leírása (értékvesztés)’’ tartalmára vonatkozó el´óírás helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,E zen a soron kell kimutatni a m´úködési célú befektetett pénzügyi eszköznek min ´ósül´ó értékpapírok, részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az eszköz értékelésekor a piaci értéknek az
eredeti beszerzési értéket meg nem haladó összege és a
könyv szerinti érték közötti különbözet összegével.’’
b) az ,,A) Pénztári m´úködési tevékenysége’’-n belül a
,,29 sor: Pénzügyi m´úveletek egyéb ráfordításai’’ tartalmára vonatkozó el´óírás utolsó mondata helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(Itt kell továbbá . . .)
,,Itt kell továbbá kimutatni a m´úködési célra szolgáló
forgóeszközök között kimutatott értékpapírok és részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó
napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó
értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az eszköz értékelésekor a piaci értéknek az
eredeti beszerzési értéket meg nem haladó összege és a
könyv szerinti érték közötti különbözet összegével.’’
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c) a ,,B) Pénztári szolgáltatások fedezete’’-n belül a
,,21. sor: Pénzügyi befektetések leírása (értékvesztés)’’
tartalmára vonatkozó el´óírás helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Ezen a soron kell kimutatni a nyugdíjszolgáltatási célú
befektetett pénzügyi eszköznek min´ósül´ó értékpapírok,
részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó
napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó
értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott
piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés
összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az
eszköz értékelésekor a piaci értéknek az eredeti beszerzési
értéket meg nem haladó összege és a könyv szerinti érték
közötti különbözet összegével.’’
d) a ,,B) Pénztári szolgáltatások fedezete’’-n belül a
,,23. sor: Pénzügyi m´úveletek egyéb ráfordításai’’ tartalmára vonatkozó el´óírás utolsó mondata helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(Itt kell továbbá . . .)
,,Itt kell továbbá kimutatni a nyugdíjszolgáltatási célra
szolgáló, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok és
részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó
napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó
értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott
piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés
összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az
eszköz értékelésekor a piaci értéknek az eredeti beszerzési
értéket meg nem haladó összege és a könyv szerinti érték
közötti különbözet összegével.’’
e) a ,,C) Likviditási és kockázati fedezet-’’n belül a
,,21. sor: Pénzügyi befektetések leírása (értékvesztés)’’
tartalmára vonatkozó el´óírás helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Ezen a soron kell kimutatni az Mpt. 60. §-ának (1) bekezdése szerinti célokra szolgáló befektetett pénzügyi eszköznek min´ósül´ó értékpapírok, részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó napjához, illetve a
mérleg fordulónapjához kapcsolódó értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott piaci értékének
különbözetében elszámolt értékvesztés összegét. Az itt
elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az eszköz értékelésekor a piaci értéknek az eredeti beszerzési értéket meg
nem haladó összege és a könyv szerinti érték közötti különbözet összegével.’’
f) a ,,C) Likviditási és kockázati fedezet’’-n belül a
,,23. sor: Pénzügyi m´úveletek egyéb ráfordításai’’ tartalmára vonatkozó el´óírás utolsó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(Itt kell bemutatni . . .)
,,Itt kell továbbá kimutatni a likviditási, kockázati célra
szolgáló, forgóeszközök kimutatott értékpapírok és részesedések könyv szerinti értékének és a negyedév utolsó
napjához, illetve a mérleg fordulónapjához kapcsolódó
értékelésekor a fordulónapra vonatkozóan meghatározott
piaci értékének különbözetében elszámolt értékvesztés
összegét. Az itt elszámolt értékvesztést csökkenteni kell az
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eszköz értékelésekor a piaci értéknek az eredeti beszerzési
értéket meg nem haladó összege és a könyv szerinti érték
közötti különbözet összegével.’’

3. számú melléklet
a 209/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 3. számú mellékletének módosításáról
A Vhr. 3. számú melléklete ,,Cash-flow kimutatás’’ a
következ´ók szerint módosul:
a) a 8. sor után új 8/a) sorral egészül ki:
,,8/a) ± Tartalékt´óke állomány változása a fedezeti,
valamint a likviditási és kockázati céltartalékok közötti
átcsoportosítás miatt (ha növekedés +, ha csökkenés —).’’
b) a 34—35. sorok elnevezése a következ´ók szerint
változik:
,,34.+ Fedezeti céltartalék növekedés tartalékt´ókéb´ól
34.1. Egyéni számlákon
34.2. Szolgáltatási számlákon
35. ± Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás
35.1. Egyéni számlákon
35.2. Szolgáltatási számlákon’’
c) a 37. sor ,,+ Likviditási és kockázati tartalék feltöltés’’ alábontása új sorral egészül ki:
,,37.4. Tartalékt´ókéb´ól’’

4. számú melléklet
a 209/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 4. számú mellékletének módosításáról
A Vhr. 4. számú melléklete ,,Pénztári fedezeti és biztonsági céltartalékok alakulása’’ a következ´ók szerint módosul:
a) a ,,A) Fedezeti céltartalék I. Egyéni számlákon’’
07. sor után új 07/a) sorral egészül ki:
,,07/a) + Tartalékt´ókéb´ól átcsoportosítás’’
b) a ,,A) Fedezeti céltartalék II. Szolgáltatási számlákon’’ 07. sor után új 07/a) sorral egészül ki:
,,07/a) + Tartalékt´ókéb´ól átcsoportosítás’’
c) a ,,B) Likviditási és kockázati céltartalékok III. .... kockázatokra 07. sor után új 07/a) sorral egészül ki:
,,07/a) ± Tartalékt´ókéb´ól átcsoportosítás’’
d) a ,,C) Céltartalékok állománya összesen’’ táblázat
fejrovata helyébe a következ´ó fejrovat lép:
,,Megnevezés
Nyitó állomány
Tárgynegyedévi változások
Záró állomány’’
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5. számú melléklet a 209/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 5. számú mellékletének módosításáról
BEFEKTETÉSI ÉS LIKVIDITÁSI JELENTÉS
A) A befektetés és likviditás alakulása az 199... év ... negyedévében
1. Állomány a negyedév zárónapján
Ezer forintban
Fedezeti tartalék

M´úködési tevékenység eredménye
Egyéni számlák tartaléka
Sorszám

Megnevezés

Forint folyószámla

013.

Deviza betétszámla

014.

Elkülönített betétszámla

01.

Bankszámlák és készpénz összesen

021.

Legfeljebb egy évre lekötött bankbetét

022.

Forgóeszközként nyilvántartott magyar állampapír

023.

Forgóeszközként nyilvántartott, a magyar állam által garantált értékpapír

024.

Az I. portfolió osztályba tartozó,
Magyarországon kibocsátott befektetési jegy

02.

I. portfolió osztály összesen

031.

Egy évnél hosszabb id´óre lekötött
bankbetét

032.

Befektetett eszközként nyilvántartott magyar állampapír

033.

Befektetett eszközként nyilvántartott, a magyar állam által garantált
értékpapír

034.

OECD tagországban kibocsátott,
Magyarországon forgalomba hozott állampapír

035.

Nemzetközi pénzügyi szervezet által kibocsátott, Magyarországon
forgalomba hozott kötvény

036.

A II. portfolió osztályba tartozó
Magyarországon kibocsátott befektetési jegy

Nyilvántartási érték

Piaci érték

Értékelési
különbözet

Nyilvántartási érték

Piaci érték

Értékelési
különbözet

Nyilvántartási érték

Piaci érték

Értékelési
különbözet

Nyilvántartási érték

Piaci érték

Értékelési
különbözet

Nyilvántartási érték

Piaci érték

Értékelési
különbözet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o
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Házipénztár (forint és valuta)

012.

Összesen
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011.

Likviditási tartalék

Szolgáltatási számlák tartaléka

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által kibocsátott, hitelintézeti garanciával fedezett kötvény

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által kibocsátott kötvény

A Budapesti Értékt´ózsdére bevezetett ,,jegyzett A’’ kategóriába tartozó részvény

037.

038.

039.

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által kibocsátott kötvény

Magyarországi önkormányzat által
kibocsátott kötvény

OECD tagországban kibocsátott,
Magyarországon forgalomba hozott kötvény

Külföldön kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott kötvény

A Budapesti Értékt´ózsdére bevezetett ,,jegyzett B’’ kategóriába tartozó részvény

Elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon kibocsátott
részvény

Elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott részvény

A III. portfolió osztályba tartozó,
Magyarországon kibocsátott befektetési jegy

Külföldön kibocsátott befektetési
jegy

041.

042.

043.

044.

045.

046.

047.

048.

049.

III. portfolió osztály összesen

Be nem sorolt befektetett eszközök

Összesen

04.

05.

06.

0412. Határid´ós ügyletek

Piaci érték
b

Nyilvántartási érték

a

c

Értékelési
különbözet
d

Nyilvántartási érték
e

Piaci érték
f

g

Nyilvántartási érték
h

Piaci érték
i

Értékelési
különbözet

Szolgáltatási számlák tartaléka

Fedezeti tartalék

Értékelési
különbözet

Egyéni számlák tartaléka

j

Nyilvántartási érték
k

Piaci érték
l

Értékelési
különbözet

Likviditási tartalék

m

Nyilvántartási érték
n

Piaci érték

Összesen

o

Értékelési
különbözet
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0411. Opciók

0410. Ingatlan

II. portfolió osztály összesen

03.

0310. Jelzáloglevél

Megnevezés

Sorszám

M´úködési tevékenység eredménye
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Ezer forintban
Sorszám

Pénzeszközök
összesen

I. portfolió osztály
összesen

II. portfolió osztály
összesen

III. portfolió osztály
összesen

Be nem sorolt eszközök
összesen

ÖSSZESEN

a

b

c

d

e

f
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2. Állomány változása a tárgynegyedévben

01. M´úködési tevékenység eredménye
011.
012.

Nyilvántartási érték
Nyitó állomány

Piaci érték

013.

Értékelési különbözet

014.

Nyilvántartási érték
Tárgynegyedévi változás

Piaci érték

016.

Értékelési különbözet

017.

Nyilvántartási érték

018.

Záró állomány

019.

Piaci érték
Értékelési különbözet
Fedezeti tartalék
02. Egyéni számlák tartaléka

021.
022.

Nyilvántartási érték
Nyitó állomány

Piaci érték

023.

Értékelési különbözet

024.

Nyilvántartási érték

025.

Tárgynegyedévi változás

Piaci érték

026.

Értékelési különbözet

027.

Nyilvántartási érték

028.

Záró állomány

Piaci érték
Értékelési különbözet
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029.
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015.

Értékelési különbözet

Piaci érték

058.

059.

Nyilvántartási érték

057.

Záró állomány

Értékelési különbözet

Piaci érték

055.

b

a

05. ÖSSZESEN

04. Likviditási tartalék

c

II. portfolió osztály
összesen

Fedezeti tartalék
03. Szolgáltatási számlák tartaléka

I. portfolió osztály
összesen

Pénzeszközök
összesen
d

III. portfolió osztály
összesen
e

Be nem sorolt eszközök
összesen
f

ÖSSZESEN
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056.

Nyilvántartási érték

054.

Tárgynegyedévi változás

Értékelési különbözet

Piaci érték

053.

Nyilvántartási érték

052.

Nyitó állomány

051.

Piaci érték

Értékelési különbözet

048.

Záró állomány

Nyilvántartási érték

047.

049.

Értékelési különbözet

Piaci érték

045.

Tárgynegyedévi változás

Nyilvántartási érték

044.

046.

Értékelési különbözet

Piaci érték

042.

043.

Nyilvántartási érték

041.

Nyitó állomány

Értékelési különbözet

Piaci érték

038.

039.

Nyilvántartási érték

037.

Záró állomány

Értékelési különbözet

Piaci érték

035.

Tárgynegyedévi változás

Nyilvántartási érték

034.

036.

Értékelési különbözet

Piaci érték

Nyitó állomány

032.

033.

Nyilvántartási érték

031.

Sorszám
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A befektetett pénztári eszközök egyes osztályainak aránya az összes befektetett pénztári eszközhöz (tárgynegyedév zárónapjára vonatkoztatva, százalékban, nyilvántartási
érték alapján)

Sorszám

Aránya (%)

Megengedett legnagyobb arány (%)

a

b
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B) A befektetési arányok alakulása az 199... év ... negyedévében

Megnevezés

Pénzeszközök

—

02.

I. portfolió osztály

—

03.

II. portfolió osztály

60

04.

III. portfolió osztály

30

05.

Be nem sorolt eszközök

—

06.

Összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

01.

100

C) A befektetett eszközök között 10%-nál nagyobb részesedéssel bíró befektetések az 199... év ... negyedévében
(pénzeszközök és állampapírok kivételével, nyilvántartási értéken)
Ezer forintban
Sorszám

Befektetés megnevezése

Értéke

a

b

Portfolió osztály

I. osztály

02.

II. osztály

03.

III. osztály

04.

Be nem sorolt eszközök
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01.

Az összes befektetett eszköz százalékában
Sorszám

Megnevezés

Aránya (%)

Megengedett legnagyobb arány (%)

a

b

01.

Egy kibocsátó által kibocsátott értékpapír
(állampapír kivételével)

10

02.

Egy kibocsátó által kibocsátott értékpapírok együttes értéke
(állampapírok kivételével)

10

03.

Egy bankcsoporthoz tartozó betétek
(pénzforgalmi számla kivételével) és értékpapírok együttes értéke

20

04.

Opciók és határid´ós kötések
együttes értéke

05.

Külföldön kibocsátott értékpapírok együttes értéke

10
1999. XII. 31-ig: 0%
2000. I. 1-t´ól: 10%
2001. I. 1-t´ól: 20%
2002. I. 1-t´ól: 30%

A nyitott kötésállomány árfolyamértéke az összes befektetett eszköz nyilvántartási értékének százalékában
Megnevezés

01.

Opciók

02.

Határid´ós kötések

03.

Összesen

Árfolyamérték

Aránya (%)

a

b
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E) Opciók és határid´ós kötések

Sorszám
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D) A korlátozás alá es´ó befektetések

F) Hozamráták
A 171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 14—15. § szerint számított hozamok alakulása a pénztár, illetve az egyes vagyonkezel´ók által kezelt vagyonrészekre és a teljes vagyonra
Hozamráta a(z)
Sorszám

M´úködési célú eszközök

02.

Fedezeti tartalékok

023.

Ebb´ól: egyéni számlák tartaléka

024.

Ebb´ól: szolgáltatási számlák tartaléka

03.

Likviditási tartalékok

04.

A pénztár összes befektetett eszközére

2. vagyonkezel´ó által kezelt vagyonrészre

3. vagyonkezel´ó által kezelt vagyonrészre

a teljes vagyonra

a

b

c

d

e
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01.

pénztár által kezelt vagyonrészre

1. vagyonkezel´ó által kezelt vagyonrészre

Ezer forintban
M´úködési tevékenység eredménye
Sorszám

Az eszköz megnevezése

A szerzés
id´ópontja

Nyilvántartási érték

Piaci érték

Értékelési
különbözet

Fedezeti tartalék
Nyilvántartási érték

Piaci érték

Likviditási tartalék
Értékelési
különbözet

Nyilvántartási érték

Piaci érték

Összesen
Értékelési
különbözet

Nyilvántartási érték

Piaci érték

Értékelési
különbözet
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G) Be nem sorolt eszközök

011.
012.
013.
014.
015.
016.
Be nem sorolt eszköz összesen

6. számú melléklet
a 209/1998. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Vhr. 7. számú mellékletének módosításáról
A Vhr. 7. számú melléklet ,,Számlakeret-tükör’’ a következ´ók szerint módosul:
,,Megsz´ún´ó f´ókönyvi számlák:
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12—15. TÁRGYI ESZKÖZÖK
117. Vagyoni érték´ú jogok és szellemi termékek értékelési különbözete
1217. M´úködtetett ingatlanok értékelési különbözete
137. Gépek, berendezések, felszerelések, járm´úvek értékelési különbözete
376. Befektetési jegyek
377. Jelzáloglevelek
379. Értékpapírok értékelési különbözete

Új f´ókönyvi számlák:
12—14. TÁRGYI ESZKÖZÖK
117. Immateriális javak értékhelyesbítése
1217. M´úködtetett ingatlanok értékhelyesbítése
137. Gépek, berendezések, felszerelések, járm´úvek értékhelyesbítése
376. Befektetési jegyek, jelzáloglevelek
3761. Befektetési jegyek,
3762. Jelzáloglevelek
377. Értékpapírok értékelési különbözete
379. Értékpapírok értékvesztése
394. Diszkont értékpapírok id´óarányos kamatának aktív id´óbeli elhatárolása
396. Árfolyamveszteség aktív id´óbeli elhatárolása
415. Értékelési tartalék
569. Különféle egyéb költségek
89. Ráfordítások átvezetési számla
99. Bevételek átvezetési számla’’

MAGYAR KÖZLÖNY

01.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
62/1998. (XII. 23.) FVM
rendelete
az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési
támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet
módosításáról
Az agrárgazdaság fejlesztésér´ól szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
Az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló — többször módosított — 109/1997.
(XII. 30.) FM rendelet 167. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) E forrásból kell fedezni a Kormány 2302/1997.
(IX. 30.) Korm. határozatával elrendelt erd´ósítési közmunkaprogramban foglalkoztatott munkanélküliek támogatására — a minisztérium és a Közmunkatanács Hivatala integrátorok részére meghirdetett pályázat alapján —
már benyújtott, továbbá az Állami Erdészeti Szolgálat
által elfogadott és igazolt normatív támogatások összegét.’’
2. §
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(3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:
1. §
(1) A mez´ógazdasági és élelmiszeripari exporttámogatások igénybevételének eljárási rendjér´ól szóló 110/1997.
(XII. 30.) FM—PM—IKIM együttes rendelet 4. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott pénzintézeti átutalással
történ´ó kiegyenlítésének feltétele, valamint a (2) bekezdésben el´óírt feltétel nem vonatkozik azokra az exort´órökre, akik 1998. május 1. és augusztus 31. között szállítottak
ki termékeket értékesítés céljából — az Egységes Vámárunyilatkozat 17. rovatában rendeltetési országként megjelölve — az Orosz Köztársaságba. A támogatásra való
jogosultság így akkor keletkezik, ha a külön jogszabályban
el´óírt feltételek együttesen fennállnak.
(2) Az exporttámogatás az (1) bekezdésben meghatározott id´ószak idején hatályos rendeletben meghatározott
termékkörre és támogatási mértékre vonatkozik.
2. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott módon keletkezett jogosultság alapján 1998. december 31-ig lehet az APEH-t´ól
támogatást igényelni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy 1998. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Torgyán József s. k.,

Járai Zsigmond s. k.,

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

pénzügyminiszter

Dr. Chikán Attila s. k.,
gazdasági miniszter

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, a pénzügyminiszter
és a gazdasági miniszter
63/1998. (XII. 23.) FVM—PM—GM
együttes rendelete
az Orosz Köztársaságba irányuló mez´ógazdasági
és élelmiszeripari termékek exportjához kapcsolódó
intézkedésekr´ól
Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a

A gazdasági miniszter
29/1998. (XII. 23.) GM
rendelete
az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket
képvisel´ó jogok kivitelér´ól, illetve behozataláról szóló
112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról
szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet módosításáról
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´ó jogok kivitelér´ól, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ában,
valamint 15. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´ó jogok kivitelér´ól, illetve behozataláról szóló 112/1990.
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(XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990.
(XII. 29.) NGKM rendelet (a továbbiakban: R .) 2. § (2) bekezdésének bevezet´ó szövegrésze helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,(2) Az engedély kiadását meg kell tagadni, a már kiadott engedélyt vissza kell vonni:’’

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,3. § Az 1. § (1) bekezdése szerint megadott engedélyen
szerepl´ó áru mennyisége és értéke a behozható vagy kivihet´ó mennyiség és érték fels´ó határát jelenti.’’

3. §
A rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen indult eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Chikán Attila s. k.,
gazdasági miniszter

A gazdasági miniszter
30/1998. (XII. 23.) GM
rendelete
az 1999. I. félévi fogyasztási cikk globálkvóta
közzétételér´ól
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´ó jogok kivitelér´ól, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (1) bekezdésében és 15. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján — az
érdekelt miniszterekkel és érdekképviseleti szervezetekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
Az 1999. I. félévi fogyasztási cikk globálkvótát és igénylésének rendjét e rendelet 1—5. számú mellékletei állapítják meg.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép hatályba.
Dr. Chikán Attila s. k.,
gazdasági miniszter
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1. számú melléklet
a 30/1998. (XII. 23.) GM rendelethez
I.
1. A fogyasztási cikk import globálkvótába tartozó áruk
jegyzékét jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt áruk importja
kizárólag az e rendeletben foglaltak szerint valósítható
meg.
E rendelet hatálya alá tartozik az ügylet, viszonylattól
függetlenül akkor is, ha
a) a behozatal kapcsolt ügylet (pl. barter, kooperáció)
formájában realizálódik;
b) keresked´ó-, termel´ó cégek vagy az idegenforgalom
(pl. szállodák) igényeinek kielégítését szolgálja;
c) az ügylet devizamozgás nélküli;
d) passzív bérmunka esetén a bérmunkadíj (4. számú
melléklet);
e) a behozatal apport jogcímen történik.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a
a) devizamentes ügylet (vagy ügyletrész);
b) Magyar Állam kintlev´óségeit leépít´ó importok, a
Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)
külön igazolása mellett.
2. A globálkvóta jelenleg meghirdetésre kerül´ó értékplafonjainak áruösszetételét a 2. számú melléklet tartalmazza. Értékplafonjainak nagyságáról, kvótakódjairól, továbbá arról, hogy egy pályázó az értékplafon értékének
mekkora hányadát kérelmezheti, a 3. számú melléklet
13. és 14. oszlopa ad tájékoztatást. E szempontból pályázónak az engedélykérelmen feltüntetett belföldi átvev´ó számít.
Ezért — amennyiben a kérelmez´ó és a belföldi átvev´ó
nem azonos — az engedélykérelmen a belföldi átvev´ó
cégszer´ú aláírásának és bélyegz´ójének is szerepelnie kell.
3. Az a cég, amely az egyes kereskedelmi tevékenységek
gyakorlásáról szóló, 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelettel
módosított 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet alapján nemesfémtárgy és ékszer, valamint személygépkocsi nagy-, illetve
kiskereskedelmi tevékenységet folytat, behozatalra engedélykérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha az engedélykérelem indoklás rovatában a nyilvántartásba vételi számot
feltüntette. A kérelemhez csatolni kell a nyilvántartásba
vételr´ól szóló határozat másolatát is.
4. Csak olyan személygépkocsit lehet importálni,
amely teljes mértékben megfelel a közúti járm´úvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m´úszaki
feltételeir´ól szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM, valamint az egyes gépjárm´úvek vámkezelését
megel´óz´ó vizsgálatról szóló, többször módosított 2/1993.
(I. 27.) KHVM—KTM együttes rendelet el´óírásainak.
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II.

1. A kvóták felosztásánál megkülönböztetjük a hagyományos import´óröket, illetve az új import igényl´óket.
Hagyományos import´ór az a kérelmez´ó, amely a fogyasztási cikk globálkvóta keretében az adott kvótából 1998.
I. félévben engedéllyel rendelkezett, és tényleges importot
bonyolított le.
Új import igényl´ónek tekintend´ók az adott kvótából
1998. I. félévben engedéllyel nem rendelkez´ó, vagy tényleges importot nem bonyolító kérelmez´ók, tehát azok is akik
el´óször 1998. II. félévben már kaptak engedélyt.
2. A hagyományos import´órök 1998. I. félévi, USD-ben
mért érvényes engedély alapján megvalósított, USD-ben
(személygépkocsi: db-ban) számított importjának maximum 100%-ára nyújthatnak be 1999. I. félévben, kvótánként és azon belül relációnként (az értékplafon kvótakódjának utolsó két számjegye) engedélykérelmet, ami automatikusan engedélyezésre kerül.
Ezen engedélykérelmek a 01., 02., 03., 06., 09., 10. és
11. számú kvótákra 1999. január 4-t´ól folyamatosan nyújthatók be személyesen a
Gazdasági Minisztérium Engedélyezési F´óosztályán
Budapest II. ker., Margit krt. 85.
1999. január 14-ig hétf´ót´ól—csütörtökig 8.30—12.30 óra
és 13.30—16 óra és pénteken 8.30—12.30 óra között, ezt
követ´óen hétf´ót´ól—csütörtökig 8.30—12.30 óra között
vagy
postai úton, kérelmenként külön-külön, kizárólag tértivevényes ajánlott levélben a következ´ó címre:
Gazdasági Minisztérium
Engedélyezési F´óosztály
Budapest, Postafiók 111, 1880.
A borítékon fel kell tüntetni a ,,Fogyasztási cikk kvóta
pályázat, hagyományos import igényl´ó’’ utalást, valamint a
3. számú melléklet szerint a kvótakód számát (15. oszlop)
és az értékplafon megnevezését is.
Az engedélykérelemhez — ajánlott levélnek megfelel´óen bérmentesített — nagy alakú, megcímzett válaszborítékot kell csatolni.
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Az engedélykérelemhez — ajánlott levélnek megfelel´óen bérmentesített — nagy alakú, megcímzett válaszborítékot kell csatolni.
Az új import igényl´ók kérelmeiket 1999. január 18-tól
január 22-ig adhatják fel a 01., 02., 03., 06., 09., 10. és
11. számú kvótákra.
Az új import igényl´ók egy pályázó által kérelmezhet´ó
kvótánkénti max. értékeit a 3. számú melléklet tartalmazza
(14. oszlop).
Amennyiben a január 18—22. közötti id´ószakban feladott engedélykérelmek meghaladják az új import igényl´ók részére elkülönített, kvótánként meghirdetett érték
(személygépkocsi: db) 20%-át, az elosztás — az r. 9. §-a
szerint —, viszonylati szempontok, illetve a túlkérelmezés
figyelembevételével, a kérelmekben foglalt értékek és/vagy
mennyiségek csökkentésével történhet.
4. 1999. január 4-t´ól a kvóta kimerüléséig nyújthatók be
engedélykérelmek személyesen vagy postán — függetlenül
attól, hogy a kérelmez´ó hagyományos vagy új import kérelmez´ónek min´ósül-e — a következ´ó kvótákra:
04 Egyéb ruházati és konfekcionált termék,
05 R övidáruk,
07 Egyéb ipari termékek,
08 Ékszer, nemesfémtárgy,
13 Hal és halkonzerv.
Ezen kvótákra az engedélyek kiadása a kérelmezett értékkel azonos mértékben, a kvóta kimerüléséig folyamatos.
Az értékplafonból egy import igényl´ó által kérelmezhet´ó érték nagyságát a 3. számú melléklet tartalmazza (13.,
14. oszlop).
A kérelmek benyújtása megegyezik a 2. pontban leírtakkal.
5. Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XVIII. címének 1996. évi módosítás 2. pontja szerint:
,,A kereskedelmi forgalomban áruk, szolgáltatások és
anyagi értéket képvisel´ó jogok behozatalának engedélyezését kezdeményez´ó eljárás illetéke 3000 Ft. Az engedélyezési eljárás illetékét az eljárás kezdeményezésekor illetékbélyegben kell leróni.’’

III.
3. Az új import igényl´ók engedélykérelmeinek benyújtása
az engedélykérelmezés érvényes szabályainak betartásával, kérelmenként külön-külön, kizárólag tértivevénnyel ellátott ajánlott levélben történhet, a következ´ó címre:
Gazdasági Minisztérium
Engedélyezési F´óosztály
Budapest, Postafiók 111, 1880.
A borítékon fel kell tüntetni a ,,Fogyasztási cikk kvóta
pályázat, új import igényl´ó’’ utalást, valamint a 3. számú
melléklet szerint a kvótakód számát (15. oszlop) és az
értékplafon megnevezését is.

1. Postai feladás esetén az engedélykérelem benyújtása
napjának azt a napot kell tekinteni, amely napon a posta a
levelet kézbesítésre átvette.
2. A kérelmez´ó cég els´ó engedélykérelménél — lehet´óleg már a kvóta indulása el´ótt — az adóbejelentkezési lap
fotómásolatát küldje be, az adószám nyilvántartásba vétel
végett, vagy személyesen adja be az Engedélyezési F´óosztályon.
Amennyiben a kérelmez´ó adataiban (adószám, név, telephely) a korábban kiadott engedélyen szerepl´ó adatok-
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hoz képest a kérelem benyújtásáig változás következik be,
akkor azt az Engedélyezési F´óosztályon el´óre igazolni kell,
az APEH adatbejelentkezési, adatmódosító lappal.

automatikusan engedélyezésre kerül´ó bázis adatainak
kiszámításánál, csak ezen országokból megvalósított
importja vehet ´ó figyelembe.

3. A használt személygépkocsik és lakóautók közül az
1995., 1996., 1997. és 1998. gyártási év´úek behozatalára nyújtható be engedélykérelem. A használt személygépkocsik és
lakóautók behozatalánál fel kell tüntetni a gyártás évét.

IV.

4. Engedélykérelmet — kivéve az új kérelmez´ók II/3.
pont szerinti engedélykérelmeit — 1999. május 27-ig lehet
benyújtani.
5. Az engedélyek els´ó érvényességi napja: a kiadás dátuma.
6. A kiadott engedélyek érvényességi ideje 1999. december 31.
7. A fogyasztási cikk kvóta engedélyek kiadásának helyzetér´ól a ,,Külkereskedelmi Tájékoztató’’ cím´ú kiadvány,
valamint a ,,Világgazdaság’’ és a ,,Napi Gazdaság’’ cím´ú
napilap tájékoztatást ad.
8. A kérelmek a szerz´ódéses paritásos áruértékkel terhelik a kvótát. Vámkezeléskor az áruk származását igazolni kell, a vámjogszabály által el´óírt egyéb igazolásokat is
be kell szerezni.
9. A 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 10., 11. és 13. számú
értékplafonoknál az 5. számú melléklet szerinti KN kódot
kell alkalmazni.
10. A 2. számú mellékletben felsorolt termékekre a
03., 04., 05. és 06. számú kvótáknál az engedélykötelezettség a WTO tagországokon kívüli országokból származókra áll fenn, ezért a hagyományos import ´órök

1. A minisztérium az engedélykérelmek tárgyában határozattal dönt.
2. A határozat meghozatala el´ótt az engedélyez´ó szerv a
kérelmek kitöltését, a II. fejezetben foglalt követelmények
betartását ellen´órzi.
3. A kérelmet az engedélyez´ó szerv elutasítja, ha az
engedélykérelmet nem megfelel´óen töltötték ki, az egy
pályázó által igénybe vehet´ó értéket túllépték, illetve
passzív bérmunka esetén nem elegend´ó módon igazolták
a bérmunka alapanyagának származását, vagy az alapanyag
a belföldi forgalom számára nem került vámkezelésre.
4. A hagyományos import´órök a részükre biztosított
keret mértékét a rendelkezésükre álló eredeti dokumentumok bemutatásával fellebbezhetik meg.
5. A határozattal szemben az R. 12. §-a (2) bekezdésének megfelel´óen fellebbezés nyújtható be (csatolni kell a
fellebbezés tárgyát képez´ó termékre a tárgyévben kiadott
engedélyekre történt bonyolítást igazoló bizonylatot, az
engedélyokmány 3. számú példányát vagy annak fotómásolatát). Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény
melléklete XVIII. címének 1996. évi módosítás 2. pontja
szerint: ,,A fellebbezési eljárás illetéke az els´ó fokú eljárás
illetékének kétszerese.’’

2. számú melléklet a 30/1998. (XII. 23.) GM rendelethez
Az 1999. I. félévi fogyasztási cikk globálkvóta értékplafonjainak árutartalma
01 Háztartási tisztítószer
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
3402

3402 20
3402 20 10 00
3402 20 90 00
3402 90
3402 90 10
3402 90 10 01
3402 90 90
3402 90 90 01

Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészít´ó mosókészítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
— — Felületaktív készítmények
— — Mosó- és tisztítókészítmények
— Más:
— — Felületaktív készítmények:
— — — Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a
kiskereskedelemben, nem szokásos módon kiszerelve
— — Mosó- és tisztítókészítmények:
— — — Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a
kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
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02 L ábbeli b´órb´ól és b´órhelyettesít´ó anyagból
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
6401

6401 10
6401 10 10 00
6401 10 90 00
6401 91
6401 91 10 00
6401 91 90 00
6401 92
6401 92 10 00
6401 92 90 00
6401 99
6401 99 10 00
6401 99 90 00
6402
6402 19 00 00
6402 20 00 00
6402 30 00 00
6402 91
6402 91 00 01
6402 91 00 99
6402 99
6402 99 10
6402 99 10 01
6402 99 10 99

6402 99 31 00
6402 99 39 00
6402 99 91
6402 99 91 01
6402 99 91 99
6402 99 93
6402 99 93 01
6402 99 93 99
6402 99 96
6402 99 96 01
6402 99 96 99
6402 99 98
6402 99 98 01
6402 99 98 99
6403

6403 19 00 00

Vízhatlan lábbeli gumi- vagy m´úanyag talppal és fels´órésszel, ha a fels´órész a talphoz
sem t´úzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs
hozzáer´ósítve vagy összeállítva:
— Lábbeli beépített véd´ó fém cip´óorral:
— — Gumi fels´órésszel
— — M´úanyag fels´órésszel
— Más lábbeli:
— — Térdet takaró lábbeli:
— — — Gumi fels´órésszel
— — — M´úanyag fels´órésszel
— — Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli:
— — — Gumi fels´órésszel
— — — M´úanyag fels´órésszel
— — Másféle:
— — — Gumi fels´órésszel
— — — M´úanyag fels´órésszel
Más lábbeli gumi- vagy m´úanyag talppal és fels´órésszel:
— Sportcip´ó:
— — Másféle
— Lábbeli, pántból vagy szíjból álló fels´órésze a talphoz szegeccsel er´ósítve
— Más lábbeli beépített véd´ó fém cip´óorral
— Más lábbeli:
— — Bokát takaró:
— — — Kosárlabda- és tornacip´ó
— — — Egyéb
— — Másféle:
— — — Gumi fels´órésszel:
— — — — Tornacip´ó
— — — — Egyéb
— — — M´úanyag fels´órésszel:
— — — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´órésszel:
— — — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással
— — — — — Másféle
— — — — Más talpbélés hossza:
— — — — — 24 cm-nél kisebb:
— — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — Egyéb
— — — — — Legalább 24 cm:
— — — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli:
— — — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — — Egyéb
— — — — — — Más:
— — — — — — — Férfi:
— — — — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — — — Egyéb
— — — — — — — N´ói:
— — — — — — — — Tornacip´ó
— — — — — — — — Egyéb
Lábbeli gumi-, m´úanyag, b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal és b´ór
fels´órésszel:
— Sportcip´ó:
— — Másféle
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6403 20 00 01
6403 20 00 99
6403 30 00 00
6403 40 00 00
6403 51
6403 51 11 00
6403 51 15 00
6403 51 19 00
6403 51 91 00
6403 51 95 00
6403 51 99 00
6403 59
6403 59 11
6403 59 11 01
6403 59 11 99
6403 59 31 00
6403 59 35 00
6403 59 39
6403 59 39 01
6403 59 39 99
6403 59 91 00
6403 59 95 00
6403 59 99
6403 59 99 01
6403 59 99 99
6403 91
6403 91 11 00
6403 91 13 00
6403 91 16 00
6403 91 18 00
6403 91 91 00
6403 91 93 00
6403 91 96 00
6403 91 98 00
6403 99
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— Lábbeli b´órtalppal, és a lábfej és a nagylábujj körül b´órpántból készült fels´órésszel:
— — N´ói lábbeli, hüll´ób´ór fels´órésszel
— — Egyéb
— Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés vagy beépített véd´ó fém
cip´óorr nélkül:
— Más lábbeli beépített véd´ó fém cip´óorral
— Más lábbeli b´órtalppal:
— — Bokát takaró:
— — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi
— — — — — N´ói
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi
— — — — — N´ói
— — Másféle:
— — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´órésszel:
— — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
— — — — — N´ói lábbeli hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — Egyéb
— — — — Más talpbélés hossza:
— — — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — — Legalább 24 cm:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói:
— — — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — — Egyéb
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi
— — — — — N´ói:
— — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — Egyéb
— Más lábbeli:
— — Bokát takaró:
— — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói
— — Másféle:
— — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´órésszel:
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6403 99 11
6403 99 11 01
6403 99 11 99
6403 99 31 00
6403 99 33 00
6403 99 36 00
6403 99 38
6403 99 38 01
6403 99 38 99
6403 99 91 00
6403 99 93 00
6403 99 96 00
6403 99 98
6403 99 98 01
6403 99 98 99

6404

6404 11 00 00
6404 19
6404 19 90 00
6404 20
6404 20 90 00
6405
6405 10
6405 10 10 00
6405 10 90 00
6405 20
6405 20 10 00
6405 20 99 00
6405 90
6405 90 10 00
6405 90 90
6405 90 90 01
6405 90 90 02
6405 90 90 99
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— — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
— — — — — N´ói lábbeli hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — Egyéb
— — — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — — Legalább 24 cm:
— — — — — — Férfi vagy n´ói lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — — Más:
— — — — — — — Férfi
— — — — — — — N´ói:
— — — — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — — — Egyéb
— — — Más, a talpbélés hossza:
— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
— — — — — Férfi vagy n´ói cip´óként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
— — — — — — Férfi
— — — — — — N´ói:
— — — — — — — Hüll´ób´ór fels´órésszel
— — — — — — — Egyéb
Lábbeli gumi-, m´úanyag, b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal és textilanyag
fels´órésszel:
— Lábbeli gumi- vagy m´úanyag talppal:
— — Sportcip´ó; teniszcip´ó, kosárlabdacip´ó, tornacip´ó, edz´ócip´ó és hasonló
— — Másféle:
— — — Más
— Lábbeli b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal:
— — Más
Más lábbeli:
— Lábbeli b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór fels´órésszel:
— — Fa- vagy parafa talppal
— — Más anyagból készült talppal
— Lábbeli textilanyag fels´órésszel:
— — Fa- vagy parafa talppal
— — Más anyagból készült talppal:
— — — Másféle
— Más:
— — Gumi-, m´úanyag, b´ór-, mesterséges vagy rekonstruált b´ór talppal
— — Más anyagból készült talppal:
— — — Fa- vagy parafa talppal
— — — Z sinór-, szövet- vagy fonástalppal
— — — Egyéb

03 Fels´óruházat
(a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
4203
4203 10
4203 10 00 01
4203 10 00 02
4303
4303 10
4303 10 10 00
4303 10 90 00

Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
— R uházati cikk:
— — Természetes b´órb´ól
— — Mesterséges vagy rekonstruált b´órb´ól
Ruházati cikk, ruházati tartozék és más sz´órmeáru:
— R uházati cikk és ruházati tartozék:
— — Fehér bundájú grönlandi fókából vagy kékhátú kámzsás fókából
— — Más
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4304 4304 00
4304 00 00 02
6101

6101 10
6101 10 10 00
6101 10 90 00
6101 20
6101 20 10 00
6101 20 90 00
6101 30
6101 30 10 00
6101 30 90 00
6101 90
6101 90 10 00
6101 90 90 00
6102

6102 10
6102 10 10 00
6102 10 90 00
6102 20
6102 20 10 00
6102 20 90 00
6102 30
6102 30 10 00
6102 30 90 00
6102 90
6102 90 10 00
6102 90 90 00
6103

6103 11 00 00
6103 12 00 00
6103 19 00 00
6103 21 00 00
6103 22 00 00
6103 23 00 00
6103 29 00 00
6103 31 00 00
6103 32 00 00
6103 33 00 00
6103 39 00 00

6103 41
6103 41 10 00
6103 41 90 00
6103 42
6103 42 10 00
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M´úsz´órme és ebb´ól készült áru
— Fels´óruházati cikk
Férfi- vagy fiúfels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt
is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz.
alá tartozó áruk kivételével:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Pamutból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— M´úszálból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Más textilanyagból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
N´ói- vagy leányka-fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a
6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Pamutból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— M´úszálból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
— Más textilanyagból:
— — Fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével) kötött
vagy hurkolt anyagból:
— Öltöny:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— R uhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Z akó és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és
sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
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6103 42 90 00
6103 43
6103 43 10 00
6103 43 90 00
6103 49
6103 49 10 00
6103 49 91 00
6103 49 99 00

6104

6104 11 00 00
6104 12 00 00
6104 13 00 00
6104 19 00 00
6104 21 00 00
6104 22 00 00
6104 23 00 00
6104 29 00 00
6104 31 00 00
6104 32 00 00
6104 33 00 00
6104 39 00 00
6104 41 00 00
6104 42 00 00
6104 43 00 00
6104 44 00 00
6104 49 00 00
6104 51 00 00
6104 52 00 00
6104 53 00 00
6104 59 00 00

6104 61
6104 61 10 00
6104 61 90 00
6104 62
6104 62 10 00
6104 62 90 00
6104 63
6104 63 10 00
6104 63 90 00
6104 69
6104 69 10 00
6104 69 91 00
6104 69 99 00
6106
6106 10 00 00
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— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más:
— — — — Mesterséges szálból
— — — — Másféle
N´ói- vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya,
hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
— Kosztüm:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— R uhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Ujjas és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— R uha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Mesterséges szálból
— — Másféle textilanyagból
— Szoknya és nadrágszoknya:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és
sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más:
— — — — Mesterséges szálból
— — — — Másféle textilanyagból
N´ói- vagy leánykablúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból:
— Pamutból
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6106 20 00 00
6106 90
6106 90 10 00
6106 90 30 00
6106 90 50 00
6106 90 90 00
6110
6110 10
6110 10 10 00

6110 10 31 00
6110 10 35 00
6110 10 38 00
6110 10 91 00
6110 10 95 00
6110 10 98 00
6110 20
6110 20 10 00
6110 20 91 00
6110 20 99 00
6110 30
6110 30 10 00
6110 30 91 00
6110 30 99 00
6110 90
6110 90 10 00
6110 90 90 00
6112
6112 11 00 00
6112 12 00 00
6112 19 00 00
6112 20 00 00
6112 31
6112 31 10
6112 31 10 01
6112 31 10 99
6112 31 90
6112 31 90 01
6112 31 90 99
6112 39
6112 39 10
6112 39 10 01
6112 39 10 99
6112 39 90
6112 39 90 01
6112 39 90 99
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— M´úszálból
— Más textilanyagból:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— — Lenb´ól vagy ramiból
— — Más textilanyagból
Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább 600 g-os
darabtömeggel
— — Más:
— — — Férfi vagy fiú:
— — — — Gyapjúból
— — — — Finom állati sz´órb´ól:
— — — — — Kasmír kecske sz´óréb´ól
— — — — — Másféle
— — — N´ói vagy leányka:
— — — — Gyapjúból
— — — — Finom állati sz´órb´ól:
— — — — — Kasmír kecske sz´óréb´ól
— — — — — Másféle
— Pamutból:
— — Könny´ú finom kötés´ú póló, magas nyakú blúz és pulóver
— — Más:
— — — Férfi vagy fiú
— — — N´ói vagy leányka
— M´úszálból:
— — Könny´ú finom kötés´ú póló, magas nyakú blúz és pulóver
— — Más:
— — — Férfi vagy fiú
— — — N´ói vagy leányka
— Más textilanyagból:
— — Lenb´ól vagy ramiból
— — Más
Tréningruha, síöltöny és fürd´óruha kötött vagy hurkolt anyagból:
— Tréningruha:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Síöltöny
— Férfi- vagy fiúfürd´óruha:
— — Szintetikus szálból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — Másféle textilanyagból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb

7694

MAGYAR KÖZLÖNY

6112 41
6112 41 10
6112 41 10 01
6112 41 10 99
6112 41 90
6112 41 90 01
6112 41 90 99
6112 49
6112 49 10
6112 49 10 01
6112 49 10 99
6112 49 90
6112 49 90 01
6112 49 90 99
6113 6113 00
6113 00 10
6113 00 10 01
6113 00 10 99
6113 00 90
6113 00 90 01
6113 00 90 99
6114
6114 10 00 00
6114 20 00 00
6114 30 00 00
6114 90 00 00
6201

6201 11
6201 11 00 01
6201 11 00 99
6201 12
6201 12 10
6201 12 10 01
6201 12 10 99
6201 12 90
6201 12 90 01
6201 12 90 99
6201 13
6201 13 10 00
6201 13 90 00
6201 19 00 00
6201 91 00 00
6201 92 00 00
6201 93 00 00
6201 99 00 00
6202

6202 11 00 00
6202 12
6202 12 10 00
6202 12 90 00
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— N´ói- vagy leányka fürd´óruha:
— — Szintetikus szálból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — Másféle textilanyagból:
— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Gumizott
— — — — Egyéb
Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha:
— Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból:
— — Gumizott
— — Egyéb
— Más:
— — Gumizott
— — Egyéb
Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Pamutból
— M´úszálból
— Más textilanyagból
Férfi- és fiúfels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát,
lemberdzsek és hasonló áru, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Fels´ókabát, es´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Fiúméretben
— — — Egyéb
— — Pamutból:
— — — R uhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú:
— — — — Fiúméretben
— — — — Egyéb
— — — R uhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´ú:
— — — — Fiúméretben
— — — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — R uhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú:
— — — R uhánként 1 kg-ot meghaladó tömeg´ú
— — Másféle textilanyagból
— Más:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — M´úszálból
— — Másféle textilanyagból
N´ói- vagy leányka-fels´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Fels´ókabát, es´ókabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — R uhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú
— — — R uhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´ú
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6202 13
6202 13 10 00
6202 13 90 00
6202 19 00 00
6202 91 00 00
6202 92 00 00
6202 93 00 00
6202 99 00 00
6203

6203 11 00 00
6203 12 00 00
6203 19
6203 19 10 00
6203 19 30 00
6203 19 90 00
6203 21 00 00
6203 22
6203 22 10 00
6203 22 80 00
6203 23
6203 23 10 00
6203 23 80 00
6203 29
6203 29 11 00
6203 29 18 00
6203 29 90 00
6203 31 00 00
6203 32
6203 32 10 00
6203 32 90 00
6203 33
6203 33 10 00
6203 33 90 00
6203 39
6203 39 11 00
6203 39 19 00
6203 39 90 00

6203 41
6203 41 10 00
6203 41 30 00
6203 41 90 00
6203 42
6203 42 11 00
6203 42 31 00
6203 42 33 00
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— — M´úszálból:
— — — R uhánként legfeljebb 1 kg tömeg´ú
— — — R uhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´ú
— — Másféle textilanyagból
— Más:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — M´úszálból
— — Másféle textilanyagból
Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével):
— Öltöny:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Pamutból
— — — Mesterséges szálból
— — — Más
— R uhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Egyéb
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— Z akó és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és
sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és harisnyanadrág
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Más:
— — — — — Denimb´ól
— — — — — Kordbársonyból
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6203 42 35 00
6203 42 51 00
6203 42 59 00
6203 42 90 00
6203 43
6203 43 11 00
6203 43 19 00
6203 43 31 00
6203 43 39 00
6203 43 90 00
6203 49

6203 49 11 00
6203 49 19 00
6203 49 31 00
6203 49 39 00
6203 49 50 00
6203 49 90 00
6204

6204 11 00 00
6204 12 00 00
6204 13 00 00
6204 19
6204 19 10 00
6204 19 90
6204 19 90 01
6204 19 90 99
6204 21 00 00
6204 22
6204 22 10 00
6204 22 80 00
6204 23
6204 23 10 00
6204 23 80 00
6204 29
6204 29 11 00
6204 29 18 00
6204 29 90
6204 29 90 01
6204 29 90 99
6204 31 00 00
6204 32
6204 32 10 00
6204 32 90 00
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— — — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Más
— — — Más
N´ói- vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya,
hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´óruha kivételével):
— Kosztüm:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból
— — — Más:
— — — — Selyemb´ól
— — — — Egyéb
— R uhaegyüttes:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más:
— — — — Selyemb´ól
— — — — Egyéb
— Ujjas és blézer:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
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6204 33
6204 33 10 00
6204 33 90 00
6204 39
6204 39 11 00
6204 39 19 00
6204 39 90 00
6204 41 00 00
6204 42 00 00
6204 43 00 00
6204 44 00 00
6204 49
6204 49 10
6204 49 10 01
6204 49 10 02
6204 49 90 00
6204 51 00 00
6204 52 00 00
6204 53 00 00
6204 59
6204 59 10 00
6204 59 90 00

6204 61
6204 61 10 00
6204 61 80 00
6204 61 90 00
6204 62
6204 62 11 00
6204 62 31 00
6204 62 33 00
6204 62 39 00
6204 62 51 00
6204 62 59 00
6204 62 90 00
6204 63
6204 63 11 00
6204 63 18 00
6204 63 31 00
6204 63 39 00
6204 63 90 00
6204 69

6204 69 11 00
6204 69 18 00
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— — Szintetikus szálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Más
— — Másféle textilanyagból
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— R uha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Mesterséges szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Selyemb´ól vagy selyemhulladékból:
— — — — Selyemb´ól
— — — — Egyéb
— — — Más
— Szoknya és nadrágszoknya:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból
— — — Más
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és
sortnadrág:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
— — — Más
— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Más:
— — — — — Denimb´ól
— — — — — Kordbársonyból
— — — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — — Más:
— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Másféle
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
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6204 69 31 00
6204 69 39 00
6204 69 50 00
6204 69 90 00
6206
6206 10 00 00
6206 20 00 00
6206 30 00 00
6206 40 00 00
6206 90
6206 90 10 00
6206 90 90 00
6210
6210 10
6210 10 10
6210 10 10 01
6210 10 91
6210 10 91 01
6210 10 99
6210 10 99 01
6210 20 00 00
6210 30 00 00
6210 40 00 00
6210 50 00 00
6211
6211 11 00 00
6211 12 00 00
6211 20 00 00
6211 31
6211 31 00 01
6211 31 00 99
6211 32
6211 32 10 00
6211 32 31 00
6211 32 41 00
6211 32 42 00
6211 32 90 00
6211 33
6211 33 10 00
6211 33 31 00
6211 33 41 00
6211 33 42 00
6211 33 90 00
6211 39 00 00
6211 41 00 00
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— — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
— — — — — Ipari és munkaruha
— — — — — Másféle
— — — — Más
— — — Más
N´ói- vagy leánykablúz, ing és ingblúz:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Pamutból
— M´úszálból
— Más textilanyagból:
— — Lenb´ól vagy ramiból
— — Más
Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekb´ól készült ruha:
— Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekb´ól:
— — Az 5602 vtsz. alá tartozó szövetekb´ól:
— — — Férfi, n´ói, fiú és leányka fels´óruha
— — Az 5603 vtsz. alá tartozó szövetb´ól:
— — — Steril csomagolásban:
— — — Férfi, n´ói, fiú és leányka fels´óruha
— — — Másféle:
— — — Férfi, n´ói, fiú és leányka fels´óruha
— A 6201 11—6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
— A 6201 11—6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
— Más férfi és fiúruha
— Más n´ói és leánykaruha
Tréningruha, síöltöny és fürd´óruha; más ruha:
— Fürd´óruha:
— — Férfi vagy fiú
— — N´ói vagy leányka
— Síöltöny
— Más férfi vagy fiúruha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — — Férfi
— — — Egyéb
— — Pamutból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — M´úszálból:
— — — Ipari és munkaruha
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — Másféle textilanyagból
— Más n´ói vagy leánykaruha:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
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6211 42
6211 42 10 00

6211 42 31 00
6211 42 41 00
6211 42 42 00
6211 42 90 00
6211 43
6211 43 10 00

6211 43 31 00
6211 43 41 00
6211 43 42 00
6211 43 90 00
6211 49
6211 49 00 01
6211 49 00 99
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— — Pamutból:
— — — Kötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat (a házi
használatra alkalmas is)
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — M´úszálból
— — — Kötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat (a házi
használatra alkalmas is)
— — — Tréningruha, bélelt:
— — — — Ugyanazon szövetb´ól készült küls´ó réteggel
— — — — Más:
— — — — — Fels´ó részek
— — — — — Alsó részek
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Selyemb´ól
— — — Egyéb

04 Egyéb ruházati és konfekcionált termék
(a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
4303
4303 90 00 00
4304 4304 00
4304 00 00 99
6117
6117 10 00 00
6117 20 00 00
6213
6213 10 00 00
6213 20 00 00
6213 90 00 00
6214
6214 10 00 00
6214 20 00 00
6214 30 00 00
6214 40 00 00
6214 90
6214 90 10 00
6214 90 90 00
6215
6215 10 00 00
6215 20 00 00
6215 90 00 00
6301
6301 10
6301 10 00 01
6301 10 00 99

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más sz´órmeáru:
— Más
M´úsz´órme és ebb´ól készült áru
— Egyéb
Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból;
ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei:
— Sál, kend´ó, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
— Nyakkend´ó, csokornyakkend´ó és kravátli
Zsebkend´ó:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— Pamutból
— Más textilanyagból
Sál, kend´ó, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— Szintetikus szálból
— Mesterséges szálból
— Más textilanyagból
— — Pamutból
— — Más
Nyakkend´ó, csokornyakkend´ó és kravátli:
— Selyemb´ól vagy selyemhulladékból
— M´úszálból
— Más textilanyagból
Takaró és útitakaró:
— Elektromos melegít´óvel felszerelve:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Egyéb
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6301 20
6301 20 10 00
6301 20 91 00
6301 20 99 00
6301 30
6301 30 10 00
6301 30 90 00
6301 40
6301 40 10 00
6301 40 90
6301 40 90 01
6301 40 90 02
6301 90
6301 90 10 00
6301 90 90
6301 90 90 01
6301 90 90 02

6302
6302 10
6302 10 10 00
6302 10 90 00
6302 21 00 00
6302 22
6302 22 10 00
6302 22 90 00
6302 29
6302 29 10 00
6302 29 90 00
6302 31
6302 31 10
6302 31 10 01
6302 31 10 99
6302 31 90
6302 31 90 01
6302 31 90 99
6302 32
6302 32 10 00
6302 32 90 00
6302 39
6302 39 10
6302 39 10 01
6302 39 10 99
6302 39 30 00
6302 39 90
6302 39 90 01
6302 39 90 99
6302 40 00 00
6302 51
6302 51 10
6302 51 10 01
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— Takaró (az elektromos melegít´óvel felszerelt kivételével) és útitakaró gyapjúból
vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más:
— — — Teljes egészében gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — — Másféle
— Takaró (az elektromos melegít´óvel felszerelt kivételével) és útitakaró pamutból:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más
— Takaró (az elektromos melegít´óvel felszerelt kivételével) és útitakaró szintetikus
szálból:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más:
— — — Szövetb´ól
— — — Nem sz´ótt textíliából
— Más takaró és útitakaró:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Más:
— — — Szövetb´ól
— — — Nem sz´ótt textíliából
Ágynem´ú, asztalnem´ú, testápolási és konyhai textília:
— Ágynem´ú, kötött vagy hurkolt:
— — Pamutból
— — Más textilanyagból
— Más ágynem´ú, nyomott:
— — Pamutból
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Lenb´ól vagy ramiból
— — — Más textilanyagból
— Más ágynem´ú:
— — Pamutból:
— — — Lennel keverve:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Lenb´ól:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — — R amiból
— — — Más textilanyagból:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— Asztalnem´ú, kötött vagy hurkolt
— Más asztalnem´ú:
— — Pamutból:
— — — Lennel keverve:
— — — — Damaszt
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6302 51 10 99
6302 51 90
6302 51 90 01
6302 51 90 99
6302 52
6302 52 00 01
6302 52 00 99
6302 53
6302 53 10 00
6302 53 90 00
6302 59
6302 59 00 01
6302 59 00 99
6302 60 00 00

6302 91
6302 91 10
6302 91 10 01
6302 91 10 99
6302 91 90
6302 91 90 01
6302 91 90 99
6302 92
6302 92 00 01
6302 92 00 99
6302 93
6302 93 10 00
6302 93 90
6302 93 90 01
6302 93 90 99
6302 99
6302 99 00 01
6302 99 00 99
6304
6304 11 00 00
6304 19
6304 19 10
6304 19 10 01
6304 19 10 99
6304 19 30
6304 19 30 01
6304 19 30 99
6304 19 90
6304 19 90 01
6304 19 90 99
6304 91 00 00
6304 92
6304 92 00 01
6304 92 00 99
6304 93 00 00
6304 99 00 00
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— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Damaszt
— — — — Egyéb
— — Lenb´ól:
— — — Damaszt
— — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
— — Másféle textilanyagból:
— — — Damaszt
— — — Egyéb
— Testápolási és konyhai textília, frottírtörölköz´ó- vagy hasonló pamut frottírszövetb´ól
— Más:
— — Pamutból:
— — — Lennel keverve:
— — — — Kötött-hurkolt
— — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Kötött-hurkolt
— — — — Egyéb
— — Lenb´ól:
— — — Kötött-hurkolt
— — — Egyéb
— — M´úszálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más:
— — — — Kötött-hurkolt
— — — — Egyéb
— — Másféle textilanyagból:
— — — Kötött-hurkolt
— — — Egyéb
Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Ágyterít´ó:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Másféle:
— — — Pamutból:
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
— — — Lenb´ól vagy ramiból:
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
— — — Más textilanyagból:
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
— Más:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Pamutból, nem kötött, nem hurkolt:
— — — Nemezb´ól
— — — Egyéb
— — Szintetikus szálból, nem kötött, nem hurkolt
— — Másféle textilanyagból, nem kötött, nem hurkolt
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6306

6306 11 00 00
6306 12 00 00
6306 19 00 00
6306 21 00 00
6306 22 00 00
6306 29 00 00
6307
6307 10
6307 10 10 00
6307 10 30 00
6307 10 90
6307 10 90 01
6307 10 90 99
6307 90
6307 90 10
6307 90 10 01
6307 90 10 99
6307 90 91 00
6307 90 99
6307 90 99 01
6307 90 99 02
6307 90 99 99
9404

9404 30
9404 30 10 00
9404 30 90 00
9404 90
9404 90 10 00
9404 90 90 00
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Ponyva, vászontet´ó és napellenz´ó; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járm´úvek vitorlája; kempingcikk:
— Ponyva, vászontet´ó és napellenz´ó:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Sátor:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
— Padló-, edény-, portörl´ó ruha és hasonló törl´óruhák:
— — Kötött vagy hurkolt
— — Nem sz´ótt textíliából
— — Más:
— — — Nemezb´ól
— — — Egyéb
— Más:
— — Kötött vagy hurkolt:
— — — Gumifonalból
— — — Egyéb
— — Más:
— — — Nemezb´ól
— — — Másféle:
— — — — Szalag, öv bels´ó er´ósítésére
— — — — Nem sz´ótt textíliából
— — — — Egyéb
Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna,
kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal
párnázva, vagy bels´óleg szerelve, vagy gumi- vagy m´úanyag szivacsból, bevonva is:
— Hálózsák:
— — Tollal vagy pehellyel töltve
— — Más
— Más:
— — Tollal vagy pehellyel töltve
— — Más

05 Rövidáruk
(a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
5511
5511 10 00 00
5511 20 00 00
5511 30 00 00
6303
6303 11 00 00
6303 12 00 00
6303 19 00 00
6303 91 00 00
6303 92
6303 92 10 00
6303 92 90 00

Szintetikus vagy mesterséges vágott m´úszálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
— Legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágott szál tartalommal
— 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal
— Mesterséges vágott szálból
Függöny (beleértve a drapériát is), bels´ó vászonroló; ágyfüggöny:
— Kötött vagy hurkolt:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból
— — Másféle textilanyagból
— Más:
— — Pamutból
— — Szintetikus szálból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más
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— — Másféle textilanyagból:
— — — Nem sz´ótt textíliából
— — — Más

06 Sz´ónyegek
(a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
5701
5701 10
5701 10 10
5701 10 10 01
5701 10 10 02
5701 10 91
5701 10 91 01
5701 10 91 02
5701 10 93
5701 10 93 01
5701 10 93 02
5701 10 99
5701 10 99 01
5701 10 99 02
5701 90
5701 90 10
5701 90 10 01
5701 90 10 02
5701 90 90
5701 90 90 01
5701 90 90 02
5702
5702 10 00 00
5702 20 00 00
5702 31 00 00
5702 32 00 00
5702 39
5702 39 10 00
5702 39 90 00
5702 41 00 00
5702 42 00 00
5702 49
5702 49 10 00
5702 49 90 00
5702 51 00 00
5702 52 00 00
5702 59 00 00

Csomózott sz´ónyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — 10 tömegszázalékot meghaladó selyem- vagy hulladékselyem-tartalommal, a
burett kivételével:
— — — Kézi csomózású
— — — Gépi csomózású
— — Más:
— — — Hosszirányban méterenként legfeljebb 350 csomót tartalmaz:
— — — — Kézi csomózású
— — — — Gépi csomózású
— — — Hosszirányban méterenként 350-nél több, de legfeljebb 500 csomót tartalmaz:
— — — — Kézi csomózású
— — — — Gépi csomózású
— — — Hosszirányban méterenként több mint 500 csomót tartalmaz:
— — — — Kézi csomózású
— — — — Gépi csomózású
— Más textilanyagokból:
— — Selyemb´ól, selyemhulladékból a burret kivételével, szintetikus szálból, az 5605
vtsz. alá tartozó fonalból vagy fémszálat tartalmazó textilanyagból:
— — — Kézi csomózású
— — — Gépi csomózású
— — Más textilanyagból:
— — — Kézi csomózású
— — — Gépi csomózású
Sz´ótt sz´ónyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem t´úzve, konfekcionálva is,
beleértve a Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövés´ú sz´ónyeget is:
— Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövés´ú sz´ónyeg:
— Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
— Más, bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, nem konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Pamutból
— — — Más
— Más, bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból:
— — — Pamutból
— — — Más
— Más, nem bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, nem konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból
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5702 91 00 00
5702 92 00 00
5702 99 00 00
5703
5703 10 00
5703 10 00 01
5703 10 00 99
5703 20
5703 20 11
5703 20 11 01
5703 20 11 99
5703 20 19
5703 20 19 01
5703 20 19 99
5703 20 91
5703 20 91 01
5703 20 91 99
5703 20 99
5703 20 99 01
5703 20 99 99
5703 30
5703 30 11
5703 30 11 01
5703 30 11 99
5703 30 19
5703 30 19 01
5703 30 19 99

5703 30 51
5703 30 51 01
5703 30 51 99
5703 30 59
5703 30 59 01
5703 30 59 99
5703 30 91
5703 30 91 01
5703 30 91 99
5703 30 99
5703 30 99 01
5703 30 99 99
5703 90 00
5703 90 00 01
5703 90 00 99
5704
5704 10 00 00
5704 90 00 00
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— Más, nem bolyhos szerkezet´ú sz´ónyeg, konfekcionálva:
— — Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól
— — M´úszálas textilanyagból
— — Másféle textilanyagból
T´úzött sz´ónyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
— Nejlonból vagy egyéb poliamidból:
— — Nyomott, rojtozott:
— — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — Más:
— — — Négyzetes alakú, felületük legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— Más m´úszálas textilanyagból:
— — Polipropilénb´ól:
— — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — — Másféle:
— — — — Szövetalappal
— — — — Egyéb
— — Más:
— — — Nyomott-csomózott:
— — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— — — — Másféle:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— — — Más:
— — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m 2:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— — — — Másféle:
— — — — — Szövetalappal
— — — — — Egyéb
— Más textilanyagból:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
Sz´ónyeg és más textil padlóborító nemezb´ól, nem t´úzve, nem pelyhesítve, konfekcionálva is:
— Felülete legfeljebb 0,3 m 2
— Más
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Más sz´ónyeg és textil padlóborító, konfekcionálva is:
— Gyapjúból vagy finom állati sz´órb´ól:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
— M´úszálas textilanyagból:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
— Más textilanyagból:
— — Szövetalappal
— — Egyéb
Kézi szövés´ú falisz´ónyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és
hasonló fajták és a t´úvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) el´óállított falisz´ónyeg, kárpit, konfekcionálva is

07 Egyéb ipari termékek
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
4420

4420 10
4420 10 11 00
4420 10 19 00
4420 90
4420 90 11 00
4420 90 19 00
4420 90 91 00
4420 90 99 00

Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy ev´óeszközös ládikó vagy doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszm´úáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével:
— Kis szobor és más díszm´úáru fából:
— — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´ó Megjegyzés (2) bekezdésében leírtak alapján
— — Másféle fából
— Más:
— — Intarziás és berakott famunka:
— — — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´ó Megjegyzés (2) bekezdésében leírtak alapján
— — — Másféle fából
— — Más:
— — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´ó Megjegyzés (2) bekezdésében leírtak alapján
— — Másféle

08 Ékszer, nemesfémtárgy
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
7103

7103 91
7103 91 00 01
7103 91 00 02
7104

7104 10
7104 10 00 01
7104 10 00 99
7104 20 00 00

Drágak´ó (a gyémánt kivételével) és féldrágak´ó, megmunkálva vagy osztályozva is, de
nem felf´úzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágak´ó (a gyémánt kivételével) és féldrágak´ó, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felf´úzve:
— Másképpen megmunkált:
— — R ubin, zafír és smaragd:
— — — Vágva, hasítva
— — — Köszörülve, csiszolva
Szintetikus vagy rekonstruált drágak´ó, vagy féldrágak´ó, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felf´úzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy
rekonstruált drágak´ó, vagy féldrágak´ó, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felf´úzve:
— Piezoelektromos kvarc:
— — Köszörülve, csiszolva
— — Egyéb
— Más, megmunkálatlan vagy egyszer´úen f´úrészelt vagy durván alakított

7706
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7104 90
7104 90 00 01
7104 90 00 02
7104 90 00 99

7113
7113 11
7113 11 00 01
7113 11 00 02
7113 11 00 99
7113 19
7113 19 00 01

7113 19 00 02
7113 19 00 99
7113 20 00 00
7114

7114 11
7114 11 00 01
7114 11 00 02
7114 11 00 03
7114 11 00 04
7114 19 00 00
7114 20 00 00
7116
7116 10 00 00
7116 20
7116 20 11 00
7116 20 19 00
7116 20 90 00
7118
7118 10
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
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— Más:
— — Vágva, hasítva
— — Köszörülve, csiszolva
— — Egyéb
Ékszer és részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírózott fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, nemesfémmel lemezelve vagy plattírózva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel lemezelve vagy plattírózva is:
— — — Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (8) bekezdésében meghatározott
érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstb´ól
— — — Egyéb
— — Másféle nemesfémb´ól, nemesfémmel bevonva vagy plattírózva is:
— — — Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve
aranyötvözetb´ól készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet
az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (8) bekezdése határoz meg
— — — Más tárgy, a 7113 19 00 01 vtsz. alá tartozó kivételével
— — — Egyéb
— Nem nemesfémb´ól nemesfémmel plattírózva
Arany- és ezüstm´úves áru, ennek részei nemesfémb´ól vagy nemesfémmel plattírózott
fémb´ól:
— Nemesfémb´ól, más nemesfémmel bevonva vagy plattírózva is:
— — Ezüstb´ól, más nemesfémmel bevonva vagy plattírózva is:
— — — Ev´óeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstb´ól
— — — Háztartási edény
— — — Ékszernek nem min´ósül´ó érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók
kivételével
— — — Más díszm´úáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
— — Másféle nemesfémb´ól, nemesfémmel bevonva vagy plattírózva is
— Nem nemesfémb´ól nemesfémmel plattírózva
Természetes vagy tenyésztett gyöngyb´ól, drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól (természetes,
szintetikus vagy rekonstruált) készült áru:
— Természetes vagy tenyésztett gyöngyb´ól
— Drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól (természetes, szintetikus vagy rekonstruált):
— — Kizárólag természetes drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól készítve:
— — — Nyaklánc, karköt´ó és hasonló termékek természetes drágak´ób´ól vagy féldrágak´ób´ól, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszer´úen felf´úzve
— — — Másféle
— — Más
Érme
— Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizet´óeszköz:
— — Ezüstb´ól
— — Más
— Más

09 Új személygépkocsi
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
8703

8703 21
8703 21 10
8703 21 10 02
8703 21 10 99

Gépkocsi és más gépjárm´ú, els´ósorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
— Más szikragyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú motorral m´úköd´ó járm´ú:
— — Legfeljebb 1000 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb

1998/116. szám
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8703 22 19 02
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8703 31
8703 31 10
8703 31 10 01
8703 31 10 02
8703 31 10 99
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— — 1000 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Másféle:
— — — — — Személygépkocsi, katalizátoros
— — — — — Egyéb
— Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú (dízel- vagy féldízel) motorral
m´úköd´ó:
— — Legfeljebb 1500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb

10 Új lakóautó
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
8703

8703 21
8703 21 10
8703 21 10 02
8703 21 10 99
8703 22
8703 22 11
8703 22 11 02
8703 22 11 99

8703 31
8703 31 10
8703 31 10 01
8703 31 10 02
8703 31 10 99

Gépkocsi és más gépjárm´ú, els´ósorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
— Más szikragyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú motorral m´úköd´ó járm´ú:
— — Legfeljebb 1000 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1000 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Motoros (önjáró) lakóautó:
— — — — — katalizátoros
— — — — Egyéb
— Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú (dízel- vagy féldízel) motorral
m´úköd´ó:
— — Legfeljebb 1500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Új:
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb

11 Használt személygépkocsi és lakóautó 1995., 1996., 1997. és 1998. gyártási év´ú használt személygépkocsi és lakóautó
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
8703

8703 21
8703 21 90
8703 21 90 02
8703 21 90 99

Gépkocsi és más gépjárm´ú, els´ósorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
— Más szikragyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú motorral m´úköd´ó járm´ú:
— — Legfeljebb 1000 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a
lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
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8703 22
8703 22 90
8703 22 90 02
8703 22 90 99
8703 23
8703 23 90
8703 23 90 02
8703 23 90 04
8703 23 90 06
8703 23 90 99
8703 24
8703 24 90
8703 24 90 02
8703 24 90 99

8703 31
8703 31 90
8703 31 90 01
8703 31 90 02
8703 31 90 99
8703 32
8703 32 90
8703 32 90 01
8703 32 90 02
8703 32 90 03
8703 32 90 04
8703 32 90 99
8703 33
8703 33 90
8703 33 90 01
8703 33 90 02
8703 33 90 99
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— — 1000 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a
lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1500 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi 1600 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású
(beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Személygépkocsi 2000 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású
(beleértve a lakóautót is), katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm 3 felett, 4 éves vagy fiatalabb
gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 3000 cm 3-t meghaladó henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású,
katalizátoros
— — — — Egyéb
— Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´ó égés´ú (dízel- vagy féldízel) motorral
m´úköd´ó:
— — Legfeljebb 1500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a
lakóautót is), nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a
lakóautót is), katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 1500 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm 3 henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb
gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb
gyártású, katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél
fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm 3-ig, 4 éves vagy ennél
fiatalabb gyártású, katalizátoros
— — — — Egyéb
— — 2500 cm 3-t meghaladó henger´úrtartalommal:
— — — Használt:
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem
katalizátoros
— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású,
katalizátoros
— — — — Egyéb

Megjegyzés:
Új személygépkocsinak számít a gyártól (vagy eladásra kizárólagosan felruházott szervezett´ól) vásárolt ,,0’’ km-es járm´ú,
amelyet még nem helyeztek forgalomba.
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12 A 10% -nál nagyobb mértékben rongálódott személygépkocsikra és lakóautókra engedélykérelem nem nyújtható be

13 Hal, halkonzerv
(a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)
0305
0305 30

ex

0305 30 11 00

ex

0305 30 19 00

ex

0305 30 30 00

ex

0305 30 50 00

ex

0305 30 90
0305 30 90 01

ex

0305 30 90 99
0305 41 00 00
0305 42 00 00
0305 49
0305 49 10 00
0305 49 20 00
0305 49 30 00
0305 49 45 00
0305 49 50 00
0305 49 80
0305 49 80 01
0305 49 80 99
0305 61 00 00
0305 62 00 00
0305 63 00 00
0305 69
0305 69 10 00
0305 69 20 00
0305 69 30 00
0305 69 50 00
0305 69 90
0305 69 90 01
0305 69 90 99

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás el´ótt vagy
alatt f´ózött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
— Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
— — T´ókehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó t´ókehalból
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus,
Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
— — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
— — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve R einhardtius hippoglossoidesb´ól
— — Más:
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringb´ól és
szardíniából
— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve ,,egyéb’’ halból
— Füstölt hal, beleértve a filét is:
— — Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar)
és dunai lazac (Hucho hucho)
— — Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
— — Másféle:
— — — R einhardtius hippoglossoides
— — — Hippoglossus hippoglossus
— — — Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
— — — Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita,
Salmo gilae)
— — — Angolna (Anguilla spp.)
— — — Más:
— — — — Szardínia
— — — — Egyéb
— Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
— — Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
— — T´ókehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
— — Ajóka (Engraulis spp.)
— — Másféle:
— — — A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
— — — R einhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
— — — Hippoglossus hippoglossus
— — — Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo
salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
— — — Más:
— — — — Szardínia
— — — — Egyéb
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1604
1604 11 00 00
1604 12
1604 12 10 00

1604 12 91 00
1604 12 99 00
1604 13
1604 13 11 00
1604 13 19 00
1604 13 90 00
1604 14
1604 14 11 00
1604 14 16 00
1604 14 18 00
1604 14 90 00
1604 15
1604 15 11 00
1604 15 19 00
1604 15 90 00
1604 16 00 00
1604 19
1604 19 10 00

1604 19 31 00
1604 19 39 00
1604 19 50 00
1604 19 91 00

1604 19 92 00
1604 19 93 00
1604 19 94 00
1604 19 95 00
1604 19 98 00
1604 20
1604 20 05 00
1604 20 10 00
1604 20 30 00
1604 20 40 00
1604 20 50 00
1604 20 70 00
1604 20 90 00
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Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
— Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
— — Lazac
— — Hering:
— — — Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban el´ósütve
is, mélyh´útve
— — — Más:
— — — — Légmentes csomagolásban
— — — — Másféle
— — Szardínia, szardella és kisméret´ú hering, brisling vagy spratt:
— — — Szardínia:
— — — — Olíva olajban
— — — — Másféle
— — — Más
— — Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
— — — Tonhal és skipjack:
— — — — Növényi olajban
— — — — Más:
— — — — — Filéként ismert loin (törzsrész)
— — — — — Másféle
— — — — Bonito (Sarda spp.)
— — Makréla:
— — — Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
— — — — Filé
— — — — Másféle
— — — Scomber australasicus fajból
— — Ajóka
— — Másféle:
— — — Szalmonidák, a lazac kivételével
— — — Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:
— — — — Filéként ismert loin (törzsrész)
— — — — Másféle
— — — Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
— — — Más:
— — — — Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban el´ósütve is, mélyh´útve
— — — — Másféle:
— — — — — T´ókehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
— — — — — Fekete t´ókehal (Pollachius virens)
— — — — — Szürke t´ókehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
— — — — — Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
— — — — — Másféle
— Más elkészített vagy konzervált hal:
— — Haloldat (surimi) készítmény
— — Más:
— — — Lazacból
— — — Szalmonidákból, a lazac kivételével
— — — Ajókából
— — — Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és scomber japonicus fajhoz
tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
— — — Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
— — — Más halból

Az 1999. I. félévi fogyasztási cikk import globálkvóta értékplafonjainak nagysága, kvótakódjai és az egy pályázó által az egyes értékplafonokból kérelmezhet´ó
részarány/vagy érték

Értékplafon száma, megnevezése

1

01 Háztartási tisztítószer
02 Lábbeli b´órb´ól és b´órhelyettesít´ó anyagból

Értékplafon
M USD
összesen
ebb´ól:
2

Az értékplafonból
egy pályázó által
kérelmezhet´ó

Országkód

Értékplafon
kvótakódjának***
els´ó négy száma

CZ

SK

PL

IS

BG

NO

RO

TR

IL

részarány

USD

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*

27 280**

0100..

9,68

3,96

0,26

0,33

*

46 640**

0200..

26,62

1,25

0,73

1,33

*

12 100**

0300..

0,06

0,3

0,39

0,11

0,85

0,14

46,64
0,05

03 Fels´óruházat

12,1

04 Egyéb ruházati és konfekcionált term.

7,26

45 000

0400..

05 Rövidáruk

3,52

35 000

0500..

06 Sz´ónyegek

1,65

15 000**

0600..

07 Egyéb ipari termékek

88,55

*
48,62

08 Ékszer, nemesfémtárgy

1,69

0,97

0,06

0,67

0,55

1,82

1,65

22,77
9,56

09 Új személygépkocsi (ezer db-ban)
kivéve: a 10%-nál nagyobb mértékben rongálódott személygépkocsi

36,49

10 Új lakóautó (ezer db-ban)
kivéve: a 10%-nál nagyobb mértékben rongálódott lakóautó

0,11

11 Használt személygépkocsi és lakóautó (ezer
db-ban)
kivéve: a 10%-nál nagyobb mértékben rongálódott személygépkocsi

33,6

12 10%-nál nagyobb mértékben rongálódott személygépkocsik és lakóautók

0

0,24

5%

0700..

5%

0800..

*
24,18

1,5

0,11

1,61

0,19

34 db**

0900..

0,69
*

*

1000..

33 db**

1100..

55 000

1300..

18,94

*

14,96
1,21

0,67

0,67

0,12
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27,28
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3. számú melléklet a 30/1998. (XII. 23.) GM rendelethez
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Megjegyzések:
* A hagyományos import´órök részére igényelhet´ó értéket e rendelet 1. számú mellékletének II.2. pontja tartalmazza.
** Az új import igényl´ók által kérelmezhet´ó max. érték e rendelet 1. számú mellékletének II.3. pontjával összefüggésben.
*** Az engedélykérelem kvóta jele, sorszáma rovatába a globálkvóta 01 jele mellé írandó kód.
Az értékplafon kvótakódját az alábbiak szerint kell kitölteni:
— az els´ó és második szám: értékplafon száma — 15. oszlop szerint
— a harmadik és negyedik szám: 00
— az ötödik és hatodik szám: országcsoport száma
— 00 WTO-n kívüli országok, csak a 03., 04., 05. és 06. számú
kvótáknál alkalmazható, országonként beadandó kérelmek
(lásd 5. számú melléklet)
— 01 Európai Unió
— 02 Cseh
— 03 Szlovák
— 04 Lengyel
— 05 Izland
— 06 Bulgária
— 07 Norvégia
— 08 R ománia
— 09 Országonként beadandó kérelmek (lásd 5. számú melléklet)
— 10 Egyéb országok
— 11 Törökország
— 12 Izrael
— 13 Liechtenstein
— 14 Svájc
— 15 Szlovénia

országkód:
országkód:
országkód:
országkód:
országkód:
országkód:
országkód:
országkód:

XU
CZ
SK
PL
IS
BG
NO
RO

országkód:
országkód:
országkód:
országkód:
országkód:
országkód:

XN
TR
IL
LI
CH
SI

4. számú melléklet a 30/1998. (XII. 23.) GM rendelethez
A fogyasztási cikk globálkvótát terhel´ó passzív bérmunka ügyletekre vonatkozó
engedélykérelmek benyújtása
A rendelet hatálya alá tartozik az a passzív bérmunka konstrukció, amelynek készterméke e rendelet 2. számú
mellékletében szerepel.
Bérmunkáltatás végeztethet´ó magyar vagy a magyar forgalom számára vámkezeltetett alapanyagból. Az alapanyag
passzív feldolgozás keretében történ´ó ideiglenes kiszállításához devizamentes export engedélykérelmet kell benyújtani
abban az esetben, ha az alapanyag az R. 1/a) mellékletében szerepel. (A kérelem ,,üres’’ rovatában fel kell tüntetni az
alábbi hivatkozást: passzív bérmunka alapanyagának kiszállítása.)
A készáru visszahozatalához devizamentes import engedélykérelmet kell benyújtani, amely kérelemnek az értéke
megegyezik a devizamentes export engedélykérelem értékével. (A kérelem ,,üres’’ rovatában fel kell tüntetni az alábbi
hivatkozást: passzív bérmunka késztermékének visszaszállítása.)
A bérmunka díj engedélyeztetése devizaköteles import engedéllyel történik. (Különleges ügylettípus kódja = 0009.)
Az egy konstrukcióra vonatkozó kérelmek együtt nyújtandók be. A kérelmekhez csatolni kell az alapanyag
származására vonatkozó dokumentumokat vagy import áru esetében a magyar forgalom számára történt vámkezelés
igazolását.
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5. számú melléklet a 30/1998. (XII. 23.) GM rendelethez
Az engedélykérelem egyes rovatainak kitöltése és kódolása
Értékplafon

01 Háztartási tisztítószer

Termék megnevezése KN szerint

KN kód

Szerves felületaktív készítmények, a kiskereskedelemben szokásos
módon kiszerelve

3402.2

Más

3402.9

02 Lábbeli b´órb´ól és b´órhelyettesít´ó anyagból

Lábbeli

64

03 Fels´óruházat

B´óráruk

42

Sz´órméb´ól, m´úsz´órméb´ól készült ruházati cikkek

43

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

61

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk
kivételével

62

Sz´órme, m´úsz´órme; ezekb´ól készült áruk

43

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

61

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk
kivételével

62

Más készáru textilanyagból; készletek

63

Hálózsák, más

94

Szintetikus vagy mesterséges vágott m´úszálból készült fonal, a
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

5511

Függöny, drapéria, vászonroló, ágyfüggöny

6303

Sz´ónyegek

57

Kézi szövés´ú falisz´ónyeg, kárpit

5805

07 Egyéb ipari termékek

Fa díszm´úáru

4420

08 Ékszer, nemesfémtárgy

A 2. számú melléklet szerinti megnevezés és KN szám írandó be

09 Új személygépkocsi

Új személygépkocsi

8703

10 Új lakóautó

Új lakóautó

8703

11 Használt személygépkocsi és
lakóautó

Használt személygépkocsi és lakóautó

8703

13 Hal és halkonzerv

Tartósított hal (szárított, sózott, füstölt), haldara

0305

Konzervált hal, kaviár, halikrából készített kaviárpótló

1604

04 Egyéb ruházati és konfekcionált termék

05 R övidáruk

06 Sz´ónyegek
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Az eljárás azt jelenti, hogy ha pl. a 03. értékplafon 61-es számú árukörre kérelmeznek és kapnak engedélyt, az
engedély alapján a jelen rendelet 2. számú melléklet 03. értékplafonjában feltüntetett valamennyi olyan áru, amelynek
KN száma 61-gyel kezd´ódik, importálható.
Személygépkocsiknál és lakóautóknál engedélykérelmen a mennyiségi egység (mennyiségi egység: db) és a kérelmezett mennyiség rovatokat is ki kell tölteni.

További kitöltési utasítás:
A gy´újt´ócikkszámok kizárólag csak a globálkvóta pályázat keretében használhatók és itt csak a fentiek szerint
(a vámbizonylaton természetesen fel kell tüntetni a konkrét 10 jegy´ú vámtarifaszámokat).
Gy´újt´ócikkszám esetén értelemszer´úen nem kell kitölteni a 7., 8. és 11-es rovatokat.
Az engedélykérelem 16. rovatába a globálkvóta 01 jele mellé a 3. számú melléklet 15. oszlopa, valamint szöveges
része szerinti kódszámokat kell beírni.
A fogyasztási cikk globálkvóta értékplafonjaira benyújtandó engedélykérelmeknél a 4. rovatot (Szerz´ód´ó ország)
nem kell kitölteni.
Az 5. rovat (Származó ország) kitöltése az alábbiak szerint:
a) 01., 02., 07., 08., 09., 10., 11. és 13. számú kvótáknál
az Európai Unió államaiból származó import esetén gy´újt´ó országkódot kell feltüntetni. Kódjel: XU. Az Európai
Unió tagállamain, az EFTA és CEFTA tagországokon, Törökország és Izrael, valamint a 09-es országcsoportba
tartozón kívüli országokból származó import esetén gy´újt´ó országkódot kell feltüntetni. Kódjel: XN.
Az Európai Unió tagállamai: Belgium, Németország, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia,
Görögország, Ír Köztársaság, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Ausztria, Finnország, Svédország.
Az EFTA tagországok: Izland, Svájc, Liechtenstein, Norvégia.
A CEFTA tagországok: Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Bulgária.
Országonként kell beadni a következ´ókben felsorolt országok engedélykérelmeit (09-es országcsoport): Algéria,
Angola, Brazília, Ecuador, Egyiptom, India, Indonézia, Irán, Libanon, Marokkó, Mozambik, Nigéria, Pakisztán, Peru,
Szíria, Tanzánia, Thaiföld, Tunézia, Uruguay.
b) 03., 04., 05. és 06. számú kvótáknál
a WTO-on kívüli országokból származó import esetén az engedélykérelmeket országonként, a konkrét országok
feltüntetésével kell benyújtani.
WTO-on kívüli országok: Afganisztán, Albánia, Algéria, Amerikai Szamoa, Andorra, Anguilla, Aruba, Azerbajdzsán, Bahama, Belorusszia, Bermuda, Bhutan, Bosznia-Hercegovina, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Egyenlít´ói
Guinea, Eritrea, Etiópia, Észtország, Falkland-szigetek, Francia Guayana, Gibraltár, Grúzia, Horvátország, Irán, Irak,
Jemen, Jordánia, Jugoszlávia, Kajmán-szigetek, Kambodzsa, Kazahsztán, Kirgizisztán, Kiribati, Kína, Koreai NDK,
Laosz, Lettország, Libanon, Libéria, Líbia, Litvánia, Macedónia, Martinique, Marshall-szigetek, Mikronézia, Moldova,
Monaco, Montserrat, Nauru, Nepál, Nyugat-Szahara, Omán, Oroszország, Örményország, Palau, Reunion, San Marino, Sao Tome és Príncipe, Seychelle-szigetek, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szíria, Szomália, Szudán, Türkmenisztán, Tadzsikisztán, Tajvan, Tonga, Tuvalu, Új-Kaledónia, Ukrajna, Üzbegisztán, Vanuatu, Vatikán, Vietnam, Zöld-foki
Köztársaság.
Az engedélykérelem kitöltésénél egyébként az 1991. évi 58. számú Külkereskedelmi Tájékoztatóban
érvényesek.

leírtak
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
27/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
a belföldi menetrend szerinti távolsági (helyközi)
autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és
tanintézetek által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól szóló
33/1994. (XII. 24.) KHVM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A belföldi menetrend szerinti távolsági (helyközi)
autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek
által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb
díjairól szóló — többször módosított — 33/1994. (XII. 24.)
KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A menetrend szerinti távolsági (helyközi) autóbuszszal végzett személyszállításért járó díjat
a) az utazás távolsága, és
b) az utast megillet´ó kedvezmények [a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekr´ól szóló 287/1997.
(XII. 29.) Korm. rendelet] figyelembevételével,
az 1. számú melléklet szerint kell megállapítani.’’
(2) Az R . 1. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül
ki, egyidej´úleg a jelenlegi (5)—(6) bekezdés számozása
(6)—(7) bekezdésre változik:
,,(5) A havitól eltér´ó érvényesség´ú bérlet árát az érvényességi id´ószaknak megfelel´ó arányban az 1. számú mellékletben meghatározott havi bérletárak alapulvételével
kell meghatározni.’’
2. §
Az R. 1—3. számú melléklete helyébe e rendelet 1—3.
számú melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti a belföldi menetrend szerinti távolsági
(helyközi) autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és
tanintézetek által rendelt belföldi autóbusz különjáratok
legmagasabb díjairól szóló 33/1994. (XII. 24.) KHVM rendelet módosításáról rendelkez´ó 36/1997. (XII. 21.) KHVM
rendelet 2. §-a és mellékletei.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet
a 27/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[1. számú melléklet
a 33/1994. (XII. 24.) KHVM rendelethez]
A menetrend szerinti távolsági (helyközi) autóbusszal
végzett személyszállításért járó menetdíj
1. Egy útra szóló jegyek ára (forintban)

Km

0— 5
5,1— 10
10,1— 15
15,1— 20
20,1— 25
25,1— 30
30,1— 35
35,1— 40
40,1— 45
45,1— 50
50,1— 55
55,1— 60
60,1— 65
65,1— 70
70,1— 75
75,1— 80
80,1— 85
85,1— 90
90,1— 95
95,1—100
100,1—110
110,1—120
120,1—130
130,1—140
140,1—150
150,1—160
160,1—170
170,1—180
180,1—190
190,1—200
200,1—210
210,1—220
220,1—230
230,1—240
240,1—250
250,1—260
260,1—270
270,1—280
280,1—290
290,1—300
300,1—310
310,1—320
320,1—330
330,1—340
340,1—350

b)
c)
d)
a)
50%-os
67,5%-os
90%-os
Teljes árú
kedvezmé - kedvezmé - kedvezmé menetjegy
ny´ú jegy
ny´ú jegy
ny´ú jegy

68
90
124
164
204
246
286
326
366
408
456
496
538
580
620
662
704
746
786
828
910
990
1080
1160
1240
1320
1410
1490
1570
1660
1740
1820
1900
1990
2070
2150
2230
2320
2400
2480
2570
2650
2730
2810
2900

34
45
62
82
102
123
143
163
183
204
228
248
269
290
310
331
352
373
393
414
455
495
540
580
620
660
705
745
785
830
870
910
950
995
1035
1075
1115
1160
1200
1240
1285
1325
1365
1405
1450

22
29
40
53
66
80
93
106
119
133
148
161
175
189
202
215
229
242
255
269
296
322
351
377
403
429
458
484
510
540
566
592
618
647
673
699
725
754
780
806
835
861
887
913
943

7
9
12
16
20
25
29
33
37
41
46
50
54
58
62
66
70
75
79
83
91
99
108
116
124
132
141
149
157
166
174
182
190
199
207
215
223
232
240
248
257
265
273
281
290
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b)
c)
d)
a)
50%-os
67,5%-os
90%-os
Teljes árú
kedvezmé - kedvezmé - kedvezmé menetjegy
ny´ú jegy
ny´ú jegy
ny´ú jegy

Km

350,1—360
360,1—370
370,1—380
380,1—390
390,1—400

2980
3060
3140
3230
3310

1490
1530
1570
1615
1655

969
995
1021
1050
1076

298
306
314
323
331

2. Munkába járást szolgáló bérletek ára (forintban)*
a) Havijegy
Munkavállaló

Km

Munkáltató

Díjszabási ár

által fizetend´ó

0— 5
5,1— 10
10,1— 15
15,1— 20
20,1— 25
25,1— 30
30,1— 35
35,1— 40
40,1— 45
45,1— 50
50,1— 55
55,1— 60
60,1— 65
65,1— 70
70,1— 75
75,1— 80
80,1— 85
85,1— 90
90,1— 95
95,1—100
100,1—110
110,1—120
120,1—130
130,1—140
140,1—150

540
770
1 072
1 444
1 800
2 156
2 514
2 870
3 262
3 580
4 012
4 370
4 734
5 104
5 456
5 826
6 196
6 560
6 916
7 286
7 940
8 538
9 218
9 800
10 400

2 160
3 080
4 288
5 776
7 200
8 624
10 056
11 480
13 048
14 320
16 048
17 480
18 936
20 416
21 824
23 304
24 784
26 240
27 664
29 144
31 760
34 152
36 872
39 200
41 600

2 700
3 850
5 360
7 220
9 000
10 780
12 570
14 350
16 310
17 900
20 060
21 850
23 670
25 520
27 280
29 130
30 980
32 800
34 580
36 430
39 700
42 690
46 090
49 000
52 000

* A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetend´ó
költségtérítésr´ól a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet intézkedik.

b) Félhavi jegy
Munkavállaló

Km

Munkáltató

Díjszabási ár
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Munkavállaló

Km

Munkáltató

Díjszabási ár

által fizetend´ó

60,1— 65
65,1— 70
70,1— 75
75,1— 80
80,1— 85
85,1— 90
90,1— 95
95,1—100
100,1—110
110,1—120
120,1—130
130,1—140
140,1—150

2 367
2 552
2 728
2 913
3 098
3 280
3 458
3 643
3 970
4 269
4 609
4 900
5 200

9 468
10 208
10 912
11 652
12 392
13 120
13 832
14 572
15 880
17 076
18 436
19 600
20 800

11 835
12 760
13 640
14 565
15 490
16 400
17 290
18 215
19 850
21 345
23 045
24 500
26 000

3. A tanulók iskolába járására szolgáló havi bérleteinek
ára*
Km

0— 5
5,1— 10
10,1— 15
15,1— 20
20,1— 25
25,1— 30
30,1— 35
35,1— 40
40,1— 45
45,1— 50
50,1— 55
55,1— 60
60,1— 65
65,1— 70
70,1— 75
75,1— 80
80,1— 85
85,1— 90
90,1— 95
95,1—100
100,1—110
110,1—120
120,1—130
130,1—140
140,1—150

Ft

380
540
750
990
1260
1500
1730
1960
2130
2330
2540
2680
2850
3040
3230
3440
3640
3880
4090
4280
4710
5100
5520
5920
6320

* A félhavi tanulóbérlet ára a havibérlet árának fele.

által fizetend´ó

0—
5,1—
10,1—
15,1—
20,1—
25,1—
30,1—
35,1—
40,1—
45,1—
50,1—
55,1—

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

270
385
536
722
900
1 078
1 257
1 435
1 631
1 790
2 006
2 185

1 080
1 540
2 144
2 888
3 600
4 312
5 028
5 740
6 524
7 160
8 024
8 740

1 350
1 925
2 680
3 610
4 500
5 390
6 285
7 175
8 155
8 950
10 030
10 925

4. A felmutatóra érvényes bérletek ára
Ft

a) országos
— éves
— havi
b) keleti vagy nyugati országrészre szóló
— éves
— havi
c) megyei
— éves
— havi

565 000
56 500
471 000
47 100
393 000
39 300
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5. A felmutatóra érvényes viszonylati érvényesség´ú bérletek ára
havi

0—
5,1—
10,1—
15,1—
20,1—
25,1—
30,1—
35,1—
40,1—
45,1—
50,1—
55,1—
60,1—
65,1—
70,1—
75,1—
80,1—
85,1—

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

3 540
5 240
7 420
9 840
12 280
14 700
17 130
19 550
21 970
24 400
27 400
29 810
32 330
34 860
37 260
39 790
42 320
44 720

Ft

Km
havi

Ft

Km
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90,1— 95
95,1—100
100,1—

éves

35 400
52 400
74 200
98 400
122 800
147 000
171 300
195 500
219 700
244 000
274 000
298 100
323 300
348 600
372 600
397 900
423 200
447 200

éves

47 240
49 760
54 150

472 400
497 600
541 500

2. számú melléklet
a 27/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[2. számú melléklet
a 33/1994. (XII. 24.) KHVM rendelethez]
Útipoggyász fuvarozásának díja
Km

Ft

0— 50
80
51,1—100
100
100,1—
140
Kutyaszállításért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Díjmentes a vakvezet´ó kutya és a
rend´órségi kutya szállítása.

3. számú melléklet a 27/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[3. számú melléklet a 33/1994. (XII. 24.) KHVM rendelethez]
Az iskolák és tanintézetek által rendelt autóbusz különjáratának díja
1. A díjak az autóbuszok típusától függ´óen a következ´ók (forintban)

Díjcsoport

a) Ft/km
b) Ft/óra
c) Legcsekélyebb díj

Mikrobusz

37
185
1110

Robur,
Otosan
Ford-Transit

85
425
2550

Ikarus 211, 543
EAG E 14*

105
525
3150

Ikarus 244,
250, 255, 256,
258, 260, 263,
266
EAG E 13**

Ikarus 280,
282, 284
csuklós,
valamint 250,
256 air cond.

Ikarus 253,
350, 365, 386,
395, 396,
Haargas 415
Volvo
B—10M
EAG E 94,
E 95

135
675
4050

185
925
5550

220
1100
6600

Ikarus 435
csuklós

285
1425
8550

Különleges
felépítmény´ú
és magasabb
komfortfokozatú
típusok***

320
1600
9600

* Az Ikarus 211 típussal egy csoportba tartozik még: Csepel Lyra, HBK Mercedes 0612 D, Hyundai Chorus, Renault B—120, Iveco Turbo Daily 45.10.
** Az Ikarus 244 típussal egy csoportba tartozik még: Ikarus 55 (nosztalgia) MAN 9150.
*** Ebbe a kategóriába tartoznak a légkondicionáló berendezéssel, büfével, WC-vel ellátott emeltszint´ú és emeletes buszok.

2. A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a különjárat id´ótartama 72 óra alatt marad, vagy azt meghaladja.
a) A 72 óra id´ótartam alatti különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz
típusára érvényes óra- vagy kilométerdíjat meg kell szorozni a díjszámítási id´óvel, illet´óleg a díjszámítási távolsággal.
A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. A fizetend´ó díj autóbuszonként legalább a legcsekélyebb díj. (Ha a különjáratot — ugyanazon személyekb´ól
álló csoport szállítása céljából — egy nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások
befejezése után, egyszer lehet felszámítani.) A díjszámítási
id´ó: a garázsból (telephelyr´ól) indulástól, a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt id´ó. Minden megkezdett
órát teljes órára kell felkerekíteni.

A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyr´ól) indulástól, a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett kilométer. Minden megkezdett kilométert teljes kilométerre
kell felkerekíteni.
b) A 72 órát meghaladó különjáratok díját — az autóbusz típusára is figyelemmel — a kilométer alapján kell
megállapítani.
A díjszámítási távolságot az e pontban el´óírtak szerint
kell meghatározni, azzal azonban, hogy az naponta 100 kilométernél kevesebb nem lehet. Minden megkezdett
24 óra teljes napnak számít.
3. A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a
megrendel´ó köteles igazolni.
4. A különjárat teljesítése során felmerül´ó autópálya-használati, parkolási és kompdíjak a megrendel´ót terhelik.
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
28/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
az állami tulajdonú közüzemi vízm´úb´ól
szolgáltatott ivóvízért, illet´óleg
az állami tulajdonú közüzemi csatornam´ú használatáért
fizetend´ó díjakról szóló
1/1995. (I. 31.) KHVM rendelet
módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a
pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket
rendelem el:
1. §
Az állami tulajdonú közüzemi vízm´úb´ól szolgáltatott
ivóvízért, illet´óleg az állami tulajdonú közüzemi csatornam´ú használatáért fizetend´ó díjakról szóló — többször módosított — 1/1995. (I. 31.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

1998/116. szám
2. §

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti az állami tulajdonú közüzemi vízm´úb´ól szolgáltatott ivóvízért, illet´óleg az állami tulajdonú
közüzemi csatornam´ú használatáért fizetend´ó díjakról
szóló 1/1995. (I. 31.) KHVM rendelet módosítására kiadott 37/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet.
(2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a
fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául
szolgáló mennyiséget arányosan kell megosztani a díjváltozás el´ótti és utáni id´ószakra.
Az 1999. január 1-je el´ótti id´ószakra számított mennyiséget az állami tulajdonú közüzemi vízm´úb´ól szolgáltatott
ivóvízért, illet´óleg az állami tulajdonú közüzemi csatornam´ú használatáért fizetend´ó díjakról szóló 1/1995. (I. 31.)
KHVM rendelet módosítására kiadott 37/1997. (XII. 21.)
KHVM rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 28/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
Az állami tulajdonú közüzemi vízm´úvek által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb díjai
Ivóvízdíj, Ft/m3

Szolgáltató megnevezése

Csatornadíj, Ft/m3

Duna Menti Regionális Vízm´ú Rt. (Vác)

128,00

112,00

Dunántúli Regionális Vízm´ú Rt. (Siófok)

196,00

305,00

Északdunántúli Vízm´ú Rt. (Tatabánya)

166,00

105,50

Északmagyarországi Regionális Vízm´úvek Rt. (Kazincbarcika)

179,00

200,00

Tiszamenti Vízm´úvek Rt. (Szolnok)

242,00

190,00

2. számú melléklet a 28/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
Az ivóvíz-értékesítés (átadás) díja 1999. évben
Átadó vízm´ú és vízbázis

Átadott vízmennyiség
ezer m3

Átadási díj
Ft/m 3

Átvev´ó vízm´ú

Duna Menti Regionális Vízm´ú Rt. (Vác)
— kerepestarcsai vízbázis

—100
100 felett

165,00
82,50

Kerepestarcsai Vízm´ú

— nyugat-nógrádi vízbázis

—500
500 felett

90,00
45,00

Nyugat-Nógrádi G.T.
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Átadott vízmennyiség
ezer m3

Dunántúli Regionális Vízm´ú Rt. (Siófok)
— ercsi vízbázis
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Átadási díj
Ft/m 3

Átvev´ó vízm´ú

—250
250 felett

122,00
61,00

Hidrakom Szolgáltató Kft.

—250
250 felett

122,00
61,00

Dunaújvárosi V. Cs. Szolgáltató Kft.

— rákhegyi vízbázis

—5000
5000 felett

116,00
58,00

Fejérvíz Rt.

— mohácsi vízbázis

—1800
1800 felett

142,00
71,00

Pécsi Vízm´ú Rt.

— mohácsi vízbázis

500
500 felett

142,00
71,00

Komlóvíz Kft.

— mohácsi vízbázis

—500
500 felett

142,00
71,00

Mohácsvíz Kft.

— nyírádi vízbázis

—1200
1200 felett

72,00
36,00

— fonyódi vízbázis

—500
500 felett

1250,00
62,50

— Bicske térségi vízbázis

—550
550 felett

158,00
79,00

Fejérvíz Rt.

— Bicske térségi vízbázis

—450
450 felett

158,00
79,00

Érd és Térsége Vízm´ú Kft.

— Bicske térségi vízbázis

—200
200 felett

158,00
79,00

Pátyi Vízm´ú

— Bicske térségi vízbázis

—200
200 felett

158,00
79,00

Zsámbékvíz Kft.

— Oroszlány térségi vízbázis

—350
350 felett

100,00
50,00

Fejérvíz Rt.

— ercsi vízbázis

Bakonykarszt Kft.
Kaposvári Vízm´ú Kft.

Északdunántúli Regionális Vízm´ú Rt. (Tatabánya)

Északmagyarországi Regionális Vízm´úvek Rt. (Kazincbarcika)
— Keleti R egionális Üzem

—400
400 felett

320,00
33,00

Borsodvíz Rt.

— Keleti R egionális Üzem

—800
800 felett

320,00
33,00

Miskolci Vízm´ú Rt.

— Keleti R egionális Üzem

—200
200 felett

320,00
33,00

SZATEV Rt.

— Borsodi R egionális Üzem

—100
100 felett

144,00
72,00

Borsodvíz Rt.

— Borsodi R egionális Üzem

—1400
1401—1500
1500 felett

144,00
72,00
36,00

Barcika Vízm´ú Kft.

— Borsodi R egionális Üzem

—1600
1601—1700
1700 felett

144,00
72,00
36,00

Ózdi Vízm´ú Kft.

—60
60 felett

240,00
120,00

Heves Megyei Vízm´ú Rt.

— Hevesi R egionális Üzem
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Átadó vízm´ú és vízbázis

Átadott vízmennyiség
ezer m3
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Átadási díj
Ft/m 3

Átvev´ó vízm´ú

— Hevesi R egionális Üzem

—60
60 felett

240,00
120,00

Nádasd Kft.

— Hevesi R egionális Üzem

—60
60 felett

240,00
120,00

Csermely—Bükkmogyorósd
Vízszolg. Int.

—1000
1001—1500
1500 felett

76,00
38,00
19,00

Dél-Borsodi Vízm´ú Kft.

— Mátra Térségi R egionális Üzem

—40
40 felett

230,00
115,00

Heves Megyei Vízm´ú Rt.

— Mátra Térségi R egionális Üzem

—10
10 felett

230,00
115,00

Dél-Nógrádi Vízm´ú Kft.

— Nógrádi R egionális R endszer

—2400
2400 felett

160,00
80,00

Salgótarján és Környéke V. Kft.

— Nógrádi R egionális R endszer

—10
10 felett

160,00
80,00

Bátonyterenye és Környéke V. Kft.

— Nógrádi R egionális R endszer

—300
300 felett

173,00
86,50

Észak-Nógrádi Vízm´ú Kft.

— Nógrádi R egionális R endszer

—350
350 felett

190,00
95,00

Dél-Nógrádi Vízm´ú Kft.

— KFCS felszíni vízm´ú

—700
701—2700
2700 felett

320,00
21,00
6,00

Debreceni V. Rt.

— KFCS felszíni vízm´ú

—10
10 felett

320,00
32,00

TKSZ Kft.

— geszterédi vízbázis

—500
500 felett

72,00
36,00

TKSZ Kft.

— geszterédi vízbázis

—600
600 felett

72,00
36,00

Nyíregyháza és Térsége V. Cs. V.

—1000
1000 felett

63,20
31,60

TKSZ Kft.

— Dél-borsodi R egionális Üzem

Tiszamenti Vízm´úvek Rt. (Szolnok)

— észak-szabolcsi vízbázis

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornam´ú Rt. (Nyíregyháza)
— nyíregyházi regionális rendszer

—200
200 felett

63,00
31,50

Telki Bt.

— nyíregyházi regionális rendszer

—10
10 felett

63,00
31,50

RAVICSA Kht.

— nyíregyházi regionális rendszer

—4
4 felett

63,00
31,50

Tisza-Víz Kht.

— nyíregyházi regionális rendszer

—135
135 felett

63,00
31,50

Keresztút Kht.
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
29/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
a belföldi postai szolgáltatások
legmagasabb hatósági díjairól szóló
35/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet
módosításáról

1. számú melléklet
a 29/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[1. számú melléklet
a 35/1997. (XII. 21.) KHVM rendelethez]
1. Levél díja:
Helyi díj

a) Szabvány levél
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a
pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket
rendelem el:

1. §
A belföldi postai szolgáltatások legmagasabb hatósági
díjairól szóló 19/1998. (VII. 7.) KHVM rendelettel módosított 35/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-ának 3. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:

7721

Távolsági díj

27 Ft

32 Ft

100 g-ig

48 Ft

52 Ft

350 g-ig

67 Ft

70 Ft

500 g-ig

77 Ft

80 Ft

b) Egyéb levél

2000 g-ig

110 Ft

2. Levelez´ólap (képes levelez´ólap) díja:
Helyi díj

Távolsági díj

(3. Válaszküldemény):
,,A válaszküldemény a belföldi forgalomban a díj el´ózetes megfizetése nélkül feladott olyan levél vagy levelez´ólap, amelynek kibocsátója írásban kötelezettséget vállal
arra, hogy a címére visszaérkez´ó küldeményeket átveszi és
az érte járó díjat megfizeti.’’

2. §

24 Ft

3. A válaszküldeményekért a címzet t (a kibocsát ó)
a súlykategóriának megfelel´ó távolsági díjat köt eles
fizet ni.

4. Nyomtatvány küldemény díja:

Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és
2. számú melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg a belföldi postai szolgáltatások legmagasabb hatósági
díjairól szóló 35/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet módosítására kiadott 19/1998. (VII. 7.) KHVM rendelet hatályát
veszti.

Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

27 Ft

Helyi díj

Távolsági díj

20 g-ig

24 Ft

27 Ft

50 g-ig

30 Ft

33 Ft

100 g-ig

40 Ft

45 Ft

150 g-ig

45 Ft

48 Ft

350 g-ig

60 Ft

63 Ft

500 g-ig

77 Ft

80 Ft

2000 g-ig házhoz címzett
küldemény esetén

200 Ft

2000 g-ig postafiókra
vagy postán maradóra
címzett küldemény
esetén

110 Ft
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5. Postautalvány és gyorsutalvány díja:
Postautalvány

0—1 000 Ft
1 001—5 000 Ft
5 001—10 000 Ft
10 001—20 000 Ft
20 001—30 000 Ft
30 001—40 000 Ft
40 001—50 000 Ft
50 001—100 000 Ft
100 001—150 000 Ft

90
135
195
325
380
425
490
625
870
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2. számú melléklet
a 29/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
Gyorsutalvány

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

650 Ft
695 Ft
755 Ft
885 Ft
940 Ft
985 Ft
1 050 Ft
1 185 Ft
1 430 Ft

[2. számú melléklet
a 35/1997. (XII. 21.) KHVM rendelethez]
Szombaton gyorsutalvány-kézbesítést végz´ó
postai szolgáltató helyek

Budapest
Ajka
Baja
Balassagyarmat

Minden további megkezdett 50 000 Ft után

Balatonalmádi

— utánvételes küldemény esetén + 130 Ft, és

Balatonfüred

— postautalvány közvetlenül bankszámlára utalása
esetén +120 Ft.
A gyorsutalvány szombati kézbesítésének pótdíja: 700 Ft.

Barcs
Békés
Békéscsaba
Berettyóújfalu
Bicske

6. Az utalvány levelez´ólap:

Bonyhád

A meghatározott névérték´ú, postahivatalban készpénzre váltható és utalványként is feladható levelez´ólap
(utalvány levelez´ólap) díja a névértéken felül egységesen 45 Ft.

Budaörs
Cegléd
Celldömölk
Csongrád
Csorna

7. Értéklevél:

Debrecen

Az értéklevél értéknyilvánításának díja az értéknyilvánítás minden megkezdett 1000 Ft-ja után 18 Ft, de legalább
126 Ft.

Devecser
Dombóvár
Dorog
Dunakeszi

8. Levélpostai küldemény, értéklevél és postautalvány
után- vagy visszaküldésének díja azonos a küldemény feladásakor fizetend´ó díjjal.

Dunaújváros
Edelény
Eger
Encs
Érd

9. A különszolgáltatások díja:

Esztergom
a) ajánlott szolgáltatás díja:

79 Ft

b) ajánlott biztosítási díja:

120 Ft

c) expressz szolgáltatás díja:

160 Ft

Fehérgyarmat
Füzesabony
Gödöll´ó
Gyöngyös

d) tértivevényes szolgáltatás díja:

25 Ft

e) saját kézhez szóló kézbesítés díja:

50 Ft

Gyula

f) könnyített kézbesítés´ú szolgáltatás díja:

60 Ft

Hajdúböszörmény

Gy´ór
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Hajdúnánás

Paks

Hajdúszoboszló

Pápa

Hatvan

Pásztó

Heves

Pécs

Hódmez´óvásárhely

Püspökladány

Jászberény

Ráckeve

Kalocsa

Salgótarján

Kaposvár

Sárbogárd

Kapuvár

Sárospatak

Karcag

Sárvár

Kazincbarcika

Sátoraljaújhely

Kecskemét

Siófok

Keszthely

Sopron

Kisbér

Sümeg

Kisk´órös

Százhalombatta

Kiskunfélegyháza

Szarvas

Kiskunhalas

Szécsény

Kisújszállás

Szeged

Kisvárda

Székesfehérvár

Komárom

Szekszárd

Komló

Szentendre

Körmend

Szentes

K´ószeg

Szentgotthárd

Kunszentmárton

Szerencs

Lenti

Szigetszentmiklós

Makó

Szigetvár

Marcali

Szolnok

Mátészalka

Szombathely

Mez´ókövesd

Tamási

Mez´ótúr

Tapolca

Miskolc 1

Tata

Mohács

Tatabánya

Monor

Tiszafüred

Mór

Tiszaújváros

Mosonmagyaróvár

Tokaj

Nagyatád

Törökszentmiklós

Nagykanizsa

Vác

Nagyk´órös

Vásárosnamény

Nyírbátor

Várpalota

Nyíregyháza

Vasvár

Oroszlány

Veszprém

Orosháza

Zalaegerszeg

Ózd

Zirc
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
30/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
a rádió és televízió m´úsorszórás legmagasabb díjairól
szóló 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelet,
valamint a megsz´únt Hírközlési Alapból átvett feladatok
fejezeti kezelés´ú el´óirányzatban történ´ó szabályozásáról
szóló 20/1996. (VII. 19.) KHVM rendelet
módosításáról
Az árak megállapításáról szóló — többször módosított — 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt,
illetve az 1996. évi költségvetésr´ól szóló 1995. évi CXXI.
törvény 69. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben —
a következ´óket rendelem el:
1. §
A rádió és televízió m´úsorszórás legmagasabb díjairól
szóló 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelet 1—5. számú melléklete helyébe e rendelet 1—5. számú melléklete lép.
2. §
(1) A megsz´únt Hírközlési Alapból átvett feladatok
fejezeti kezelés´ú el´óirányzatban történ´ó szabályozásáról szóló 20/1996. (VII. 19.) KH VM rendelet 1. §-a
(1) bekezdésének c) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A fejezeti kezelés´ú el´óirányzat-csoport tárgyévenként)
,,c) a hírközléssel kapcsolatos jogharmonizációs, szabványosítási és szabályozási munkákhoz, továbbá egyes információs infrastruktúrafejlesztési, valamint távközlési- és
információtechnológiai kutatási feladatokra’’
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1. számú melléklet
a 30/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[1. számú melléklet
a 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelethez]
Rádió m´úsorszórás 1999. évi legmagasabb hatósági díjai
Adóteljesítmény
(kW-ig)

Általános forgalmi
adót
nem tartalmazó díj
(Ft/óra)

12%-os általános
forgalmi adóval
növelt díj
(Ft/óra)

a) R övidhullámú m´úsorsugárzás:
5
1 173
20
6 604
100
21 289
250
53 222

1 314
7 397
23 844
59 609

b) Középhullámú m´úsorsugárzás:
1
435
5
1 609
10
3 508
15
4 403
20
4 741
25
5 878
40
8 141
75
12 846
135
15 411
150
19 656
300
39 312
500
55 763
1000
87 091
2000
167 409

487
1 802
3 929
4 932
5 310
6 584
9 118
14 387
17 260
22 015
44 029
62 454
97 542
187 498

c) Ultrarövidhullámú m´úsorsugárzás:
0,5 mono/sztereó
351
1 mono/sztereó
496
2 mono
1 246
2 sztereó
1 403
3 mono
1 670
3 sztereó
1 875
5 mono
2 020
5 sztereó
2 184
10 mono
2 637
10 sztereó
2 794

393
555
1 396
1 571
1 870
2 100
2 262
2 446
2 954
3 129

2. számú melléklet
a 30/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

(fordítható.)
(2) A 4. § helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
A minisztérium a pályázati felhívást egy országos napilapban teszi közzé.

[2. számú melléklet
a 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelethez]
A televízió m´úsorszórás
1999. évi legmagasabb hatósági díjai

3. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Általános forgalmi
adót
nem tartalmazó díj
(Ft/óra)

12%-os általános
forgalmi adóval
növelt díj
(Ft/óra)

a) Nagyadók (1 kW vagy annál nagyobb teljesítmény´ú
adók):
1
1 349
1 511
2
3 229
3 617
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Adóteljesítmény
(kW-ig)

3
4
5
6
8
10
15
20
40
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Általános forgalmi
adót
nem tartalmazó díj
(Ft/óra)

4 318
5 395
6 737
7 415
8 770
10 789
14 781
25 039
42 578

12%-os általános
forgalmi adóval
növelt díj
(Ft/óra)

4 836
6 042
7 545
8 305
9 822
12 084
16 555
28 043
47 687

b) Kisadók (1 kW-nál kisebb teljesítmény´ú adók):
1 058
1 185

Adóteljesítmény
(kW-ig)

3 mono
3 sztereó
5 mono
5 sztereó
10 mono
10 sztereó

7725
Általános forgalmi
adót
nem tartalmazó díj
(Ft/hónap)

600 929
674 957
727 212
785 998
949 294
1 005 903

12%-os általános
forgalmi adóval
növelt díj
(Ft/hónap)

673 041
755 952
814 477
880 318
1 063 209
1 126 612

4. számú melléklet
a 30/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[4. számú melléklet
a 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelethez]

3. számú melléklet
a 30/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

Televízió m´úsorszórás rendelkezésre állásának 1999. évi
legmagasabb hatósági díjai

[3. számú melléklet
a 9/1998. (IV. 3.) KHVM rendelethez]
Rádió m´úsorszórás rendelkezésre állásának 1999. évi
legmagasabb hatósági díjai

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Általános forgalmi
adót
nem tartalmazó díj
(Ft/hónap)

12%-os általános
forgalmi adóval
növelt díj
(Ft/hónap)

a) R övidhullámú m´úsorsugárzás:
5
422 392
20
2 377 590
100
7 664 026
250
19 160 064

473 079
2 662 901
8 583 709
21 459 272

b) Középhullámú m´úsorsugárzás:
1
156 764
5
579 156
10
1 262 822
15
1 585 060
20
1 706 988
25
2 116 316
40
2 930 619
75
4 624 543
135
5 547 709
150
7 076 160
300
14 152 320
500
20 074 522
1000
31 352 832
2000
60 267 110

175 576
648 655
1 414 361
1 775 267
1 911 826
2 370 274
3 282 293
5 179 488
6 213 435
7 925 299
15 850 598
22 483 464
35 115 172
67 499 164

c) Ultrarövidhullámú m´úsorsugárzás:
0,5 mono/sztereó
126 282
1 mono/sztereó
178 537
2 mono
448 520
2 sztereó
505 129

141 436
199 961
502 342
565 744

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Általános forgalmi
adót
nem tartalmazó díj
(Ft/hónap)

12%-os általános
forgalmi adóval
növelt díj
(Ft/hónap)

a) Nagyadók (1 kW vagy annál nagyobb teljesítmény´ú
adók):
1
485 533
543 797
2
1 162 668
1 302 188
3
1 554 578
1 741 127
4
1 942 134
2 175 190
5
2 425 490
2 716 549
6
2 669 345
2 989 667
8
3 157 056
3 535 903
10
3 884 268
4 350 380
15
5 321 272
5 959 825
20
9 013 939
10 095 612
40
15 328 051
17 167 417
b) Kisadók (1 kW-nál kisebb teljesítmény´ú adók):
381 024
426 747

5. számú melléklet
a 30/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[5. számú melléklet
a 9/1998. (IV.3.) KHVM rendelethez]
M´úholdas m´úsorszórás esetén a m´úholdra történ´ó
feladás 1999. évi legmagasabb hatósági díjai
Általános forgalmi adót
nem tartalmazó díj (Ft/év)

12%-os általános forgalmi adóval
növelt díj (Ft/év)

96 943 392

108 576 599

7726

MAGYAR KÖZLÖNY

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
31/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
a közcélú távbeszél´ó szolgáltatások igénybevételének
díjáról szóló 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet
módosításáról
Az árak megállapításáról szóló, többször módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
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(4) Ha a beszélgetés id´ótartama két különböz´ó díjazási
id´ószakra esik, a díjazást a tényleges díjazási id´ószakoknak
megfelel´óen kell alkalmazni.’’

4. §
Az R. a következ´ó 13/A. §-sal egészül ki:
,,Nemzetközi tudakozódás díja
13/A. § (1) E rendelet alkalmazásában a nemzetközi tudakozódás a külföldi el´ófizet´ó adatainak (el´ófizet´ó neve, címe,
kapcsolási száma) megszerzésére irányuló tevékenység.
(2) A nemzetközi tudakozódás díja — tudakozódásonként — 80 Ft.’’

1. §
A közcélú távbeszél´ó szolgáltatások igénybevételének
díjáról szóló 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet a (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § El´ófizet´ói szerz´ódés alapján nyújtott szolgáltatásokért
a) havi el´ófizetési díjat,
b) impulzus alapú díjazás esetében beszélgetési díjat,
id´óalapú díjazás esetében beszélgetési díjként hívás-felépítési (kapcsolási) és forgalmi díjat, illet´óleg
c) bérelt vonali szolgáltatásnál egyszeri csatlakozási díjat és havi bérleti díjat
kell fizetni’’
2. §
Az R. 11. §-ának címe a következ´ók szerint módosul:
,,A gépi kapcsolású beszélgetések díja, id´óalapú díjazás
esetében’’
3. §
Az R. a következ´ó 11/A. §-sal egészül ki:
,,A gépi kapcsolású beszélgetések díja, id´óalapú díjazás
esetében
11/A. § (1) Az id´óalapú díjazás esetében hívás-felépítési
(kapcsolási) díjat a szolgáltató csak eredményes jelátvitel
vagy hozzáférés esetében számíthat fel. E rendelet alkalmazásában eredményes távbeszél´ó szolgáltatásnak min´ósül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött.
(2) A hívás-felépítési díj a hívó és a hívott szolgáltatáshozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért és bontásáért a díjazási id´ószaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetend´ó.
(3) A forgalmi díj (percdíj) mértékét a díjazási id´ószak
és a hívott díjzóna által meghatározott, a rendelet 2. számú
mellékletében szerepl´ó percdíj 1 másodpercre jutó összege
és a hívás másodpercben mért id´ótartama alapján meghatározott szorzata adja.

5. §
Az R. 16. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,16. § (1) Az 1999. évben alkalmazható el´ófizetési és
beszélgetési díjak az Összesített Díjmaximum termelékenységi tényez´ó figyelembevétele nélküli értéke (a továbbiakban: Index) a fogyasztói árindexnek felel meg.
(2) Az egyes tarifaosztályokba tartozó díjak:
a) 1. tarifaosztály: el´ófizetési díjak;
b) 2. tarifaosztály: helyi és helyközi I-es díjzónába és
helyközi II-es díjzónába tartozó beszélgetések díjai;
c) 3. tarifaosztály: belföldi távolsági III-as díjzóna és
nemzetközi beszélgetések díjai.
(3) A szolgáltatók m´úködése hatékonyságának növelése
érdekében az árszabályozás termelékenységi tényez´ót is
tartalmaz. A termelékenységi tényez´ó mértéke 2%.
(4) Az (1)—(3) bekezdésekben foglaltak szerint az átlagos tarifaindex mértéke 1999. január 1-jén az 1998. december 31-i díjakhoz képest 110,5%.
(5) Az 1999. évre vonatkozó díjakat a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(6) A díjkiegyenlítés alkalmazása nem okozhat változást
az összesített árindexben, illetve az átlagos áremelkedés
mértékében. A szükséges korrekciót oly mértékben kell
végrehajtani, hogy az egyes tarifaosztályok díjkiegyenlítési
szorzóinak egymáshoz viszonyított arányai ne változzanak.
(7) Az egyes évekre vonatkozó tételes díjakat a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter az Országos Koncessziós Társaság és a helyi koncessziós társaságok (a továbbiakban: koncessziós társaságok) javaslatait figyelembe véve állapítja meg, és teszi közzé.
(8) Ha a koncessziós társaság által alkalmazott árak az
Összesített Díjmaximum által lehet´óvé tett áremelést nem
érik el, a különbözet átvitele a következ´ó évre vagy évekre
nem lehetséges. A koncessziós társaságok az Összesített
Díjmaximumot nem léphetik túl.
(9) Ha a koncessziós társaságok valóságnak nem megfelel´ó adatok, számítások közlésével vagy egyéb módon, a
tervezett Összesített Díjmaximum túllépését idézik el´ó, és
azt árszabályozási eljárásban a díjmódosítás közzététele
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el´ótt módosítani nem lehet, a különbözetet a következ´ó
évi ármegállapítás során díjcsökkent´ó tényez´óként kell
figyelembe venni.’’

1. számú melléklet
a 31/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[1. számú melléklet
a 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelethez]

6. §
Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A szolgáltatók minden év szeptember 30-áig kötelesek az els´ó félévi tényleges bevételi forgalmi (beleértve a
beszélgetések darabszámára vonatkozó adatokat is), valamint az elszámolási és egyéb adatokat a Tt. 35. §-a (1) bekezdése e) pontjának megfelel´óen a Közlekedési, Hírközlési és
Vízügyi Minisztérium részére megküldeni.’’
7. §
Az R. 21. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,21. § A valós költségalapú közcélú távbeszél´ó szolgáltatások igénybevételi és összekapcsolási díjának megalapozásához a távközlési szervezetek távközlési szolgáltatásonként (a szolgáltatás tartalmának és jellegének megfelel´ó) számviteli rendszert kötelesek kialakítani, és fenntartani. Hiányos vagy nem megfelel´ó adatszolgáltatás esetében a költségalap meghatározását a külön jogszabályban
említett, és az Európai Unió irányelveinek megfelel´ó modell kialakítását a Hírközlési F´ófelügyelet végzi el a nemzetközi összehasonlító adatok figyelembevételével. A költségalapú díjakat 2000. január 1-jével kell bevezetni.’’
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A bérelt vonali szolgáltatásokért fizetend´ó díjak
1999. évben
1. A koncessziós társaságok a zártcélú hálózat üzemeltet´ói részére a zártcélú hálózat és a közcélú távbeszél´ó-hálózat összekapcsolásához szükséges bérelt vonali szolgáltatásért az alábbi díjakat számolhatják fel:
1.1. Egyszeri összekapcsolási díjak:
1A—1. Táblázat
Áramkör

Egyszeri összekapcsolási díj (Ft)

64 kbit/s vagy analóg

55 860

2 Mbit/s

558 600

1.2. Havi bérleti díjak:
1A—2. Táblázat
Bérleti díj (Ft/hó)

Díjzóna

64 kbit/s vagy analóg

8. §
Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és
2. számú melléklete lép.
9. §
Az R. 2. számú mellékletének 2. és 3. számú függeléke
helyébe új 2. és 3. számú függelék lép, melyet e rendelet
3. számú melléklete tartalmaz.
10. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg az R. 7. §-ának (3) bekezdése és 17. §-a hatályát veszti.
(2) A közcélú távbeszél´ó szolgáltatás igénybevételér´ól
kiállított számla soronkénti tételei és az ezekhez tartozó
részösszegek külön-külön nem kerekíthet´óek. A kerekítést — az erre vonatkozó általános szabályok szerint —
a számla összesített végösszegénél kell elvégezni.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Helyi

2 Mbit/s

4 460

22 300

I—II. díjzóna

26 760

133 800

III. díjzóna

91 440

457 200

2. A koncessziós társaságok a kiterjesztett használatú
összeköttetés létrehozásához szükséges bérelt vonali szolgáltatásért az 1.1. és 1.2. pontban megadott díjak 50%-kal
emelt értékét számíthatják fel.
3. A koncessziós társaságok a különcélú hálózat üzemeltet´ói részére a különcélú hálózat és a közcélú távbeszél´ó
hálózat összekapcsolásához szükséges bérelt vonali szolgáltatásért az alábbi díjakat számolhatják fel:
3.1. Egyszeri csatlakozási díjak:
az 1A—1. Táblázatban lév´ó összekapcsolási díjakat kell
alkalmazni.
3.2. A csatlakozás havi díja:
az 1A—2. Táblázatban a III. díjzóna megadott díjakat
kell alkalmazni.
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2A—3. Táblázat

2. számú melléklet
a 31/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

Percdíj
(Ft/perc)

Díjzóna, díjazási id´ószak

[2. számú melléklet
a 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelethez]

Helyi beszélgetés

A közcélú távbeszél´ó szolgáltatásokért fizetend´ó
el´ófizetési, hívásfelépítési és beszélgetési díjak
1999-ben érvényes díjak
Minden koncessziós társaságra érvényes díj
Impulzusdíj
Az impulzusszámláláson alapuló díjazásnál egy impulzus díja:
— el´ófizet´ói állomásokról kezdeményezett hívásoknál
— telefonkártyával m´úköd´ó nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál
— érmével m´úköd´ó nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál

Impulzus
id´ótartam
(mp)

12,00 Ft,

16,00 Ft,
16,00 Ft.

Csúcs

8,40

85,71

Nappali

8,40

85,71

Kedvezményes

3,30

218,00

Éjszakai kedvezményes

2,10

343,00

Csúcs

9,00

80,00

Nappali

9,00

80,00

Kedvezményes

7,20

100,00

Éjszakai kedvezményes

4,20

171,43

Csúcs

13,20

54,54

Nappali

13,20

54,54

Kedvezményes

9,00

80,00

Éjszakai kedvezményes

5,40

133,33

Csúcs

30,60

23,53

Nappali

30,60

23,53

Kedvezményes

15,00

48,00

Éjszakai kedvezményes

11,40

63,16

1. zóna

79,20

9,09

2. zóna

108,00

6,67

3. zóna

111,00

6,49

I. díjzónába tartozó beszélgetés

II. díjzónába tartozó beszélgetés

III. díjzónába tartozó beszélgetés

Az Országos Koncessziós Társaság közcélú távbeszél´ó
szolgáltatásainak díja
1999. január 1-jét´ól
1. El´ófizetési díjak

Nemzetközi beszélgetés

2A—2. Táblázat
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal

100

1210

4. zóna

270,00

2,67

Egyéni ikervonal

100

400

5. zóna

315,00

2,29

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

1630

6. zóna

375,00

1,92

Üzleti/intézményi ikervonal

200

700

2. a) Hívásfelépítési díj, kapcsolási díj: id´óalapú díjazásnál a hívó és a hívott szolgáltatás hozzáférési pont
közötti távközlési összeköttetés sikeres megvalósításáért
és bontásáért a díjazási id´ószaktól és a hívott díjzónától
függetlenül felszámítható díj hívásonként 6,60 Ft.
b) Beszélgetési díjak: id´óalapú díjazás, melyben a percalapú tarifák alapján a tényleges beszélgetési id´ó másodpercben meghatározott mértéke és a következ´ó táblázatban lév´ó, megfelel´ó percdíj 1/60-ad részének szorzata.

A helyi koncessziós társaságok közcélú távbeszél´ó
szolgáltatásainak díjai 1999. január 1-jét´ól
Digitel 2002 Rt. Primer terület: Gödöll´ó, Vác
1. El´ófizetési díjak
2A—4. Táblázat
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal

100

1220

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

2000
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2. Beszélgetési díjak

Percdíj kézi
kapcsolás
esetén
(Ft/perc)

Díjzóna, díjazási id´ószak

Impulzus
id´ótartam
gépkapcsolás
esetén (mp)

Helyi beszélgetés
Csúcs

8,00

90

Nappali

6,00

120

Kedvezményes

3,35

215

Éjszakai kedvezményes

2,06

350

Csúcs

20,57

35

Nappali

20,00

36

Kedvezményes

11,08

65

6,10

118

Csúcs

23,22

31

Nappali

22,50

32

Kedvezményes

13,09

55

7,20

100

Éjszakai kedvezményes

Impulzus
id´ótartam
gépkapcsolás
esetén (mp)

I. díjzónába tartozó beszélgetés
Csúcs

17,14

42

Nappali

14,40

50

Kedvezményes

7,20

100

Éjszakai kedvezményes

4,24

170

EMITEL Rt. Primer terület: Baja, Kisk´órös, Kiskunhalas

I. díjzónába tartozó beszélgetés

II. díjzónába tartozó beszélgetés

Éjszakai kedvezményes

Percdíj kézi
kapcsolás
esetén
(Ft/perc)

Díjzóna, díjazási id´ószak

2A—5. Táblázat

1. El´ófizetési díjak
2A—8. Táblázat
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal

100

1220

Egyéni ikervonal

100

300

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

1700

Üzleti/intézményi ikervonal

200

900

Déltáv Rt. Primer terület: Szeged, Szentes
2. Beszélgetési díjak

1. El´ófizetési díjak
2A—6. Táblázat

2A—9. Táblázat
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal

100

1220

Egyéni ikervonal

100

300

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

1990

Üzleti/intézményi ikervonal

200

530

Díjzóna, díjazási id´ószak

Percdíj kézi
kapcsolás
esetén
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
gépkapcsolás
esetén (mp)

Helyi beszélgetés
Csúcs

9,23

78

2. Beszélgetési díjak

Nappali

7,35

98

2A—7. Táblázat

Kedvezményes

3,51

205

Éjszakai kedvezményes

2,00

360

Csúcs

16,00

45

Nappali

15,00

48

Kedvezményes

6,37

113

Éjszakai kedvezményes

2,94

245

Díjzóna, díjazási id´ószak

Percdíj kézi
kapcsolás
esetén
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
gépkapcsolás
esetén (mp)

Helyi beszélgetés
Csúcs

8,78

82

Nappali

6,10

118

Kedvezményes

3,51

205

Éjszakai kedvezményes

2,88

250

I. díjzónába tartozó beszélgetés
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JászTel Rt. Primer terület: Jászberény

2. Beszélgetési díjak

1. El´ófizetési díjak

2A—13. Táblázat
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2A—10. Táblázat

Percdíj kézi
kapcsolás
esetén
(Ft/perc)

Díjzóna, díjazási id´ószak
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Impulzus
id´ótartam
gépkapcsolás
esetén (mp)

Helyi beszélgetés
Egyéni f´óvonal

100

1220

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

1920

Csúcs

7,83

92

Nappali

6,73

107

Kedvezményes

4,00

180

Éjszakai kedvezményes

2,18

330

Csúcs

20,00

36

Nappali

20,00

36

Kedvezményes

10,00

72

4,80

150

Csúcs

21,82

33

Nappali

21,82

33

Kedvezményes

11,08

65

5,54

130

2. Beszélgetési díjak
2A—11. Táblázat

I. díjzónába tartozó beszélgetés
Percdíj kézi
kapcsolás
esetén
(Ft/perc)

Díjzóna, díjazási id´ószak

Impulzus
id´ótartam
gépkapcsolás
esetén (mp)

Helyi beszélgetés
Csúcs

8,40

85,71

Nappali

6,73

107

Kedvezményes

3,20

225

Éjszakai kedvezményes

2,77

260

I. díjzónába tartozó beszélgetés
Csúcs

16,00

45

Nappali

15,00

48

Kedvezményes

6,43

112

Éjszakai kedvezményes

3,60

200

Éjszakai kedvezményes
II. díjzónába tartozó beszélgetés

Éjszakai kedvezményes

Dunatel Rt.: Primer terület: Dunaújváros
EgomCom Rt.: Esztergom
KisdunaCom: Szigetszentmiklós
Bakonytel Rt.: Veszprém
1. El´ófizetési díjak

Monor Telefontársaság: Primer terület: Monor

2A—14. Táblázat

1. El´ófizetési díjak

Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

2A—12. Táblázat
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal

100

1360

Egyéni ikervonal

100

360

Egyéni f´óvonal

100

1180

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

1880

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

1735

Üzleti/intézményi ikervonal

200

660
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2. Beszélgetési díjak

2. Beszélgetési díjak

2A—15. Táblázat

2A—17. Táblázat
Percdíj kézi
kapcsolás
esetén
(Ft/perc)

Díjzóna, díjazási id´ószak

Impulzus
id´ótartam
gépkapcsolás
esetén (mp)

Helyi beszélgetés

Díjzóna, díjazási id´ószak

7731

Percdíj kézi
kapcsolás
esetén
(Ft/perc)

Impulzus
id´ótartam
gépkapcsolás
esetén (mp)

Helyi beszélgetés

Csúcs

9,00

80

Nappali

6,20

116

Kedvezményes

3,43

210

Éjszakai kedvezményes

1,87

385

Csúcs

18,95

38

Nappali

18,00

40

Kedvezményes

8,00

90

Éjszakai kedvezményes

3,60

200

Csúcs

9,00

80

Nappali

7,83

92

Kedvezményes

3,51

205

Éjszakai kedvezményes

2,29

315

Csúcs

14,40

50

Nappali

14,40

50

Kedvezményes

6,00

120

Éjszakai kedvezményes

4,00

180

I. díjzónába tartozó beszélgetés
I. díjzónába tartozó beszélgetés

II. díjzónába tartozó beszélgetés
Csúcs

22,50

32

Nappali

21,82

33

Kedvezményes

9,60

75

Éjszakai kedvezményes

4,80

150

3. számú melléklet
a 31/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[2. számú függelék
a 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelethez]
Nemzetközi távbeszél´ó díjzónák
1999. január 1-jét´ól

Hungarotel Rt.: Békéscsaba, Orosháza

1. zóna: Ausztria, Horvátország, Jugoszlávia, Románia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna

Pápatel Rt.: Pápa
RábaCom Rt.: Sárvár
Kelet-Nógrád Com: Salgótarján
1. El´ófizetési díjak
2A—16. Táblázat
Kézi kapcsolás Gépi kapcsolás
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Egyéni f´óvonal

100

1160

Egyéni ikervonal

100

360

Üzleti/intézményi f´óvonal

200

1670

Üzleti/intézményi ikervonal

200

700

2. zóna: Albánia, Algéria, Andorra, Belgium, BoszniaHercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Fehéroroszország, Feröer-szk., Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Lettország, Líbia, Liechtenstein, Litvánia,
Luxemburg, Macedónia, Málta, Marokkó, Moldova, Monaco, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország, Tunézia, Vatikán
3. zóna: Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virginszigetek, Ausztrália, Brazília, Dél-afrikai Köztársaság,
Francia Guyana, Grönland, Grúzia, Guadeloupe, Hong
Kong, Izland, Izrael, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság,
Martinique, Mexikó, Oroszország, Puerto Rico, Réunion,
Szingapúr, Új-Zéland
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4. zóna: Angola, Argentína, Bahrein, Barbados, Bermuda, Bolívia, Chile, Ecuador, Egyesült Arab Emírségek,
Fülöp-szigetek, Ghána, Guatemala, Guinea, Holland Antillák, Honduras, Irán, Kazahsztán, Jamaica, Kamerun,
Kolumbia, Libéria, Malajzia, Mianmar, Mozambik, Namíbia, Niger, Omán, Panama, Peru, Saint-Pierre és Miquelon, Salvador, Seychelle-szigetek, Szaúd-Arábia, Szenegál,
Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Thaiföld, Uganda, Venezuela, Zambia, Zimbabwe
5. zóna: Azerbajdzsán, Bhután, Burundi, Costa Rica,
Egyiptom, Gabon, Indonézia, Irak, Jemen, Jordánia, Katar, Kenya, Kirgizisztán, Kuba, Kuvait, Libanon, Mongólia, Nicaragua, Nigéria, Örményország, Pápua Új-Guinea,
Szíria, Tadzsikisztán, Tajvan, Türkmenisztán, Uruguay,
Üzbegisztán
6. zóna: Afganisztán, Amerikai Szamoa, Anguilla, Antigua, Aruba, Ascension, Ausztrália külbirtokai, Bahama,
Banglades, Belize, Benin, Bissau-Guinea, Botswana, Brit
Virgin-szigetek, Brunei, Burkina Faso, Comore-szigetek,
Cook-szigetek, Csád, Diego Garcia, Dominikai Közösség,
Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Egyenlít´ói-Guinea,
Elefántcsontpart, Eritrea, Északi Mariana-szigetek, Etiópia, Falkland-szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Polinézia,
Gambia, Grenada, Guam, Guyana, Haiti, India, Kajmánszigetek, Kambodzsa, Karolina-szigetek, Kína, Kiribati,
Kongó, Koreai NDK, Közép-afrikai Köztársaság, Laosz,
Lesotho, Madagaszkár, Makao, Malawi, Maldív-szigetek,
Mali, Marshall-szigetek, Mauritánia, Mauritius, Mayotte,
Midway-szigetek, Mikronézia, Montserrat, Nauru, Nepál,
Niue, Nyugat-Szahara, Pakisztán, Palau, Paraguay, Pitcairn-szigetek, Ruanda, Salamon-szigetek, Sao Tomé és
Príncipe, Sierra Leone, Srí Lanka, St. Kitts és Nevis, St.
Lucia, St. Vincent és a Grenadine-szigetek, Suriname,
Szamoa, Szent-Ilona, Szomália, Togo, Tokelau-szigetek,
Tonga, Trinidad és Tobago, Turks- és Caicos-szigetek,
Tuvalu, Új-Kaledónia, Vanuatu, Vietnam, Wake, Wallis
és Futuna, Zaire, Zanzibár, Zöldfoki Köztársaság.

3. számú függelék
a 31/1997. (XII. 20.) KHVM rendelethez
Nemzetközi átsorolások
1999. január 1-jén

Országnév

1998/116. szám
98-as díjzóna

99-es díjzóna

Barbados

6

4

Bermuda

5

4

Ecuador

6

4

Francia Guyana

4

3

Guadeloupe

4

3

Honduras

5

4

Jamaica

6

4

Kamerun

6

4

Kolumbia

6

4

Libéria

6

4

Malajzia

5

4

Martinique

4

3

Mianmar

5

4

Niger

6

4

Omán

6

4

Panama

6

4

Réunion

4

3

Salvador

6

4

Seychelles

6

4

Szenegál

6

4

Szváziföld

6

4

Tanzánia

6

4

98-as díjzóna

99-es díjzóna

Thaiföld

5

4

Angola

6

4

Uganda

6

4

Bahrein

5

4

US Virgin

6

3

Országnév
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
32/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló
28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról
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nálatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül 1999. március 31-ig visszaváltja.
(3) A rendelet hatálybalépése el´ótt el´óvételben (meghatározott napra) váltott
a) egy útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön
belül, de legkés´óbb 1999. március 1-jéig,
b) menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi
idejükön belül, de legkés´óbb 1999. március 31-ig
használhatók fel utazásra.

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben —
a következ´óket rendelem el:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. §

1. számú melléklet
a 32/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

(1) A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló — a 34/1997.
(XII. 21.) KHVM rendelettel módosított — 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R .) 1. §-ának
(1)—(3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A menetrend szerinti vasúti személyszállításért járó
menetdíjat
a) az utazás távolsága,
b) a kocsiosztály, valamint
c) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekr´ól szóló — többször módosított — 287/1997. (XII. 29.)
Korm. rendelet alapján az utast megillet´ó kedvezmények
figyelembevételével az 1. számú melléklet szerint kell —
a 2. §-ban foglaltakra is tekintettel — megállapítani.
(2) A helyjegy díja a menetdíjon felül 90 Ft.
(3) Az intercity (IC) vonat pótjegy díja 320 Ft, amely a
helybiztosítás díját magában foglalja.’’
(2) Az R. 1. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A menetdíjból kedvezmény csak egy jogcímen jár.’’

2. §
Az R. 1—3. számú melléklete helyébe e rendelet 1—3.
számú melléklete lép.

3. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, egyidej´úleg a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet módosítására kiadott 34/1997.
(XII. 21.) KHVM rendelet 1., 3. és 4. §-a, valamint a
rendelet 1—3. számú melléklete hatályát veszti.
(2) A keletbélyegzés nélkül el´óvételben váltott menetjegyeket 1999. január 1-jét´ól csak a régi és az új ár közötti
díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút. A felhasz-

Katona Kálmán s. k.,

[1. számú melléklet
a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez]
1. Teljes árú menetdíjak
a) Egy útra szóló
Bármely vonat
Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

2.—1. osztály
különbözet

forintban

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
350
400
450
500
550
600
650
700

62
112
166
218
270
348
424
498
576
654
786
920
1050
1180
1310
1420
1530
1640
1750
1862
1994
2126
2258
2392
2530
2664
2796
2930

93
168
249
327
405
522
636
747
864
981
1179
1380
1575
1770
1965
2130
2295
2460
2625
2793
2991
3189
3387
3588
3795
3996
4194
4395

31
56
83
109
135
174
212
249
288
327
393
460
525
590
655
710
765
820
875
931
997
1063
1129
1196
1265
1332
1398
1465
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b) Menettérti útra szóló

Bármely vonat

Bármely vonat
Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

Km
2.—1. osztály
különbözet

forintban

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
350
400
450
500
550
600
650
700

124
224
332
436
540
696
848
996
1152
1308
1572
1840
2100
2360
2620
2840
3060
3280
3500
3724
3988
4252
4516
4784
5060
5328
5592
5860

186
336
498
654
810
1044
1272
1494
1728
1962
2358
2760
3150
3540
3930
4260
4590
4920
5250
5586
5982
6378
6774
7176
7590
7992
8388
8790

62
112
166
218
270
348
424
498
576
654
786
920
1050
1180
1310
1420
1530
1640
1750
1862
1994
2126
2258
2392
2530
2664
2796
2930

2. 50%-os mérséklés´ú menetdíjak
a) Egy útra szóló
Bármely vonat
Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

2.—1. osztály
különbözet

forintban

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

31
56
83
109
135
174
212
249
288
327

47
84
125
164
203
261
318
374
432
491

16
28
42
55
68
87
106
125
144
164

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

2.—1. osztály
különbözet

forintban

120
140
160
180
200

393
460
525
590
655

590
690
788
885
983

197
230
263
295
328

220
240
260
280
300

710
765
820
875
931

1065
1148
1230
1313
1397

355
383
410
438
466

350
400
450
500

997
1063
1129
1196

1496
1595
1694
1794

499
532
565
598

550
600
650
700

1265
1332
1398
1465

1898
1998
2097
2198

633
666
699
733

b) Menettérti útra
Bármely vonat
Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

2.—1. osztály
különbözet

forintban

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
350
400
450
500

62
112
166
218
270
348
424
498
576
654
786
920
1050
1180
1310
1420
1530
1640
1750
1862
1994
2126
2258
2392

94
168
250
328
406
522
636
748
864
982
1180
1380
1576
1770
1966
2130
2296
2460
2626
2794
2992
3190
3388
3588

32
56
84
110
136
174
212
250
288
328
394
460
526
590
656
710
766
820
876
932
998
1064
1130
1196
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Bármely vonat

Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

2.—1. osztály
különbözet

7735
Bármely vonat

Km

2. kocsiosztályában

forintban

550
600
650
700

2530
2664
2796
2930

1266
1332
1398
1466

3. 67,5%-os mérséklés´ú menetdíjak
a) Egy útra szóló

Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

2.—1. osztály
különbözet

forintban

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
350
400
450
500
550
600
650
700

20
36
54
71
88
113
138
162
187
213
255
299
341
384
426
462
497
533
569
605
648
691
734
777
822
866
909
952

30
54
81
107
132
170
207
243
281
320
383
449
512
576
639
693
746
800
854
908
972
1037
1101
1166
1233
1299
1364
1428

10
18
27
36
44
57
69
81
94
107
128
150
171
192
213
231
249
267
285
303
324
346
367
389
411
433
455
476

Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

40
72
108
142
176

60
108
162
214
264

226
276
324
374
426

340
414
486
562
640

114
138
162
188
214

120
140
160
180
200

510
598
682
768
852

766
898
1024
1152
1278

256
300
342
384
426

220
240
260
280
300

924
994
1066
1138
1210

1386
1492
1600
1708
1816

462
498
534
570
606

350
400
450
500

1296
1382
1468
1554

1944
2074
2202
2332

648
692
734
778

550
600
650
700

1644
1732
1818
1904

2466
2598
2728
2856

822
866
910
952

4. 90%-os mérséklés´ú menetdíjak
a) Egy útra szóló
Bármely vonat
Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

2.—1. osztály
különbözet

forintban

6
11
17
22
27

9
17
26
33
41

3
6
9
11
14

2.—1. osztály
különbözet

60
70
80
90
100

35
42
50
58
65

53
63
75
87
98

18
21
25
29
33

20
36
54
72
88

120
140
160
180
200

79
92
105
118
131

119
138
158
177
197

40
46
53
59
66

forintban

10
20
30
40
50

60
70
80
90
100

10
20
30
40
50

b) Menettérti útra
Bármely vonat

2.—1. osztály
különbözet

forintban

3796
3996
4194
4396

Bármely vonat

1. kocsiosztályában
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Bármely vonat
Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

2.—1. osztály
különbözet

1997/116. szám

5. A felmutatóra érvényes bérletek ára
Éves bérletjegy ára

forintban

2.

220
240
260
280
300

142
153
164
175
186

213
230
246
263
279

71
77
82
88
93

350
400
450
500

199
213
226
239

299
320
339
359

100
107
113
120

550
600
650
700

253
266
280
293

380
399
420
440

127
133
140
147

Havi bérletjegy ára

1.

2.

1.

kocsiosztályban, forintban

a) A MÁV vonalaira
— összvonalas
— csoportos
(rayon)
— vonalbérlet
200 km-es
távolságra

526000

789000

52600

78900

406000

609000

40600

60900

350000

525000

35000

52500

459000

30600

45900

b) A GYSEV vonalain
306000

6. A munkába járásra szolgáló bérletek ára*
a) Havijegy, Ft
2. kocsiosztályban

b) Menettérti útra

Km

2. kocsiosztályában

munkáltató

díjszabási ár

fizet

Bármely vonat
Km

dolgozó

1. kocsiosztályában

2.—1. osztály
különbözet

forintban

10
20
30
40
50

12
22
34
44
54

18
34
52
66
82

6
12
18
22
28

60
70
80
90
100

70
84
100
116
130

106
126
150
174
196

36
42
50
58
66

120
140
160
180
200

158
184
210
236
262

238
276
316
354
394

80
92
106
118
132

220
240
260
280
300

284
306
328
350
372

426
460
492
526
558

142
154
164
176
186

350
400
450
500

398
426
452
478

598
640
678
718

200
214
226
240

550
600
650
700

506
532
560
586

760
798
840
880

254
266
280
294

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

380
685
1020
1345
1665
2140
2620
3065
3540
4030

Km

dolgozó

2320
4215
6280
8255
10235
13160
16080
18835
21760
24770

2700
4900
7300
9600
11900
15300
18700
21900
25300
28800

1. kocsiosztályban
munkáltató

díjszabási ár

fizet

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

565
1030
1535
2015
2500
3215
3925
4600
5315
6050

3485
6320
9415
12385
15350
19735
24125
28250
32635
37150

4050
7350
10950
14400
17850
22950
28050
32850
37950
43200

b) Félhavijegy, Ft
2. kocsiosztályban
Km

dolgozó

munkáltató

díjszabási ár

fizet

10
20
30
40

190
345
510
670

1160
2105
3140
4130

1350
2450
3650
4800
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2. kocsiosztályban
Km

dolgozó

munkáltató

Bármely vonat
díjszabási ár

Km

2. kocsiosztályában

fizet

50
60
70
80
90
100

835
1070
1310
1535
1770
2015

1. kocsiosztályában

forintban

5115
6580
8040
9415
10880
12385

5950
7650
9350
10950
12650
14400

550
600
650
700

11130
11720
12300
12890

16695
17580
18450
19335

2. számú melléklet
a 32/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

1. kocsiosztályban
Km

dolgozó

munkáltató

díjszabási ár

fizet

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

285
515
765
1010
1250
1605
1965
2300
2655
3025

1740
3160
4710
6190
7675
9870
12060
14125
16320
18575

2025
3675
5475
7200
8925
11475
14025
16425
18975
21600

* A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetend´ó
költségtérítésr´ól a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet intézkedik.

7. A diákigazolvánnyal rendelkez´ó tanulók és hallgatók
havijegyének ára
Bármely vonat
Km

2. kocsiosztályában

1. kocsiosztályában

forintban

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
350
400
450
500

270
490
730
960
1190
1530
1870
2190
2530
2880
3460
4050
4620
5190
5760
6250
6730
7220
7700
8190
8770
9350
9940
10520

405
735
1095
1440
1785
2295
2805
3285
3795
4320
5190
6075
6930
7785
8640
9375
10095
10830
11550
12285
13155
14025
14910
15780

[2. számú melléklet
a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez]
Az útipoggyász viteldíja
Km

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
350
400
450
500
550
600
650
700

Poggyászdarabonként,
forintban

135
135
135
135
135
174
212
249
288
327
393
460
525
590
655
710
765
820
875
931
997
1063
1129
1196
1265
1332
1398
1465

3. számú melléklet
a 32/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[3. számú melléklet
a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez]
Él´ó állatok szállításának díja és a kerékpár viteldíja
Km

10
20

Bármely vonat
2. kocsiosztályában

68
68
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Bármely vonat
2. kocsiosztályában

Km

30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
350
400
450
500
550
600
650
700

68
68
68
87
106
125
144
164
197
230
263
295
328
355
383
410
438
466
499
532
565
598
633
666
699
733

Díjmentes a vakvezet´ó kutya szállítása.

1997/116. szám
2. §

(1) A rendelet mellékletében meghatározott engedélyekért az ott megállapított díjakat kell fizetni.
(2) A díjat az engedélyt kér´ó üzemben tartó az engedélyezési eljárás megkezdése el´ótt köteles a Közlekedési F´ófelügyelet (a továbbiakban: KFF) a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01738825 számú el´óirányzat felhasználási keretszámlájára befizetni.
(3) A befizetett díj a KFF saját bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló kormányrendelet* el´óírásait kell alkalmazni.
(4) A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

3. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, és ezzel
egyidej´úleg a nemzetközi közúti áruszállítási engedélyek
díjairól szóló 6/1993. (II. 23.) KHVM rendelet hatályát
veszti. A rendelet mellékletében meghatározott díjakat
el´óször az 1999. évre kiadott engedélyek esetében kell
alkalmazni.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet
a 33/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
33/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete

A nemzetközi közúti árufuvarozás és személyszállítási
engedélyek díjai
(SZJ 151)
Ft/db

a nemzetközi közúti árufuvarozás és személyszállítási
engedélyek díjairól

1. Oda-vissza útra jogosító (járati) engedélyek díja

600

Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

2. Egy naptári évre korlátlan számú útra jogosító áru- és személyszállítási engedély
— a 3. pontban lev´ó CEMT engedélyek
kivételével — díja

10 000

3. Egy naptári évre korlátlan számú útra jogosító — a CEMT egyezményben részes
országok viszonylatában felhasználható
— engedélyek díja

30 000

1. §
A rendelet hatálya a nemzetközi közúti áru- és személyszállítást végz´ó jogi személyekre, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságokra és természetes személyre (a továbbiakban együtt: üzembentartó) terjed ki, amely/aki nemzetközi forgalomban közúti árufuvarozási, illet´óleg személyszállításhoz magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel
ellátott tehergépkocsit, nyerges vontatót, pótkocsit, félpótkocsit, járm´úszerelvényt, autóbuszt (a továbbiakban
együtt: járm´ú) tart üzemben.

Az év egy meghatározott id´ószakára vonatkozó (1—2 hónap) árufuvarozás és személyszállítási engedély díja az éves
engedély díjának arányos része.
* Lásd a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségekr´ól szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendeletet.
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
34/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
a közúti járm´úvezet´ói vizsga és az egyes közúti
közlekedési szakképesítésekkel összefügg´ó vizsgák
díjairól
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(8) A befizetett, illetve beszedett vizsgadíjak az eljáró
közlekedési hatóság bevételét képezik. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó
szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló kormányrendelet** el´óírásait kell alkalmazni.
(9) A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

2. §
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A közúti járm´úvezet´ók képzésér´ól, vizsgáztatásáról
és szakképesítésér´ól szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendeletben meghatározott járm´úvezet´ói vizsgák díjait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg — és
távolmaradását a külön jogszabályban* meghatározott feltételek szerint nem menti ki —, újabb vizsgát a vizsgadíj
ismételt befizetése után tehet.
(3) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.
(4) Az elméleti, illet´óleg gyakorlati (biztonsági ellen´órzés és üzemeltetési, járm´úkezelési) vizsga megrendezését
— a képz´ó szerv írásbeli kérelmére — a megyei (f´óvárosi)
közlekedési felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) a kérelmez´ó által megjelölt létesítményben is engedélyezheti.
Ebben az esetben a vizsga megtartásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeket — kivéve, amelyeket a Közlekedési F´ófelügyelet (a továbbiakban: KFF)
szabályzatban a felügyelet hatáskörébe utalt — a képz´ó
szervnek kell térítésmentesen biztosítania.
(5) A járm´úkezelési (rutin) és a forgalmi vizsgához a
járm´úvet a képz´ó szerv biztosítja.
(6) A vizsgázónak az egyes járm´úvezet ´ói vizsgák díjait
a vizsgára jelentkezéskor kell az eljáró megyei (f´óvárosi)
közlekedési felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) a
Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet 6. számú
m ellékletben felsorolt el´óirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A felügyelet a befizetett vizsgadíjakból 10% -ot a KFF költségvetési számlájára utal át,
amelyet vizsgafejlesztésre és ellen ´órzésre kell fordítani.
(7) Az egyes kategóriákhoz rendelt vizsgadíjak magukban foglalják a vizsgalap vizsgázónál maradó részének kiállítási díját. A vizsgalap elvesztése esetén az 1. számú
melléklet 4. pontjában meghatározott díjat kell fizetni.
* Lásd a közúti járm´úvezet´ók képzésér´ól, vizsgáztatásáról és szakképesítésér´ól szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 27. §-ának c) pontját.

A szakoktatói és az iskolavezet´ói névjegyzékbe való
felvétel díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A
díjat a felvételt kér´ónek az eljáró felügyelet költségvetési
számlájára kell befizetnie.

3. §
(1) Az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefügg´ó vizsgák díjait (a továbbiakban: szakvizsgadíj) e rendelet
3. számú melléklete tartalmazza. A szakvizsgadíjat a vizsgázó
a vizsgát szervez´ó képz´ó szerv számlájára fizeti be.
(2) A távolmaradás igazolására és a sikertelen vizsgára
vonatkozóan a rendelet 1. §-ának (2) és (3) bekezdésében
foglaltakat kell megfelel´óen alkalmazni.
(3) A szakvizsgadíjból a képz´ó szervnek 22%-ot el kell
különítenie, amely összeget a vizsgáztatás el´ókészítési
(nyilvántartási, okmánykiállítási, szervezési) költségeinek
fedezetére a KFF részére kell átutalni.***
4. §
(1) A közúti járm´úvezet´ók utánképzésér´ól szóló
139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének
1/a) pontjában meghatározott közúti járm´úvezet´ói pótvizsgadíjat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) A tanfolyamokon használható, külön jogszabályban**** el´óírt tankönyveket és oktatási segédleteket (a továbbiakban: tansegédlet) a KFF hagyja jóvá. A tansegédletek
jóváhagyásának díját az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. §
(1) E z a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba. Az
1. számú mellékletben meghatározott vizsgadíjak nem
vonatkoznak azokra a vizsgákra, amelyeknek díját e rendelet kihirdetése el´ótt befizették.
** Lásd a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendeletet.
*** Lásd a közúti járm´úvezet´ók képzésér´ól, vizsgáztatásáról és szakképesítésér´ól szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 27. §-ának b) pontját.
**** Lásd a 30/1998. (IV. 21.) MT rendelet 12. §-ának (2) bekezdését.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a közúti
járm´úvezet´ói vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefügg´ó vizsgák díjairól szóló 26/1992.
(XII. 22.) KHVM rendelet és a módosítására kiadott
17/1995. (X. 20.) KHVM rendelet hatályát veszti.

1996/116. szám

2. számú melléklet
a 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
Ft
A szakoktatói, illet´óleg az iskolavezet´ói
névjegyzékbe való felvétel díja

2 400

Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

3. számú melléklet
34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

1. számú melléklet
a 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

Az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel
összefügg´ó vizsgák díjai

A közúti járm´úvezet´ói vizsgák díjai
(SZJ 151)

Ft
Ft

1. Vezet´ói engedély (A1, C1*, D1*, A korl., A,B,C,D,
B+E, C1+E*, D1+E*, C+E, D+E) alkategóriáinak,
kategóriáinak és kombinált kategóriáinak vizsgadíjai
Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga díja
szaktárgyanként
1 600
A gyakorlati vizsga díja járm´úkategóriánként és vizsgatárgyanként
— Biztonsági ellen´órzés és üzemeltetési vizsga
(A1, A korl., A,B,B+E)
1 200
— Biztonsági ellen´órzés és üzemeltetési vizsga
(C1*, D1*, C1+E*, D1+E*, C, D,
C+E, D+E)
2 900
— Járm´úkezelési (rutin) vizsga járm´úkategóriánként
1 200
— Forgalmi vizsga járm´úkategóriánként
2 900
— Járm´úkezelési vizsga (összevont
rutin és biztonsági ellen´órzés
A1, A korl. A, B)
2 400
2. Járm´úvezet´ó engedély (trolibusz kategória) vizsgadíjai
Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga díja
szaktárgyanként
1 600
Gyakorlati vizsga vizsgatárgyanként:
— Biztonsági ellen´órzés és üzemeltetési vizsga
1 200
— Járm´úkezelési (rutin) vizsga
1 200
— Forgalmi vizsga
2 900
3. Járm´úvezet´ó igazolvány (smkp, lassú járm´ú, mgv., kerti
traktor, állati er´óvel vont járm´ú hajó) kategóriáinak
vizsgadíjai
Az elméleti írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgák díja járm´úkategóriánként és vizsgatárgyanként
1 200
4. Az új vizsgalap kiállításának díja

600

* A *-al jelölt C1, D1 alkategóriák és a C1+ E; D1+ E kombinált
kategóriák 2000. január 1-jét´ól lépnek hatályba.

1. Elméleti vizsga, vizsgatárgyanként
a) Írásbeli (teszt) vizsga
b) Egyéb írásbeli vizsga
c) Szóbeli vizsga
2. Gyakorlati vizsga vizsgatárgyanként

1 200
2 000
2 000
3 400

4. számú melléklet
a 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
Ft
Az utánképzés díjául alapul vehet´ó közúti
járm´úvezet´ói pótvizsgadíj

320

5. számú melléklet
a 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
Tankönyvek és tansegédletek jóváhagyásának díja
Ft
A/4 szabvány, oldalanként
Minimum jóváhagyási díj
Maximum jóváhagyási díj

500
10 000
50 000

6. számú melléklet
a 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
Név

Magyar Államkincstár
számlaszám

I. fokú hatósági tevékenységet végz´ó szervek
F´óvárosi Közlekedési Felügyelet
Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet
Bács-Kiskun Megyei Közlekedési
Felügyelet
Békés Megyei Közlekedési Felügyelet

10032000-01731969
10024003-01731976
10025004-01731983
10026005-01731990
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Név

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Csongrád Megyei Közlekedési
Felügyelet
Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet
Gy´ór-Moson-Sopron
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési
Felügyelet
Heves Megyei Közlekedési Felügyelet
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Komárom-Esztergom
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közlekedési Felügyelet
Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet
Vas Megyei Közlekedési Felügyelet
Veszprém Megyei Közlekedési
Felügyelet
Zala Megyei Közlekedési Felügyelet

10028007-01732018
10029008-01732025
10033001-01732032
10034002-01732049
10035003-01732056
10045002-01732104
10036004-01732063

(1) A hajózási képesítésekr´ól szóló 10/1996. (III. 1.)
KHVM és a 28/1997. (XII. 20.) KHVM rendelettel módosított 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.)
3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A vizsga díjköteles. A díjat a vizsgára jelentkezéssel
egyidej´úleg a Közlekedési F´ófelügyelet; illetve belvízi
sportcélú vizsga és révész vizsga esetén a területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet; okmánymásodlat és okmánycsere esetén a másodlatot kiadó vagy a cserét végz´ó
hajózási hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett el´óirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A díjak mértékét az 5. számú melléklet határozza meg. A mellékletben megállapított díjak általános forgalmi adót nem
tartalmaznak.’’
(2) Az R. 3. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép, egyidej´úleg az (5) és (6) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre változik:
,,(5)
Számlaszám

10037005-01732070
10032000-01731952
10039007-01732087
10044001-01732094
10046003-01732111
10047004-01732128
10048005-01732135
10049006-01732142

II. fokú hatósági tevékenységet végz´ó szervek
Közlekedési F´ófelügyelet
KHVM

1. §

Magyar Államkincstár
számlaszám

10027006-01732001
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10032000-01738825
10032000-01465464

I. fokú hajózási hatósági tevékenységet végz´ó szervek
Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Gy´ór-Moson-Sopron
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet
Közlekedési F´ófelügyelet

a hajózási képesítésekr´ól szóló
2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet módosításáról
A hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerej´ú rendelet
31. §-ának (1) bekezdésében, valamint az illetékekr´ól
szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

10027006-01732001
10033001-01732032
10045002-01732104
10032000-01731952
10039007-01732087
10032000-01738825

II. fokú hajózási hatósági tevékenységet végz´ó szervek
Közlekedési F´ófelügyelet
KHVM

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
35/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete

10024003-01731976

10032000-01738825
10032000-01465464

(6) A befizetett vizsgadíj az eljáró közlekedési hatóság
bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló kormányrendelet*
el´óírásait kell alkalmazni.
* Lásd a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségekr´ól szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendeletet.’’

2. §
Az R . 5. számú melléklete helyébe e rendelet m elléklete lép.
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3. §

(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen vizsgára jelentkezések esetében kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a hajózási
képesítésekr´ól szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet módosítására kiadott 10/1996. (III. 1.) KHVM rendelet hatályát veszti.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet
a 35/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
[5. számú melléklet
a 2/1995. (II.24.) KHVM rendelethez]
A hajózási képesít´ó vizsgák vizsgadíjai
(SZJ 151)

1996/116. szám

j) rádiós tiszt, rádiótelefon-kezel´ó, rádiótávíró-kezel´ó
k) AR PA kezel´ó
l) fedélzeti tiszti felújító vizsga
m) géptiszti ismeretfelújító vizsga
n) hosszújáratú els´ótiszt
o) els´ótiszt

3 000
4 800
4 800
4 800
12 800
11 200

3. Belvízi és tengeri hajón gépüzemi munkakör betöltésére jogosító vizsga
a) I. és II. osztályú géptiszt
7 800
b) gépüzemvezet´ó 3000 kW feletti hajóra
12 000
c) gépüzemvezet´ó 3000 kW alatti hajóra
7 200
d) géptéri ´órszolgálatért felel´ós géptiszt
7 200
e) villamos géptiszt
4 800
f) gépmester
5 400
g) géptéri ´órszolgálat tagja (tengeri hajón)
2 400
h) g´ózgépkezel´ó, motorkezel´ó, villamosgép-kezel´ó
3 000
i) hajókazán-kezel´ó
2 000
j) másodgéptiszt 3000 kW feletti hajóra
12 800
k) másodgéptiszt 3000 kW alatti hajóra
9 600

Ft
1. A belvízi hajón fedélzeti munkakör betöltésére jogosító
vizsgák díjai
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

hajóskapitány
fedélzeti tiszt
hajóvezet´ó
kishajóvezet´ó
úszó munkagépvezet´ó
géphajókormányos
gépnélküli hajóvezet´ó
révész
kormányos
radarhajós
veszélyes áru szállítási megbízott

2 400
9 600
9 600
6 000
3 600
3 000
4 200
3 000
1 800
6 000
4 200

2. Tengeri hajón fedélzeti munkakör betöltésére jogosító
vizsgák díjai
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

I. osztályú tengerészkapitány
II. osztályú tengerészkapitány
tengerész fedélzeti tiszt
fedélzetmester
kormányosmatróz
matróz
navigációs ´órszolgálat tagja
túlélési járm´úkezel´ó
olajszállító vagy vegyi anyagot vagy
cseppfolyósított gázokat szállító tartályhajó vagy szilárd halmazállapotú
vagy veszélyes vagy mérgez´ó rakományokat nem ömlesztve szállító hajó
— parancsnoka, tisztje
— személyzete

12 000
9 000
9 600
4 400
3 000
2 000
3 000
3 000

3 000
2 400

4. Tengeri hajón fedélzeti vagy gépüzemi munkakör betöltésére jogosító vizsgák díjai
a) alapfokú t´úzvédelmi ismeretek
1 400
b) II. fokú t´úzvédelmi ismeretek
1 800
c) személyi túléléstechnikai ismeretek
1 800
5. Sport- és kedvtelési célú hajó vezetésére jogosító vizsgák díjai
a) belvízi vitorlás-, illetve kisgéphajó-vezet´ó
3 800
b) tengeri III. osztályú kishajóvezet´ó
6 000
c) tengeri II. osztályú kishajóvezet´ó
3 100
6. Egyéb eljárások díjai
a) az 1—5. pontban nem említett képesít´ó vizsgák díjai
b) kiterjeszt´ó, javító- és kedvezményezett vizsga díja tárgyanként
c) vizsgaokmány másolat kiállítása, okmánycsere
d) honosítás, vizsga nélkül kiadható okmány díja
e) sportcélú (tengeri) okmány, másolat,
okmánycsere
f) szolgálati id´ó hatósági igazolása hajós/tengerész szolgálati könyvben, hajónként

1 000
1 000
1 000
1 200
1 200

250

7. Ha az 1—5. pontban említett hajózási hatósági eljárások elvégzését a kérelmez´ó a hajózási hatóság által
meghirdetett helyeken és id´ópontokon kívül kívánja,
akkor a hajózási hatóság emiatt felmerül´ó költségeit
megtéríteni köteles.

1996/116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

8. Az 1—5. pontban említet vizsgadíjak a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is magukban foglalják.
9. A gyakorlati vizsgák díja a vizsgához szükséges hajó
költségeit nem tartalmazza.
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(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a vasúti
járm´úvezet´ók és mozdonykazán-f´út´ók, valamint egyes
gépkezel´ók vizsgadíjairól szóló 21/1994. (V. 31.) KHVM
rendelet és a módosítására kiadott 1/1996. (I. 12.) KHVM
rendelet hatályát veszti.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
36/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete

Melléklet
a 36/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
A vasúti járm´úvezet´ók és mozdonykazán-f´út´ók,
valamint egyes gépkezel´ók vizsgadíjai
(SZJ 151)

a vasúti járm´úvezet´ók és mozdonykazán-f´út´ók, valamint
egyes gépkezel´ók vizsgadíjairól
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
A hatósági vizsgára jelentkez´ó vasúti járm´úvezet´ó és
mozdonykazán-f´út´ó, továbbá a sikló-, függ´ópálya-, sífelvonó és mozgólépcs´ó-kezel´ó a rendelet mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.

2. §
(1) A vizsgadíjakat a vizsgára jelentkezéssel egyidej´úleg
kell a Közlekedési F´ófelügyelet Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01738825 számú el´óirányzat felhasználási keretszámlájára befizetni.
(2) A befizetett díjak az eljáró közlekedési hatóság bevételei. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló kormányrendelet*
el´óírásait kell alkalmazni.
(3) A rendelet mellékletében meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

3. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´ó vizsgára jelentkezéseknél kell alkalmazni.

Sorszám

Megnevezés

Vizsgadíj
(Ft)

I. Országos közforgalmú vasút
1. G´ózmozdony-vezet´ói
2. Villamosmozdony-vezet´ói és segédmozdony-vezet´ói
3. Dízelmozdony-vezet´ói és segédmozdony-vezet´ói
4. Vasúti tehervágánygépkocsi-vezet´ói
5. Saját géperej´ú vasúti munkagépvezet´ói
6. a) G ´ózmozdony kazánf´út´ói
b) Mozdonyeredet´ú stabilkazánf´út´ói

4 200
4 800
4 800
3 400
3 800
3 400
2 400

II. Helyi közforgalmú vasút
7.
8.
9.
10.

Közúti, vasúti járm´úvezet´ói
El´óvárosi vasúti járm´úvezet´ói
Földalatti (metró) vasúti járm´úvezet´ói
Millenniumi földalatti vasúti járm´úvezet´ói
11. Fogaskerek´ú vasúti járm´úvezet´ói

3 800
3 400
3 400
3 400
3 400

III. Saját használatú vasút
12.
13.
14.
15.
16.
17.

G´ózmozdony-vezet´ói
Villamosmozdony-vezet´ói
Dízelmozdony-vezet´ói
Bányavasúti villamosmozdony-vezet´ói
Bányavasúti dízelmozdony-vezet´ói
Keskeny-nyomtávolságú
dízelmozdony-vezet´ói
18. a) G ´ózmozdony kazánf´út´ói
b) Mozdonyeredet´ú stabilkazánf´út´ói

3 400
3 800
3 800
4 300
3 800
3 400
3 000
2 300

IV. Különleges vasutak
* Lásd a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségekr´ól szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendeletet.

19. Sikló-, függ´ópálya-, sífelvonó- és mozgólépcs´ó-(mozgójárda) kezel´ói

3 400
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Sorszám

Megnevezés

Vizsgadíj
(Ft)

V. Javítóvizsgák
20. Minden javítóvizsga

1 200

VI. Vizsgabizonyítvány, okmány másodlat,
új járm´úvezet´ói gépkezel´ói igazolvány másodlat kiállítás díja
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(2) A befizetett vizsgadíj az eljáró közlekedési hatóság
bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló kormányrendelet*
el´óírásait kell alkalmazni.
(3) A rendelet mellékletében meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

600

A vizsgák után a járm´úvezet´ói, a kazánf´út´ói és a gépkezel´ói igazolványok kiállítási díjait a vizsgadíjak magukban
foglalják.

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
37/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete

3. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követ´óen kezdeményezett hatósági eljárásoknál kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a szállítótartályok m´úszaki felügyeletér´ól szóló 5/1979. (III. 14.)
KPM rendelet és a módosítására kiadott 3/1996. (I. 12.)
KHVM rendelet hatályát veszti.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

a szállítótartályok m´úszaki felügyeletér´ól
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében, valamint a Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény kihirdetésér´ól szóló 1977. évi 20. törvényerej´ú rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A szállítótartályok (konténerek) gyártási és m´úszaki felügyeleti el´óírásait e rendelettel kiadom, és kötelez´ó alkalmazásukat elrendelem. A gyártási és m´úszaki felügyeleti el´óírások a Közlekedési F ´ófelügyeletnél
szerezhet ´ók be.
(2) A szállítótartályok m´úszaki felügyeletét (a szállítótartályok próbájával, ellen ´órzésével és jóváhagyásával
kapcsolatos feladatokat) a Közlekedési F ´ófelügyelet látja el.
(3) A próba, az ellen´órzés és a jóváhagyás díjköteles. A
díjakat a rendelet melléklete tartalmazza.

2. §
(1) A rendelet mellékletében meghatározott díjakat a
hatósági eljárás kezdeményezésével egyidej´úleg a Közlekedési F´ófelügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01738825 számú el´óirányzat-felhasználási keret
számlájára kell befizetni.

Melléklet
a 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
A szállítótartályok m´úszaki felügyeleti díjai
(SZJ 151)
Ft
1. Gyártó és javító üzemek jóváhagyása
elismerése
a) els´ó alkalommal (próbaállomás
nélkül)
b) els´ó alkalommal (próbaállomással)
c) id´ószakonkénti (kétévenkénti)

36 000
48 000
12 000

2. Próbaállomás jóváhagyása

24 000

3. Konténertípus
(próba nélkül)

szerinti

jóváhagyás
18 000

4. Egyedi, új konténer jóváhagyása (próba nélkül)

18 000

5. Prototípus próba

13 000

6. Egyedi, új konténer próbája

13 000

7. Sorozatgyártású új konténer darabonkénti végátvétele, gyártásközi ellen´órzések, próbák és mérések végzése, embléma kiadása és a CSC tábla érvényesítése

1 800

* Lásd a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendeletet.

1996/116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

8. Üzemben lév´ó konténerek jóváhagyása, CSC táblával való ellátása
a) dokumentáció vizsgálata
b) szemle, okmány kiállítása, embléma
kiadás, CSC tábla érvényesítése
Megjegyzés: azonos típusú konténerek
esetén a dokumentáció ellen´órzése
csak az els´ó daraboknál került érvényesítésre.
9. Javított konténer szemléje
a) javítás el´ótti szemle
b) javítás utáni szemle, okmány kiállítása
c) javítás utáni szemle, okmány kiállítás embléma kiadással
d) javítás utáni szemle, okmány kiállítás, embléma és új CSC tábla kiadásával (a táblát a KFF adja)
Megjegyzés: amennyiben terhelési próba is szükséges, annak díja a prototípus
alapján részarányosan kerül felszámításra.
A felosztásnál a vázszerkezet próbáinak részaránya 90%.
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2. §

3 600
1 800

1 000
1 200
1 400

1 800

10. Tartálykonténer id´ószakos szemléje

1 800

11. Izotermikus konténer id´ószakos szemléje

2 200

12. Szárazárus konténer id´ószakos szemléje

2 000

(1) Az igényelt hatósági eljárásért meghatározott díjat
az igénylés benyújtásával egyidej´úleg kell az eljáró közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett a 2. számú mellékletben felsorolt el´óirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.
(2) A befizetett díj az eljáró közlekedési hatóság bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló kormányrendelet*
el´óírásait kell alkalmazni.
(3) A rendelet mellékletében meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
(4) Az els´ófokú közlekedési hatóság határozata ellen
benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának
50% -a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidej´úleg
kell a másodfokú közlekedési hatóság költségvetési
számlájára befizetni.
(5) Ha a fellebbezéssel megtámadott határozat jogszabálysért´ó, a fellebbezési eljárási díjat vissza kell téríteni.
Err´ól a másodfokú hatóság a határozatában köteles rendelkezni.

3. §
Ha a közlekedési hatóság a jogszabályban el´óírt hatósági eljárást m´úszaki okból kizárólag csak külföldön folytathatja le, a díjat — az eljárás lefolytatását követ´óen, a
tényleges költségek alapján — számla ellenében 15 napon
belül kell az eljáró hatóság részére megfizetni.

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
38/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
a vasúti hatósági eljárások díjairól
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A vasúti hatósági eljárásokért e rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott díjakat kell fizetni.
(2) H a a közlekedési hatóság a hatósági eljárás során
több építmény, berendezés vagy járm´ú engedélyezése
tárgyában dönt, a díjakat a melléklet szerint, építményenként, berendezésenként, illetve járm´úvenként kell
megállapítani.

4. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen kezdeményezett
hatósági eljárásoknál kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a vasúti
hatósági eljárások díjairól szóló 20/1994. (V. 31.) KHVM
rendelet és a módosítására kiadott 4/1996. (I. 12.) KHVM
rendelet hatályát veszti.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

* Lásd a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendeletet.
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1. számú melléklet
a 38/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
A vasutakkal kapcsolatos hatósági eljárások
(szolgáltatások) díjai
(SZJ 151)
Ft

1. A vasúti pálya és egyéb vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos díjak
a) Vasúti pályák, iparvágányok
— létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély
= 500 méter pályahosszig, 5 kitér´óig
144 000
= további megkezdett 500 méterenként
11 000
= többletkitér´óként
2 600
— megszüntetési engedély
54 000
b) Hidak, aluljárók, véd´óhidak
— létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély
= 30 méter nyílásig
144 000
= további megkezdett méterenként
1 100
— megszüntetési engedély
54 000
c) Alagutak
— létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
= 500 méter hosszig
144 000
= további megkezdett 500 méterenként
11 000
— megszüntetési engedély
54 000
d) Oldal-, homlok- és magasrakodók
— létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
= gépészeti berendezéssel
138 000
= gépészeti berendezés nélkül
90 000
— megszüntetési engedély
26 000
e) Függ´ópályák, siklók
— létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
= 500 méter pályahosszig
144 000
= további megkezdett 500 méterenként
11 000
— megszüntetési engedély
54 000
f) Sífelvonók
— létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
= magas kötélvezetés´ú sífelvonóknál
84 000
= alacsony kötélvezetés´ú sífelvonóknál
54 000
— megszüntetési engedély
26 000
g) Keskeny nyomköz´ú vasutak esetén a
fenti díjtételek 30%-át kell alkalmazni
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2. A vasúti berendezések engedélyezésével összefügg´ó díjak
a) Vasúti biztosítóberendezés
— létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély állomásonként,
állomásközönként,
iparvágányonként, sorompónként
= 10 biztosított váltóig
84 000
= további váltónként
2 600
— megszüntetési engedély
26 000
b) Villamos fels´óvezeték
— létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély
= 5 vágánykilométerig
84 000
= további megkezdett vágánykilométerenként
14 000
— megszüntetési engedély
26 000
c) Térvilágítási berendezés
— létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
84 000
— megszüntetési engedély
26 000
d) Kocsibuktató, fordítókorong, tolópad
— létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
144 000
— megszüntetési engedély
26 000
e) Vasúti kocsivontató, rakodódaru, járm´úmérleg, rakodóberendezés, tartálykocsi tölt´ó- és lefejt´óberendezés
— létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
84 000
= rakodó-, tölt´ó- és lefejt´óberendezéseknél 3 álláson felül
= állásonként további
17 000
— megszüntetési engedély
26 000
3. Járm´úvek engedélyezésével összefügg´ó díjak
— el´ózetes típusengedély
— végleges típusengedély
— üzembe helyezési engedély
= 10 t sajáttömeg alatti járm´úveknél
= 10—30 t közötti sajáttömeg´ú járm´úveknél
= 30 t sajáttömeg feletti járm´úveknél
4. Vasúti járm´úvekre szerelt és vasútüzemi
célt szolgáló kazánok, nyomástartó edények gyártása, átalakítása, üzemben tartása engedélyezésének díja

132 000
168 000
11 000
38 000
54 000

84 000

5. Az 1—4. pontokban nem említett vasúti építmények és
berendezések hatósági engedélyezésével kapcsolatban
— létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
84 000
— megszüntetési engedély
26 000
6. Létesítési, átalakítása, használatbavételi
engedély módosításának (az érvényességi
id´ó meghosszabbítása kivételével), valamint járm´útípus-engedély módosításának díja

54 000
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7. Létesítési, átalakítása és bontási engedély érvényességi ideje meghosszabbításának díja

26 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közlekedési Felügyelet

26 000

10. A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes bels´ó szabályzat (utasítás) hatósági jóváhagyása
— A/4 szabványoldalanként
— minimum díj
— maximum díj

Magyar Államkincstár
számlaszám

Név

8. A használatbavételi engedély meghosszabbításával kapcsolatos eljárások
díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával
9. Engedély-átruházás díja
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500
10 000
100 000

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet
Vas Megyei Közlekedési Felügyelet
Veszprém Megyei Közlekedési
Felügyelet
Zala Megyei Közlekedési Felügyelet

10044001-01732094
10046003-01732111
10047004-01732128
10048005-01732135
10049006-01732142

II. fokú vasúti hatósági tevékenységet végz´ó szervek
Közlekedési F´ófelügyelet
KHVM

10032000-01738825
10032000-01465464

2. számú melléklet
a 38/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
Név

Magyar Államkincstár
számlaszám

10032000-01731969

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
39/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete

10024003-01731976

a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység
végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról

I. fokú vasúti hatósági tevékenységet végz´ó szervek
F´óvárosi Közlekedési Felügyelet
Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet
Bács-Kiskun Megyei Közlekedési
Felügyelet
Békés Megyei Közlekedési Felügyelet
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Csongrád Megyei Közlekedési
Felügyelet
Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet
Gy´ór-Moson-Sopron
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési
Felügyelet
Heves Megyei Közlekedési Felügyelet
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Komárom-Esztergom
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet

10025004-01731983
10026005-01731990

Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

10027006-01732001

1. §

10028007-01732018
10029008-01732025
10033001-01732032
10034002-01732049
10035003-01732056
10045002-01732104
10036004-01732063
10037005-01732070
10032000-01731952
10039007-01732087

(1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
járm´úvek üzemben tartásáról szóló — többször módosított — 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4. és 4/A. §-aiban
meghatározott, a nemzetközi és belföldi közúti árufuvarozói engedélyekhez kapcsolódó hatósági eljárásokért e rendelet 1. számú melléklete szerinti díjakat kell a kérelmez´ónek fizetnie.
(2) A díjakat az illetékes els´ó fokú közlekedési hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 2. számú mellékletben felsorolt el´óirányzat-felhasználási keretszámlájára
kell befizetni.
(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló kormányrendelet*
el´óírásait kell alkalmazni.
(4) Az 1. számú mellékletben megállapított díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
* Lásd a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekr´ól szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendeletet.
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2. §

3.

(1) Az els´ó fokú közlekedési hatóság határozata ellen
benyújtott fellebbezés díja az 1. számú melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott díj, illet´óleg alapdíj 50%-a, amelyet a
fellebbezés benyújtásával egyidej´úleg kell a másodfokú közlekedési hatóság költségvetési számlájára befizetni.
(2) Eredményes fellebbezés esetében a befizetett jogorvoslati eljárás díját a fellebbezést benyújtó ügyfél (kérelmez´ó) részére a másodfokú közlekedési hatóság köteles
visszatéríteni.

A közlekedési felügyeleteknek e rendelet 1. számú melléklete szerint befizetett díjak 5%-át a tárgynegyedévet
követ´ó hónap 25. napjáig a Közlekedési F´ófelügyelet részére kell átutalniuk, a tevékenység irányítása, felügyelete
és ellen´órzése során felmerül´ó költségek fedezetére.
4. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen kezdeményezett
hatósági eljárásoknál kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a belföldi
és nemzetközi árufuvarozási engedélyek díjáról szóló
13/1996. (IV. 17.) KHVM rendelet hatályát veszti.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
A belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozási
tevékenységi engedélyek díjai
(SZJ 151)
Ft

2.

Nemzetközi közúti árufuvarozói engedély* díja járm´úvenként a vállalkozás
(vállalkozó) nevére és a gépkocsi rendszámára szólóan
Belföldi közúti árufuvarozási engedély**, valamint érvényességének meghosszabbítási alapdíja
továbbá járm´úvenkénti vagy járm´úszerelvényenkénti alapdíja
— 50 járm´úig
— 51—100 járm´úig
— 100 járm´ú felett

A nemzetközi közúti árufuvarozói engedély kiegészítésének (második vezet´ó bejegyzésének) vagy az engedély elvesztése esetén pótlásának díja

600

2. számú melléklet
a 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
Név

Magyar Államkincstár
számlaszám

I. fokú útügyi hatósági tevékenységet végz´ó szervek

3. §

1.

1996/116. szám

3 600

3 600

1 200
600
250

F´óvárosi Közlekedési Felügyelet
Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet
Bács-Kiskun Megyei Közlekedési
Felügyelet
Békés Megyei Közlekedési Felügyelet
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Csongrád Megyei Közlekedési
Felügyelet
Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet
Gy´ór-Moson-Sopron
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési
Felügyelet
Heves Megyei Közlekedési Felügyelet
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Komárom-Esztergom
Megyei
Közlekedési Felügyelet
Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közlekedési Felügyelet
Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet
Vas Megyei Közlekedési Felügyelet
Veszprém Megyei Közlekedési
Felügyelet
Zala Megyei Közlekedési Felügyelet

10032000-01731969
10024003-01731976
10025004-01731983
10026005-01731990
10027006-01732001
10028007-01732018
10029008-01732025
10033001-01732032
10034002-01732049
10035003-01732056
10045002-01732104
10036004-01732063
10037005-01732070
10032000-01731952
10039007-01732087
10044001-01732094
10046003-01732111
10047004-01732128
10048005-01732135
10049006-01732142

II. fokú útügyi hatósági tevékenységet végz´ó szervek
* 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4/A. § (1) bekezdésének és (4) bekezdésének b) pontja.
** 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4. §-ának (1) bekezdése.

Közlekedési F´ófelügyelet
KHVM

10032000-01738825
10032000-01465464
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
40/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló
25/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
A 25/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet 1999. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen kezdeményezett hatósági eljárásoknál kell alkalmazni.

c) gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha a hajó hossza
ca) nem haladja meg az 5 métert
cb) 5,1—9 méterig
cc) 9,1—12 méterig
cd) 12,1—17 méterig
ce) 17 méter felett
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8 200 Ft
13 500 Ft
23 000 Ft
34 000 Ft
41 000 Ft

d) gépnélküli kishajónál a c) pontban
meghatározott díj 50%-a számítható
fel
e) úszóm´únél és nem önjáró úszó munkagépnél, ha a vízkiszorítás
ea) nem haladja meg az 5 tonnát
eb) 5,1—10 tonnáig
ec) 10,1—20 tonnáig
ed) 20,1—50 tonnáig
ee) 50,1—100 tonnáig
ef) 101—300 tonnáig
eg) 301—500 tonnáig
eh) 501—700 tonnáig
ei) 701—1000 tonnáig
ej) 1000 tonna felett

6 600 Ft
9 300 Ft
13 500 Ft
20 000 Ft
27 500 Ft
34 000 Ft
48 000 Ft
61 500 Ft
75 000 Ft
88 000 Ft

f) motoros, vitorlás vagy evez´ós csónaknál

4 400 Ft

g) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására való alkalmasságát igazoló tervek jóváhagyása az a) —e) alpont szerinti díjak 50%-a

Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet
a 40/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
A hajózási hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai
(SZJ 151)
1. A hajók építési (átépítési) tervének felülvizsgálata és
jóváhagyása
a) gépi vagy vitorlás meghajtású nagyhajónál, önjáró úszó munkagépnél, valamint gépi üzem´ú kompnál, ha a vízkiszorítás
aa) nem haladja meg a 100 tonnát
ab) 101—300 tonnáig
ac) 301—500 tonnáig
ad) 501—700 tonnáig
ae) 701—1000 tonnáig
af) 1000 tonna felett

38 500 Ft
55 000 Ft
77 000 Ft
99 000 Ft
123 000 Ft
137 500 Ft

b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró
kompnál, ha a vízkiszorítás
ba) nem haladja meg a 100 tonnát
bb) 101—300 tonnáig
bc) 301—500 tonnáig
bd) 501—700 tonnáig
be) 701—1000 tonnáig
bf) 1000 tonna felett

19 000 Ft
27 500 Ft
38 500 Ft
49 500 Ft
61 500 Ft
68 500 Ft

h) vízi sporteszköznél

6 600 Ft

2. A hajó egyes f´ó részeit érint´ó átépítési tervek vagy részleges tervek jóváhagyásának díja az 1. pontban meghatározott díjak alábbi százaléka szerint meghatározott összeg
a)
b)
c)
d)

a hajótestnél
gépi berendezésnél vagy stabilitásnál
villamos berendezésnél
felszerelésnél

35%
30%
25%
15%

3. A jóváhagyott, de lejárt érvényesség´ú hajóépítési tervek
felülvizsgálatáért az 1. pontban megállapított összeg 50%-a,
az átépítési tervek, a jóváhagyás nélküli és átdolgozásra
visszaküldött részlettervek újabb felülvizsgálatáért a 2. pontban megállapított összeg 50%-a számítható fel
4. A hajók üzembe helyezés el´ótti vizsgálata
a) gépi vagy vitorlás meghajtású nagyhajónál, önjáró úszó munkagépnél, valamint gépi üzem´ú kompnál, ha a vízkiszorítás
aa) nem haladja meg a 100 tonnát
ab) 101—300 tonnáig
ac) 301—500 tonnáig
ad) 501—700 tonnáig
ae) 701—1000 tonnáig
af) 1000 tonna felett

30 000 Ft
33 000 Ft
42 000 Ft
49 500 Ft
55 000 Ft
61 500 Ft
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b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró
kompnál, ha a vízkiszorítás
ba) nem haladja meg a 100 tonnát
bb) 101—300 tonnáig
bc) 301—500 tonnáig
bd) 501—700 tonnáig
be) 701—1000 tonnáig
bf) 1000 tonna felett

15 000 Ft
20 000 Ft
23 000 Ft
27 500 Ft
33 000 Ft
46 500 Ft

c) gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha a hajó hossza
ca) nem haladja meg az 5 métert
cb) 5,1—9 méterig
cc) 9,1—12 méterig
cd) 12,1—17 méterig
ce) 17 méter felett

6 600 Ft
8 200 Ft
11 000 Ft
13 500 Ft
20 000 Ft

d) gépnélküli kishajónál a c) pontban
meghatározott díj 50%-a számítható
fel
e) úszóm´únél és nem önjáró úszó munkagépnél, ha a vízkiszorítás
ea) nem haladja meg az 5 tonnát
eb) 5,1—10 tonnáig
ec) 10,1—20 tonnáig
ed) 20,1—50 tonnáig
ee) 50,1—100 tonnáig
ef) 101—300 tonnáig
eg) 301—500 tonnáig
eh) 501—700 tonnáig
ei) 701—1000 tonnáig
ej) 1000 tonna felett
f) motoros, vitorlás vagy evez´ós csónaknál
g) veszélyes áru szállítására, tárolására
szolgáló hajó üzemeltetésének engedélyezése az a) —e) alpont szerinti díjak 50%-a
h) vízi sporteszköznél

4 400 Ft
9 300 Ft
13 500 Ft
16 500 Ft
20 000 Ft
24 500 Ft
27 500 Ft
34 000 Ft
41 100 Ft
48 000 Ft
4 000 Ft
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bd) 501—700 tonnáig
be) 701—1000 tonnáig
bf) 1000 tonna felett
c) gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha a hajó hossza
ca) nem haladja meg az 5 métert
cb) 5,1—9 méterig
cc) 9,1—12 méterig
cd) 12,1—17 méterig
ce) 17 méter felett

14 000 Ft
15 000 Ft
24 500 Ft

4 400 Ft
5 700 Ft
6 600 Ft
8 200 Ft
9 300 Ft

d) gépnélküli kishajónál a c) pontban meghatározott díj 50%-a számítható fel
e) úszóm´únél és nem önjáró úszó munkagépnél, ha a vízkiszorítás
ea) nem haladja meg az 5 tonnát
eb) 5,1—10 tonnáig
ec) 10,1—20 tonnáig
ed) 20,1—50 tonnáig
ee) 50,1—100 tonnáig
ef) 101—300 tonnáig
eg) 301—500 tonnáig
eh) 501—700 tonnáig
ei) 701—1000 tonnáig
ej) 1000 tonna felett

4 400 Ft
5 500 Ft
6 600 Ft
8 200 Ft
9 300 Ft
11 000 Ft
12 000 Ft
16 500 Ft
18 500 Ft
30 000 Ft

f) motoros, vitorlás vagy evez´ós csónaknál

3 500 Ft

g) veszélyes áru szállítására, tárolására
szolgáló hajó üzemeltetésének engedélyezése az a) —e) alpont szerinti díjak 50%-a
h) vízi sporteszköznél

5 000 Ft

6. A hajónak a vízb´ól kiemelt, illet´óleg partravont állapotát
igényl´ó id´ószakos üzemképességi vizsgálat esetén az 5. pontban
megállapított díj 20% -kal növelt összege fizetend´ó
6 600 Ft
7. Tengeri hajó köbözéséért felszámítható díj

5. A hajók id´ószakos üzemképességi vizsgálata
a) gépi vagy vitorlás meghajtású nagyhajónál, önjáró úszó munkagépnél, valamint
gépi üzem´ú kompnál, ha a vízkiszorítás
aa) nem haladja meg a 100 tonnát
ab) 101—300 tonnáig
ac) 301—500 tonnáig
ad) 501—700 tonnáig
ae) 701—1000 tonnáig
af) 1000 tonna felett
b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró
kompnál, ha a vízkiszorítás
ba) nem haladja meg a 100 tonnát
bb) 101—300 tonnáig
bc) 301—500 tonnáig

20 000 Ft
27 500 Ft
34 000 Ft
41 000 Ft
48 000 Ft
55 000 Ft

6 600 Ft
8 200 Ft
11 000 Ft

a) a vegyes tonnatartalom minden regisztertonnája után
aa) bels´ó felmérés esetén 60 Ft, de
legalább
ab) küls´ó felmérés esetén 45 Ft, de
legalább
b) a fels´ó fedélzet felett zárt helyiség és
hajószemélyzet számára szolgáló helyiségek, valamint a géphelyiség felméréséért minden felmért regisztertonna
után 15 Ft, de legalább
c) a Szuezi-, a Sulina- és a Panama-csatorna használatához szükséges köbözésért az a) és b) alpontokban megállapítottak 50%-kal növelt összege a díj

16 500 Ft
12 000 Ft

6 600 Ft
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8. Belvízi hajó köbözése, ha a vízkiszorítás
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

nem haladja meg a 15 tonnát
15—50 tonnáig
51—200 tonnáig
201—400 tonnáig
401—700 tonnáig
701—1000 tonnáig
1001—1500 tonnáig
1500 tonna felett

20 000 Ft
24 500 Ft
28 500 Ft
33 000 Ft
37 400 Ft
41 000 Ft
45 000 Ft
55 000 Ft

c) folyami nyíltvízi kiköt´ó függ´óleges, rézs´ús kiköt´ópartfal, beépített kiköt´óbakok telepített rakodóberendezések
esetén, ha
ca) egy nagyhajó ki- vagy berakására
alkalmas
cb) több nagyhajó egyidej´ú ki- vagy
berakására alkalmas
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20 000 Ft
27 500 Ft

d) folyami nyíltvízi (úszóm´úves) kiköt ´ó
függ´óleges vagy rézs´ús partfal vagy
móló, kiköt ´óponton, beépített kiköt ´óbakok, utasforgalomra szolgáló létesítmények (váróterem, pénztár)
esetén

27 500 Ft

e) folyami nyíltvízi (úszóm´úves) kiköt´ó
rézs´ús partfal, beépített kiköt´óbakok,
kiköt´óponton, bejáróhíd, mobil hajórakodó berendezések esetén

20 000 Ft

f) tavi medencés kiköt´ó függ´óleges kiköt´ópartfal, beépített kiköt´óbakok esetén, ha a kiköt´ó partfal
fa) nem haladja meg a 100 métert
fb) 100 méter felett

17 500 Ft
27 500 Ft

8 200 Ft
11 000 Ft

g) tavi nyíltvízi kiköt´ó kiköt´ómóló, függ´óleges kiköt´ópartfal esetén, ha
ga) egy hajó kikötésére alkalmas
gb) több hajó kikötésére alkalmas

11 000 Ft
16 500 Ft

14 000 Ft
6 600 Ft

h) tavi cölöpmólós kiköt ´ó beépített kiköt ´óberendezések, utasok ki- vagy
behajózására szolgáló létesítmények
esetén

8 200 Ft

6 600 Ft
5 500 Ft
4 400 Ft

i) csatornakiköt´ó függ´óleges vagy rézs´ús
kiköt´ópartfal, beépített kiköt´óbakok
esetén, ha
ia) egy hajó kikötésére alkalmas
ib) több hajó kikötésére alkalmas

11 000 Ft
16 500 Ft

13. Kiköt´ó létesítésének b´óvítésének, korszer´úsítésének és
fennmaradásának engedélyezése, építésfelügyelete

j) vendégmóló létesítésének engedélyezése

6 600 Ft

13/A. A kiköt´ó létesítési terv felülvizsgálati, építésfelügyeleti és engedélyezési eljárásának alapdíja

k) az 1994. február 19-e el´ótt létesült kiköt´óknél a fennmaradási engedély díja
az a) —j) pontokban megjelölt minimális díj

9. A belvízi hajónál a centiméterenkénti terhelhet´óség
megállapítása, ha a hasznos merüléskülönbség
a)
b)
c)
d)
e)

nem haladja meg a 100 centimétert
101—140 centiméterig
141—180 centiméterig
181—220 centiméterig
220 centiméter felett

9 000 Ft
12 000 Ft
16 000 Ft
18 500 Ft
20 000 Ft

10. A hajókazán
a) üzembe helyezés el´ótti vizsgálata, ha a
f´út´ófelület
aa) nem haladja meg az 50 m 2-t
ab) 51—150 m 2-ig
ac) 150 m 2 felett
b) id´ószakos vizsgálata, ha a f´út´ófelület
ba) nem haladja meg az 50 m 2-t
bb) 50 m 2 felett

16 000 Ft
20 000 Ft
26 000 Ft

11. A hajóradar berendezések
a) üzembe helyezés el´ótti vizsgálata
b) id´ószakos vizsgálata
12. A tájoló
a) kompenzálása felszereléskor
b) újrakompenzálása
c) ellen´órzése

a) folyami medencés kiköt´ók függ´óleges
vagy rézs´ús kiköt´ófal, beépített kiköt´óbakok, telepített rakodóberendezések,
közúti, vasúti átrakási kapcsolat esetén, ha
aa) egy nagyhajó ki- vagy berakására
alkalmas
ab) több nagyhajó egyidej´ú ki- vagy
berakására alkalmas
b) folyami medencés (várakozó vagy téli)
kiköt´ó rézs´ús kiköt´ópartfal, beépített
kiköt´óbakok esetén

13/B. Az alapdíjon felül a kikötésre alkalmas part élének
hossza alapján méterenként
41 200 Ft

a) nagyhajók fogadására alkalmas kiköt´ónél

1 100 Ft

68 500 Ft

b) kishajók fogadására alkalmas kiköt´ónél

550 Ft

c) csak csónakok fogadására alkalmas kiköt´ónél

110 Ft

27 500 Ft
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13/C. Kiköt´ó b´óvítési, korszer´úsítési, átalakítási terveinek felülvizsgálata, az építésfelügyeleti és az engedélyezési
eljárás díja az érintett partszakasz hosszát alapul véve a
13/A. és a 13/B. pontokban együttesen megállapított eljárási díj 50%-a
13/D. A kiköt´ó fennmaradásának engedélyezési díja a
13/A. és 13/B. pontokban együttesen megállapított eljárási
díj 120%-a
14. Komp- és révátkel´óhely létesítésének és fennmaradásának engedélyezése
a) kompátkel´óhely esetén
b) révátkel´óhely esetén
c) csak csónak fogadására alkalmas révátkel´óhely esetén

11 000 Ft
5 500 Ft
3 300 Ft

15. Hajóhíd létesítésének és fennmaradásának engedélyezése
A létesítési vagy fennmaradási engedély kiadása (nem
tartalmazza az úszó létesítmény vizsgálatának díját)
a) nemzetközi víziúton
b) egyéb belvizeken

22 000 Ft
11 000 Ft

16. Kiköt´ó min´ósítési eljárás
a) üzemi kiköt´ó
b) közforgalmú kiköt´ó (beleértve az országos közforgalmú kiköt´ót is)

6 600 Ft
8 200 Ft

17. A kiköt´ók üzembe helyezés el´ótti vizsgálata (használatbavétel engedélyezése)
a) a használatbavétel engedélyezése
aa) a 13. a)—c) és f)—j) alpontokban
ismertetett eljárásokkal engedélyezett kiköt´ók használatbavételének engedélyezése a kiköt´ó
partélének hossza alapján, méterenként
ab) úszóm´úves kiköt´ónél [13. d),
e) alpontok]
b) kiköt´órend megállapítása (az üzembentartó javaslata alapján
ba) medencés kiköt´ó esetében
bb) egyéb kiköt´ó, kiköt´óhely esetében
c) kiköt´órend jóváhagyása
ca) medencés kiköt´ó esetében
cb) egyéb kiköt´ó, kiköt´óhely esetében
d) szükségkiköt´ó igénybevételi feltételeinek megállapítása

800 Ft
8 200 Ft

14 000 Ft
5 500 Ft
8 200 Ft
3 600 Ft
6 600 Ft

18. Komp- és révátkel´óhely üzembe helyezés el´ótti vizsgálata
a) kompátkel´óhely
8 200 Ft
b) révátkel´óhely
3 600 Ft
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19. Kiköt´ók üzemeltetésének id´ószakos vizsgálata
a) a kiköt´ó id´ószakos vizsgálata (üzemeltetési engedély meghosszabbításához)
aa) a 13. a)—c) és f)—j) alpontokban
ismertetett eljárásokkal engedélyezett kiköt´ók partélének hossza
alapján, méterenként
ab) úszóm´úves kiköt´ónél [13. d),
e) alpontok]

800 Ft
8 200 Ft

b) kiköt´ó megszüntetésének eljárása

16 500 Ft

c) szükségkiköt´ó kijelölése, engedélyezése

11 000 Ft

20. A komp- és révátkel´óhely üzemeltetésének id´ószakos
vizsgálata
a) kompátkel´óhely

6 600 Ft

b) révátkel´óhely

1 800 Ft

21. A hajózási engedély kiadása
a) alapdíj
aa) a Magyar Köztársaság államhatárain belüli vizekre, vízkiszorítási
tonnánként
ab) a Magyar Köztársaság államhatárain kívüli vizekre is szóló engedély esetén, vízkiszorítási tonnánként
b) meghosszabbítása esetén az alapdíj
ba) a Magyar Köztársaság államhatárain belüli vizekre, vízkiszorítási
tonnánként
bb) a Magyar Köztársaság államhatárain kívüli vizekre is szóló engedély esetén, vízkiszorítási tonnánként
c) a hajózási engedély módosítása
ca) személyi adatok változásakor
cb) a tevékenységi kör változásakor,
tevékenységi körönként
cc) a vízterület változásakor
cd) az úszó létesítmények összetételének változásakor alapdíj,
valamint vízkiszorítás tonnánként,
d) ideiglenes jelleg´ú hajózási tevékenység végzésére
da) a Magyar Köztársaság államhatárain belüli vizekre
db) a Magyar Köztársaság államhatárain kívüli vizekre is szóló engedély esetén
e) elvi hajózási engedély kiállítása

12 000 Ft

1,70 Ft/to

3,30 Ft/to
2 000 Ft

0,80 Ft/to

1,60 Ft/to
2 000 Ft
4 400 Ft
6 800 Ft
2 000 Ft

2,80 Ft/to

8 200 Ft

12 000 Ft
5 500 Ft
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f) különleges szállítás engedélyezése a
27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet
mellékletének 1.21. Cikke alapján
fa) 25 m 2-nél kisebb fedélzeti terület´ú
egységekre
— 50 km távolságig
— 51—100 km-ig
— 100 km-nél nagyobb távolságra
fb) 25 m 2 vagy azt meghaladó fedélzeti
terület´ú egységekre
— 50 km távolságig
— 51—100 km-ig
— 100 km-nél nagyobb távolságra

1 400 Ft
2 000 Ft
2 800 Ft

2 000 Ft
2 800 Ft
4 400 Ft

g) különleges szállítás engedélyezése a
27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet
mellékletének 9.11. Cikke alapján (ha
hajóokmány nem kerül kiadásra)
ga) 50 km távolságig
gb) 51—100 km-ig
gc) 101—200 km-ig
gd) 200 km-nél nagyobb távolságra

4 400 Ft
6 600 Ft
9 500 Ft
14 000 Ft

h) radioaktív anyag belvízi szállításának
engedélyezése

8 200 Ft

i) kísérlet engedélyezése (nem tartalmazza a hajószemle díját)

8 200 Ft

j) nyilvántartásba nem vett hajók magyar
nemzeti lobogó alatti ideiglenes közlekedésének engedélyezése
ja) nemzetközi víziútra vonatkozóan
jb) egyéb belvizekre vonatkozóan
k) üzemeltetési engedély kiadása korlátozás alá es´ó vízterületekre
ka) magyar lobogó alatt közleked´ó
úszó létesítmény részére
kb) egyéb úszó létesítmény részére

16 500 Ft
8 200 Ft

4 400 Ft
16 500 Ft

3 400 Ft
800 Ft

3 400 Ft
5 500 Ft
800 Ft

23. Munkavégzés engedélyezése a hajóúton vagy annak
közelében
a) a vízi munkák engedélyezése
aa) a vízi út egy részét érint´ó munkánál

ab) a vízi út teljes keresztmetszetét
érint´ó munkáknál
14 000 Ft
ac) tavakon végzett munkánál
9 500 Ft
ad) rakodás ideiglenes engedélyezése
kiköt´ónek nem min´ósített területen alapdíj
5 500 Ft
továbbá 100 tonnánként
280 Ft/100 to
de legalább
8 800 Ft
b) átrakás engedélyezése kiköt´ónek ki
nem jelölt vízterületen, megkezdett
100 tonnánként
5 500
ba) átrakás engedélyezése nem veszélyes árunál
280 Ft/100 to
bb) átrakás engedélyezése veszélyes
áru esetében
800 Ft/100 to
24. A hajóutat és a hajók forgalmát érint´ó jelz´óállomás
engedélyezése
a) elhelyezési tervek engedélyezése
b) üzembe helyezés engedélyezése

20 000 Ft
18 000 Ft

25. A vízi sportpályák és vízi repül´óterek terveinek felülvizsgálata és engedélyezése
a) engedélyezési és engedély-visszavonási eljárás alapdíj,
valamint minden megkezdett 100 m
után
b) id´ószakos üzemeltetési engedélyezési
eljárás alapdíj,
valamint minden megkezdett 100 m
után

5 500 Ft
1 650 Ft
2 800 Ft
1 650 Ft

26. Hajóokmányok pótlása

22. A vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések elhelyezése
a) az elhelyezés engedélyezésének alapdíja
továbbá jelenként/jelzésenként (db)
b) a jelzések üzembe helyezésének engedélyezése az a) alpontban el´óírt díjak
50%-a, de legalább
c) fennmaradásának és üzemeltetésének
engedélyezése
továbbá jelzésenként/jelenként
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11 000 Ft

a) köbözési bizonyítvány
b) egyéb okmány

8 200 Ft
2 800 Ft

27. Nemzetközi hajó- és hajós/tengerész okmányok
a) kiadása és kiegészítése tengeri nagyhajók 1600 BT-ig
b) érvényesítése tengeri nagyhajók 1600
BT-ig
c) az 1600 BT feletti hajók alapdíjának
szorzótényez´ói:
1 601— 3 000 BT esetén
3 001— 6 000 BT esetén
6 001—10 000 BT esetén
10 000 BT felett
d) tengeri hajók különböz´ó nemzeti okmányai kiadása szemlejegyz´ókönyv
alapján
e) hajónapló és személyzeti jegyzék kiadása
f) okmánymásodlat vagy másolat kiadása
(a 26. pontban foglaltak kivételével)
g) szolgálati és sporthajós könyv kiadása

55 000 Ft
41 000 Ft

1,3
1,4
1,5
1,6

5 500 Ft
1 400 Ft
1 650 Ft
800 Ft
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h) környezetvédelmi napló hitelesítése és
kiadása [5/1974. (V. 21.) KPM r.]
i) gépnapló hitelesítése és kiadása
[58/1982. (XI. 5.) MT r.]
j) motornapló hitelesítése és kiadása
[5/1974. (V. 21.) KPM r.]
k) hajónapló, felszerelési füzet, személyzeti jegyzék kiadása sport- és kedvtelési célú kishajóra
28. Hajósoknak, illetve tengerészeknek szóló
(kérelmezett) hatósági hirdetmény eljárási díja

35. Egyéb hajózási hatósági díjak
1 100 Ft
2 200 Ft
1 100 Ft

800 Ft

3 800 Ft

29. Rendkívüli (munkaszüneti napokon, illetve munkaid´ón túli) vizsgálat esetén az alapdíj 30%-kal növelt összegét
kell felszámítani
30. A hajózási hatóság által kit´úzött id´ópontban vagy
helyen a kérelmez´ó hibájából az eljárást megtartani nem
lehet, az ismételt eljárásnál a díjat ismételten be kell fizetni
31. A hatósági nyilvántartásban szerepl´ó
adatokban bekövetkezett változás átvezetése
(pl. tulajdonjogi-változás, üzemeltet´ói jog, elidegenítési korlátozás, átalakulás, névváltozás) [5/1974. (V. 21.) KPM r.]
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3 300 Ft

32. Ha az 1—12. pontban említett hajózási hatósági eljárások elvégzését a kérelmez´ó a hajózási hatóság által meghirdetett vizsgálati helyeken és id´ópontokon kívül kívánja,
akkor a hajózási hatóság emiatt felmerült költségeit megtéríteni köteles
33. Az úszó létesítmény építés közbeni szemléje esetén az
5. pontban megállapított díj 25%-át kell befizetni [5/1974.
(V. 21.) KPM r.]

a) úszó létesítmények el´óírttól eltér´ó feltételekkel közlekedésének ideiglenes
engedélyezése
[27/1993. (IX. 23.) KHVM r.]
b) úszóm´ú veszteglésének engedélyezése
fedélzeti terület m2-enként (a fedélzeti
ház területét szintenként kell összeadni
[27/1993. (IX. 23.) KHVM r.]
c) riadóterv, rakománykezelési kézikönyv jóváhagyása tengeri hajónál
[58/1982. (XI. 5.) MT r.]
[15/1985. (XII. 31.) KM r.]
d) megbízás kiadása hatósági szemle
megtartására kérelemre
[58/1982. (XI. 5.) MT r.]
e) tengerész és sportcélú tengeri tanfolyam
engedélyezése oktatott tárgyanként
de legalább
(magában foglalja a tanfolyamkezdés
engedélyezését)
[2/1995. (II. 24.) KHVM r.]
f) hajósoknak, illetve tengerészeknek
szóló hatósági tájékoztató kiadása kérelemre A/4-es oldalanként
[27/1993. (IX. 23.) KHVM r.]
[5/1974. (V. 21.) KPM r.]
g) adatszolgáltatás hatósági nyilvántartásban szerepl´ó adatonként kérelemre
A/4-es oldalanként

5 500 Ft

220 Ft

33 000 Ft

11 000 Ft

2 200 Ft
8 800 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

34. Típus-jóváhagyási eljárás
[5/1974. (V. 21.) KPM r.]
[5/1977. (XII. 3.) KPM r.]
a) alapdíj
b) kiegészít´ó díjak (az alapdíjhoz)
ba) egyéni ment´óeszköz esetén
bb) kollektív ment´óeszköz esetén
bc) nautikai jelz´óeszköz esetén
bd) nautikai segédberendezés esetén
be) gépészeti berendezés esetén
c) úszó létesítmény esetén az 1. pontban
meghatározott díjak 100%-kal növelt
összegét kell befizetni
d) a típus-jóváhagyási bizonyítvány érvényessége meghosszabbításának eljárásakor a 34. a)—c) alpontjában meghatározott díj 50%-át kell befizetni

3 300 Ft
5
8
11
14
16

500
200
000
000
500

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
41/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete
az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló
26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KH VM rendelet 1. számú melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.

1998/116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
2. §

Sorszám

Ez a rendelet 1999. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen kezdeményezett hatósági eljárásoknál kell alkalmazni.
Katona Kálmán s. k.,
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A hatósági eljárás megnevezése

5. Meglév´ó autópályán, autóúton épített,
átépített csomópont, úthasználati díjszed´ó állomás, pihen´óhely használatbavételének engedélyezése

Díj (Ft/db)

63 250

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

6. Közúti határátkel´óhelyek
engedélyezése
Melléklet
a 41/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

7. Közúti határátkel´óhelyek használatbavételének engedélyezése

[1. számú melléklet
a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelethez]

8. Országos közutak építésének engedélyezése
a) eljárási díj (alapdíj) 1000 m-ig
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan)
c) csomópontok
d) 4—30 m szabadnyílású híd engedélyezése
e) 4—30 m szabadnyílású híd kiviteli
tervének jóváhagyása

Útügyi hatósági díjak
(SZJ 151)
Sorszám

építésének

A hatósági eljárás megnevezése

Díj (Ft/db)

1. Autópályák és autóutak építésének engedélyezése
a) eljárási díj (alapdíj) 1000 m-ig
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan)
c) csomópontok, úthasználati díjszed´ó állomások
d) 30 m szabadnyílást meghaladó híd
e) 4—30 m szabadnyílású híd, m´útárgy

1 067 000
15 400
63 250
101 200
63 250

2. Autópálya, autóút hídjai kiviteli tervének jóváhagyása
a) 30 m szabadnyílást meghaladó híd
b) 4—30 m szabadnyílású híd, m´útárgy

253 000
154 000

3. Autópályák és autóutak használatbavételének engedélyezése
a) eljárási díj (alapdíj) 1000 m-ig
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan)
c) csomópontok, úthasználati díjszed´ó állomások
d) 30 m szabadnyílást meghaladó híd
e) 4—30 m szabadnyílású híd
4. Meglév´ó autópályán, autóúton új csomópont, úthasználati díjszed´ó állomás,
pihen´óhely építésének, átépítésének
engedélyezése

319 000
4 400
22 000
101 200
63 250

203 500

9. Helyi közutak építésének engedélyezése
9.1. eljárási díj (alapdíj)
a) 200 m-ig
b) 500 m-ig
c) 500 m-en felül 1000 m-ig
d) további megkezdett km-enként
9.2. 4—30 m szabadnyílású híd engedélyezése
9.3. 4—30 m szabadnyílású híd kiviteli
tervének jóváhagyása
10. Országos közutak használatbavételének engedélyezése
a) eljárási díj (alapdíj) 1000 m-ig
b) további megkezdett km-enként
c) csomópontok
d) 4—30 m szabadnyílású m´útárgy
11. Helyi közutak használatbavételének
engedélyezése
11.1. eljárási díj (alapdíj)
a) 200 m-ig
b) 500 m-ig
c) 500 m-en felül 1000 m-ig
d) további megkezdett km-enként
11.2. 4—30 m szabadnyílású híd
12. Kerékpárutak építésének engedélyezése
a) eljárási díj (alapdíj) 1000 m-ig
b) további megkezdett km-enként

242 000

63 250

203 500
7 700
50 600
63 250
154 000

30 250
75 900
154 000
5 500
44 000
44 000

60 500
2 200
15 400
63 250

8 800
22 000
44 000
1 650
44 000

12 650
1 980
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13. Kerékpárutak
használatbavételének
engedélyezése
a) eljárási díj (alapdíj) 1000 m-ig
b) további megkezdett km-enként
14. Hidak építésének engedélyezése
a) 30 m szabadnyílást meghaladó híd
b) 4—30 m szabadnyílású híd
15. Hidak kiviteli tervének jóváhagyása
(építés vagy építés jelleg´ú munka, pl.
hídszélesítés, f´ótartócsere, pályalemezcsere, sarucsere, sarurendezés, hídf´ópillér javítása vagy er´ósítése esetén)
a) 30 m szabadnyílást meghaladó híd
b) 4—30 m szabadnyílású híd
16. Hidak használatbavételének engedélyezése
a) 30 m szabadnyílást meghaladó híd
b) 4—30 m szabadnyílású híd
17. Hidak bontásának engedélyezése
18. Építési engedélyek meghosszabbítása
(beleértve az érvényességi id´ó meghosszabbítását is)
a) autópályák, autóutak
b) autópálya, autóút csomópontja, úthasználati díjszed´ó állomás, pihen´óhely
c) közúti határátkel´óhelyek
d) országos közutak
e) helyi közutak
f) kerékpárutak
g) 4 m szabadnyílást meghaladó hidak

Díj (Ft/db)

Sorszám
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23. Közúton gyalogos átkel´óhelyek kijelölése, áthelyezése
6 600
550

101 200
63 250

253 000
154 000

101 200
63 250
44 000

203 500

63 250
63 250
154 000
30 250
6 600
50 600

19. Közút és vasút szintbeni keresztez´ódés
létesítésének, megszüntetésének, áthelyezésének engedélyezése

203 500

20. Közút és vasút szintbeni keresztez´ódésében a közúti forgalom szabályozása

63 250

21. Gyalogosok vasúton történ´ó átvezetésére szolgáló kiépített átkel´óhely, illetve gyalogos vasúti átjáró létesítésének,
megszüntetésének, áthelyezésének engedélyezése

63 250

22. Vasúti átjárót biztosító jelz´óberendezés 10 percen túli zárva tartásának engedélyezése

44 000

Díj (Ft/db)

44 000

24. Közúton tömegközlekedési járatok útvonalának, továbbá megállóhelyeinek
kijelölése, áthelyezése
a) járati útvonal kijelölése
b) egyedi megállóhely kijelölés
c) kett´ó vagy több megállóhely kijelölése egy járati útvonalon összesen

66 000

25. Közúton ,,lakó-pihen´ó övezet’’kijelölése

44 000

26. Közúthoz útcsatlakozás
engedélyezése

44 000

39 600
39 600

létesítésének

27. Útcsatlakozás útkezel´ói hozzájárulás
nélküli vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelel´ó létesítése esetén az
elbontás vagy az átépítés elrendelése

34 100

28. Közút nem közlekedési célú igénybevétele ügyében az útkezel´ó és az igénybevételt kér´ó között felmerült vita kapcsán hatósági döntés (igénybe vev´ó kötelezése)

27 500

29. A közút kezel´óje kérelmére indított eljárásban a közúti hozzájárulás nélküli,
vagy nem a hozzájárulásban foglaltak
szerinti nem közlekedési célú igénybevétele esetén az igénybe vev´ó kötelezése az eredeti állapot helyreállítására és
pótdíj fizetésére [1988. évi I. tv. 37. §
(2)—(3) bek.]

55 000

30. A közút tengelyét´ól 100 — illetve 50 —
méteren belül végzett tevékenység
(építmény elhelyezése, k´ó, kavics,
agyag, homok, egyéb ásványi anyag kitermelése stb.), illetve fa ültetése vagy
kivágása ügyében keletkezett vita kapcsán hatósági döntés, intézkedésre kötelezés [1988. évi I. tv. 42/A. § (2) bek.]

55 000

31. A közút kezel´óje kérelmére indított eljárásban a közút állagát és forgalombiztonságát bármilyen módon sért´ók vagy
veszélyeztet´ók kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére (ideértve a reklámtáblák
eltávolítását is) [1988. évi I. tv. 12. §
(5) bek., illetve 19/1994. (V. 31.)
KHVM r. 5. §]

16 500
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32. A közút kezel´ójének — magánút esetén tulajdonosának — kérelmére,
amennyiben a megjelölt út forgalmi
jellege megváltozik, az adott út országos közúttá, helyi közúttá, illetve magánúttá nyilvánítsa [1988. évi I. tv.
29. § (2) bek.]
33. A közút kezel´ójének — magánút esetén tulajdonosának — kérelmére a
közforgalom el´ól elzárt magánutak a
közforgalom számára történ ´ó megnyitása, illetve közforgalom el´ól el
nem zárt magánútnak a közforgalom
el´ól történ ´ó elzárása [1988. évi I. tv.
29. § (2) bek.]

Díj (Ft/db)

22 000
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
és a belügyminiszter
42/1998. (XII. 23.) KHVM—BM
együttes rendelete
a közúti járm´úvek forgalomba helyezésével
és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos egyes
díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM
együttes rendelet módosításáról
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében és a közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi
I. törvény 46/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel, továbbá a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben — a következ´óket
rendeljük el:

22 000
1. §

34. 2—4 m szabadnyílású hidak építésének
engedélyezése [8/1970. (XI. 13.) KPM—
ÉVM e. r. 3. §]

33 000

35. 2—4 m szabadnyílású hidak használatbavételének engedélyezése [8/1970.
(XI. 13.) KPM—ÉVM e. r. 3. §]

11 000

36. Járdák, gyalogutak — építésével összefügg´ó — építésének, korszer´úsítésének
engedélyezése [1988. évi I. tv. 29. §
(4) bek., 46. § (2) bek.]

16 500

37. Járdák, gyalogutak — közút elbontásával
összefügg´ó — megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése [1988. évi I. tv.
29. § (4) bek.]

4 950

38. Kérelemre indított eljárásban határozati döntés és intézkedés meghatározása azokban az ügyekben, amelyekben az
országos közút kezel´óje olyan forgalomszabályozási intézkedést tesz, mely
mások érdekeit sérti [1988. évi I. tv.
34. § (2) bek., 20/1984. (XII. 21.) KM r.
2. § (8) bek.]

3 000

39. A közút kezel´óje kérelmére indított eljárásban, ha nem közlekedési célú, vagy
rendkívüli igénybevétel miatt három
éven belül a közúton süllyedés vagy más
hiba keletkezik, az igénybe vev´ó kötelezése a hiba kijavítására [30/1988.
(IV. 21.) MT r. 29. §]

66 000

A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen ´órzésével kapcsolatos egyes díjakról
szóló 11/1998. (IV. 17.) KH VM—BM együttes rendelet
(a továbbiakban: R .) 1. §-ának (1)—(2) bekezdése helyébe a következ´ó (1)—(3) bekezdés lép, egyidej´úleg az
eredeti (3)—(5) bekezdés számozása (4)—(6) bekezdésre változik:
,,(1) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R. mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, és a
rendelet 2. és 3. számú melléklettel egészül ki.
(2) A közúti közlekedés rend´órhatósági igazgatásáról
szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendeletben meghatározott
hatósági eljárások díjait a rendelet 1. számú mellékletének
I. fejezete; a közúti járm´úvek m´úszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott hatósági díjait a rendelet 1. számú mellékletének
II. fejezete; a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellen´órzésér´ól szóló 18/1991. (XII. 8.) KHVM
rendeletben meghatározott hatósági díját a rendelet 1. számú mellékletének III. fejezete tartalmazza.
(3) A rendelet 1. számú melléklete I. fejezet 1. pontjában
és 2. pontjának a)—d) és i)—n) alpontjaiban megállapított díjakat az illetékes megyei (budapesti) rend´ór-f´ókapitányság, illet´óleg az Országos R end´ór-f´ókapitányság, az
I. fejezet 2. pontjának e)— h) alpontjaiban megállapított
díjakat a Belügyminisztérium fejezeti kezelés´ú — a 2. számú mellékletben meghatározott — kincstáriel´óirányzatfelhasználási bankszámlára, a II. és III. fejezetében meghatározott hatósági díjakat az ügyben eljáró közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett — 3. számú mellékletben felsorolt — el´óirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárások megkezdése el´ótt igazoltan befizetni.’’
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2. §

Az R. a következ´ó 1/A. §-sal egészül ki:
,,1/A. § A rend´órhatósági eljárásért megállapított:
a) szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor az
köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri;
b) szolgáltatási díj kötelezettség akkor is fennáll, ha az
ügyfél a kérelmet a hatáskörrel nem rendelkez´ó szervhez
nyújtja be, vagy ha a rend´órhatóság a kérelmet elutasítja.
Ha ugyanabban az ügyben kérelemre új eljárás indul, az
igazgatási szolgáltatási díjat ismét meg kell fizetni;
c) a rendelet 1. számú melléklet I. fejezete 2. pontjának c)— g) alpontjaiban meghatározott szolgáltatási díjra vonatkozó személyes illetékmentességre az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 4. §-ának (2) bekezdését és 5. §-át kell alkalmazni.’’
3. §
(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
díjakat a hatálybalépést követ´óen kezdeményezett hatósági eljárásoknál kell alkalmazni.
Katona Kálmán s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter

belügyminiszter

1. számú melléklet
a 42/1998. (XII. 23.) KHVM—BM együttes rendelethez
[1. számú melléklet
a 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelethez]
Ft
I. fejezet
A rend´órhatóság közúti közlekedési igazgatási
tevékenységének hatósági díjai
1. A közúti járm´úvek vezetésére jogosító
okmányokkal kapcsolatos rend´órhatósági eljárásért fizetend´ó igazgatási szolgáltatási díjak
a) tanfolyammentes vizsga engedélyezése
b) a külföldi vezet´ói engedély cseréje
2. A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével, törzskönyvvel és rendszámtáblával történ´ó ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
a) a külföldr´ól származó és belföldön forgalomba helyezend´ó használt járm´úvek megszerzése jogszer´úségének, a
járm´úvek adatainak ellen´órzése

2 200
2 200

5 500
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b) a forgalomból kivonás elrendelése
esetén a járm´ú ismételt forgalomba
helyezése
c) a lassú járm´ú és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása
d) a járm´ú (pótkocsi) forgalmi engedélyének — ideértve az ideiglenes forgalmi engedélyt is — kiállítása, pótlása, a forgalmi engedély cseréje
e) az új típusú állandó forgalmi engedély kiállítása, pótlása cseréje
f) a törzskönyv kiállítása, cseréje
g) az új típusú állandó forgalmi engedély és a törzskönyv egy eljárásban
történ´ó kiállítása, cseréje
h) a törzskönyv pótlása
i) érvényesít´ó címke kiadása, pótlása
j) járm´úkísér´ó lap kiadása
k) állandó rendszámtáblától eltér´ó
egyénileg kiválasztott rendszámtábla
kiadása
l) állandó rendszámtáblától eltér´ó
egyedileg el´óállított rendszámtábla
kiadása
m) a kísérlethez vagy a kipróbáláshoz
szükséges ,,Indítási Napló’’ kiadásának díja
n) a próbarendszámhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedély kiadásának eljárási díja

5 500
2 000

2 000
2000
2 000

3 000
5 500
220
550

31 500

62 500

1 050

12 600

II. Fejezet
A közlekedési hatóság járm´ú m´úszaki tevékenységének
hatósági díjai
1. A közúti járm´úvek sorozatára vonatkozó engedélyezési eljárások
1.1. Típusbizonyítvány engedélyezése
1.2. Sorozat forgalombahelyezési engedély
1.3. Sorozatátalakítási engedély
2. Járm´ú összeépítés engedélyezése
3. Járm´ú átalakítás engedélyezése
4. Forgalomba helyezés el´ótti és id´ószakos
m´úszaki, valamint sorozatátalakítást követ´ó vizsgálatok díja járm´úfajtáként
4.1. Segédmotoros kerékpár
4.2. Motorkerékpár, motorkerékpár
pótkocsija
4.3. 3,5 t alatti járm´ú, ennek pótkocsija
4.4. 3,5 t feletti járm´ú, ennek pótkocsija
4.5. Mez´ógazdasági vontató, lassú járm´ú, ezek pótkocsija

115 000
115 000
70 000
11 300
7 600

1 000
1 500
3 400
4 000
3 400
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5. Járm´ú-alkatrészre, tartozékra és járm´útulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel
használat engedélyezése
6. Járm´úalkatrészre, tartozékra és járm´útulajdonságra vonatkozó min´ósít´ó jel
használat engedélyezése

75 000

39 000
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12. Közúti gépjárm´ú-közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapításának díja a 4. pontban felsorolt díjakon felül
13. Közúti járm´ú m´úszaki vizsgálatát, adatait, tulajdonságát tanúsító külön kérelemre kiadott — igazolás díja
14. Közúti járm´úvek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése
15. Érvényesít´ó címke kiadása

640

760

7. Járm´úfenntartó m´úszaki vizsgahellyé,
valamint sorozat-átalakításra feljogosított hely vizsgálati hellyé történ´ó kijelölése (feljogosítása)

113 300

8. Veszélyes anyagot szállító járm´ú (ADR )
összeépítésének engedélyezése

113 300

III. Fejezet

9. Veszélyes anyagot szállító járm´ú (ADR )
átalakításának engedélyezése

56 600

10. Veszélyes anyagot szállító járm´úre el´óírt
,,ADR’’ jóváhagyási igazolás kiadása, érvényesítése

Közlekedési hatóság gépkocsik környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos
tevékenységének hatósági díja

530

11. Nemzetközi közúti forgalomban résztvev´ó járm´ú (személy- és teherszállító)
min´ósít´ó vizsgálatának díja a 4. pontban
felsorolt díjakon felül

530

1. Környezetvédelmi felülvizsgálatra történ´ó kijelölés
2. A környezetvédelmi felülvizsgálat alapján környezetvédelmi igazoló lap kiadásának, érvényesítésének díja

2. számú melléklet a 42/1998. (XII. 23.) KHVM—BM együttes rendelethez
[2. számú melléklet a 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelethez]
A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Belügyminisztérium
OR FK Gazdasági Ellátó igazgatóság
Budapesti R end´ór-f´ókapitányság
Baranya MR FK
Bács-Kiskun MR FK
Békés MR FK
Borsod-Abaúj-Z emplén MR FK
Csongrád MR FK
Fejér MR FK
Gy´ór-Moson-Sopron MR FK
Hajdú-Bihar MR FK
Heves MR FK
Jász-Nagykun-Szolnok MR FK
Komárom-Esztergom MR FK
Nógrád MR FK
Pest MR FK
Somogy MR FK
Szabolcs-Szatmár-Bereg MR FK
Tolna MR FK
Vas MR FK
Veszprém MR FK
Z ala MR FK

1002300201009349-50000005
1002300201451722-00000000
1002300201451430-00000000
1002300201451785-00000000
1002300201451792-00000000
1002300201451502-00000000
1002300201451519-00000000
1002300201451526-00000000
1002300201451533-00000000
1002300201451540-00000000
1002300201451557-00000000
1002300201451564-00000000
1002300201451612-00000000
1002300201451571-00000000
1002300201451588-00000000
1002300201451478-00000000
1002300201451595-00000000
1002300201451605-00000000
1002300201451629-00000000
1002300201451636-00000000
1002300201451643-00000000
1002300201451650-00000000

10 000
220

55 000

200
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3. számú melléklet a 42/1998. (XII. 23.) KHVM—BM együttes rendelethez
[3. számú melléklet a 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelethez]
Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák
I. fokú közlekedési hatósági tevékenységet végz´ó szervek
F´óvárosi Közlekedési Felügyelet
Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet

10032000-01731969
10024003-01731976

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet
Békés Megyei Közlekedési Felügyelet

10025004-01731983
10026005-01731990

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet
Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet

10027006-01732001
10028007-01732018

Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet
Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet

10029008-01732025
10033001-01732032

Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet
Heves Megyei Közlekedési Felügyelet

10034002-01732049
10035003-01732056

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet
Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet

10045002-01732104
10036004-01732063

Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet

10037005-01732070
10032000-01731952

Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet

10039007-01732087
10044001-01732094

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet
Vas Megyei Közlekedési Felügyelet

10046003-01732111
10047004-01732128

Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet
Zala Megyei Közlekedési Felügyelet

10048005-01732135
10049006-01732142

II. fokú közlekedési hatósági tevékenységet végz´ó szervek
Közlekedési F´ófelügyelet
KHVM

A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
43/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete

10032000-01738825
10032000-01465464

1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén üzemel´ó és telepítend´ó földfelszíni, analóg rendszer´ú
televízió m´úsorszóró adókra, valamint ezek üzemeltet´óire.

a televízió m´úsorszórás adási rendszerének
és többhang-átviteli eljárásának megválasztásáról
2. §
A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján, a gazdasági miniszterrel egyetértésben a következ´óket rendelem el:

(1) A 47—68 MHz és a 174—230 MHz sávban a D adási
rendszert kell alkalmazni.
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(2) A 470—862 MHz sávban a G adási rendszert kell
alkalmazni. Az ett´ól eltér´ó K adási rendszerben m´úköd´ó
m´úsorszóró adóknál az áttérést a 4. § (2)—(3) bekezdéseiben el´óírt id´ópontokig kell végrehajtani.
(3) A D, G és K adási rendszerben kisugárzott jelek
alapjellemz´óit az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §
Televízió m´úsoron belüli sztereó hang vagy több hang
átvitelére szolgáló eljárásként kizárólag a NICAM 728
digitális többhang-átvitel alkalmazható, a G adási rendszerre érvényes jellemz´óivel. A többhang-átvitel alapjellemz´óit a 2. számú melléklet tartalmazza.
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4. §

(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1999. január 1-jét megel´óz´óen K adási rendszerben m´úköd´ó, országos m´úsort terjeszt´ó adóknál az áttérést
a G rendszerre a Magyar Televízió 1. m´úsora tekintetében
1999. december 31-ig, a kereskedelmi m´úsorok tekintetében 2000. december 31-ig kell végrehajtani.
(3) Az 1999. január 1-jét megel´óz´óen kiadott frekvenciakijelölési határozatok alapján létesült, K adási rendszerben
m´úköd´ó, helyi és körzeti m´úsort terjeszt´ó adóknál a K adási
rendszer 2005. december 31-ig alkalmazható.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 43/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
A kisugárzott jelek alapjellemz´ói
Sorszám

Jellemz´ók 1

G adási rendszer

D/K adási rendszer

1. A csatorna sávszélessége (MHz)
2. A hangviv´ó helyzete a képviv´óhöz viszonyítva (MHz)

8
+5,5 ± 0,001

3. A csatorna közelebbi határa a képviv´óhöz viszonyítva (MHz)
4. A f´ó oldalsáv névleges szélessége (MHz)
5. A csonka oldalsáv névleges szélessége (MHz)
6. A csonka oldalsáv minimális csillapítása dB-ben (MHz-en)

7. A képviv´ó modulációjának típusa és polaritása
8. Feszültségszintek a kisugárzott jelben (a viv´ó csúcsértékének %-ában)
Szinkronszint
Kioltószint
Csúcsfehérszint
9. A hangviv´ó modulációjának típusa
10. Frekvencialöket (kHz)
11. A moduláló jel el´ókiemelésének id´óállandója (µs)
12. A csúcsképviv´ó és a hangviv´ó teljesítménye közötti arány2
1
2

+6,5 ± 0,001
—1,25

5

6
0,75

20 (<—1,25)
30 (—4,43± 0,2)

20 (<—1,25)
30 (—4,33± 0,1)

C3F negatív

100
75± 2,5
10—12,5
F3E
± 50
50
10:1

Az 1—5. sorszámú jellemz´ók értelmezését a következ´ó ábra mutatja.
Többhang-átvitel esetében a teljesítményarány a 2. számú melléklet szerint módosul.

Az adási rendszerek jellemz´óit az MSZ—17—302—4 jelzet´ú nemzeti szabvány részletesen tartalmazza.
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A kisugárzott tv-jel egyes jellemz´óinek értelmezése
(a táblázat sorszámaival jelölve)

2. számú melléklet a 43/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez
A NICAM 728 digitális többhang-átvitel alapjellemz´ói a G adási rendszerben
1. A hangkódolás jellemz´ói:
Mintavételi frekvencia

32 kHz

Kezdeti felbontás

14 bit/minta

2. Digitális alapsávi formátum:
Az átviteli keret hossza

728 bit

Keretátviteli sebesség

1 keret/ms

3. A digitális hangátvitel modulációs jellemz´ói:
Viv´ófrekvencia

5,85 MHz ± 1 ppm a képviv´ó felett

A moduláció típusa

Differenciálisan kódolt kvadratúra fázis
moduláció (DQPSK)

Frekvenciatartomány, amelyben el´óírt a lineáris torzítások megengedett értéke

5,85 MHz ± 250 kHz a képviv´ó felett

4. Jelszintek a kisugárzott jelben:
Képösszetev´ók

Az 1. számú melléklet 8. sora szerint

A csúcsképviv´ó és az analóg FM hangviv´ó teljesítménye közötti
arány

20:1 (névlegesen)

A csúcsképviv´ó és a modulált digitális jel teljesítménye közötti arány

100:1 (névlegesen)

(A NICAM 728 többhang-átvitel jellemz´óit az MSZ ETS 300 163 jelzet´ú nemzeti szabvány részletesen tartalmazza.)
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A közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
44/1998. (XII. 23.) KHVM
rendelete

4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

egyes közlekedési miniszteri rendeletek
módosításáról
A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladatés hatáskörér´ól szóló 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott feladatkörben — a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben
— a következ´óket rendelem el:
1. §
A közúti járm´úvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m´úszaki feltételeir´ól szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöH ÉM rendelet 1. számú melléklete a következ´ó 49.02/A számú sorral egészül ki:
[Jóváhagyási kötelezettség alá tartozó
járm´úalkatrészekre, -tartozékokra,
járm´útulajdonságokra vonatkozó
ENSZ—EGB el´óírások
ENSZ—EGB
el´óírás
száma

érvényes
változat

,,49

02/A

Alkalmazható
(határnapig)

*
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A külügyminiszter
3/1998. (XII. 23.) KüM
rendelete
az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésr´ól
és egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további
ellátmánypótlékról szóló
5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról
A tartósan külföldön foglalkoztatott köztisztvisel´ók,
ügykezel´ók és fizikai alkalmazottak közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályokról szóló 22/1997. (II. 13.)
Korm. rendelet 9. §-ának (2) bekezdésében, valamint
14. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben, a következ´óket rendelem el:
1. §

Járm´úalkatrész, -tartozék, járm´útulajdonság]

Dízelmotorok és dízelmotoros járm´úvek motorja által kibocsátott szennyezés

* A ,,Dízelmotorok és dízelmotoros járm´úvek motorja által kibocsátott szennyezés’’-re vonatkozó ENSZ—EGB 49.02/A változatú jóváhagyási jel csak a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter által — a
környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben — engedélyezett mennyiség´ú és kivitel´ú gépjárm´úvek esetében tekintend´ó — a meghatározott határnapig — érvényesnek. Az engedélyezett gépjárm´úvek körét a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Értesít´óben teszi közzé.’’

Az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésr´ól és az
egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet 1., 2. és
3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú
melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Martonyi János s. k.,

2. §

külügyminiszter

A közúti járm´úvek m´úszaki megvizsgálásáról szóló —
többször módosított — 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
10. §-ának (4) és (7) bekezdése, valamint a 12. §-ának (2),
(3), (4) és (9) bekezdése 1999. április 30-án hatályát veszti.
E rendelkezések alapján kiadott feljogosítások e határnapon érvényüket vesztik.

3. §
A közúti járm´úvek m´úszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KHVM rendeletet módosító 12/1998.
(V. 22.) KH VM rendelet 20. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

1. számú melléklet
a 3/1998. (XII. 23.) KüM rendelethez
Az alapellátmányok havi összege
Ország (állomáshely)

USD-ben

Afrika
Algéria
Dél-Afrika

701
673

Helyi pénznemben
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Ország (állomáshely)

USD-ben

Helyi pénznemben

Ország (állomáshely)
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USD-ben

Helyi pénznemben

Egyiptom
Kenya

696
689

Nagy-Britannia

787

469 GBP

Németország

703

1 230 DEM

Líbia
Marokkó
Nigéria

854
677
744

Norvégia

727

5 714 NOK

Olaszország

677

Oroszország

749

Tanzánia
Tunézia

772
662

Portugália

670

Románia

717

Spanyolország

731

Svájc

790

1 135 CHF

Svédország

685

5 513 SEK

650

Amerika
Argentína

801

Szlovák Köztársaság

Brazília
Chile
Ecuador

776
703
696

Szlovénia

678

Törökország

632

Ukrajna

697

Kanada
Kolumbia

685
723

Kuba
Mexikó

713
673

USA

747

Ázsia

Ausztrália
Ausztrália

662

1153 AUD

Európa
Albánia

669
9 242 ATS
26 365 BEF

Bangladesh

676

Ciprus

696

EA Emirátusok

667

India

678

Indonézia

712

Irak

732

Irán

835

Izrael

803

Japán

794

Jordánia

678

Kazahsztán

747

Kína

747

Ausztria
Belgium

751
730

Bosznia-Hercegovina
Bulgária

678
668

Koreai NDK

736

Koreai Köztársaság

700

Cseh Köztársaság
Dánia

650
735

Kuvait

696

4 898 DKK

Libanon

770

Malajzia

687

Mongólia

744

Pakisztán

682

Szaúd-Arábia

633

Szingapúr

729

Szíria

795
747

Finnország
Franciaország
Görögország

658
733
663

3 505 FIM
4 300 FR F

Hollandia
Horvátország
Írország

707
678
742

1 395 NGL
514 IRP

Jugoszlávia
Lengyelország

678
706

Tajvan
Thaiföld

666

Moldova

638

Vietnam

682

109 736 JPY

212 KWD
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2. számú melléklet a 3/1998. (XII. 23.) KüM rendelethez
A kiküldetés esetén járó valuta-költségtérítés öszegei (napidíj)
Ország (állomáshely)
AFRIKA

Pénznem

1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Algéria

USD

58

52

47

42

Angola

USD

66

59

53

48

Benin

USD

58

52

47

42

Bissau-Guinea

USD

63

57

51

46

Botswana

USD

55

50

45

41

Burkina Faso

USD

59

53

48

43

Burundi

USD

64

58

52

47

Comore-szigetek

USD

65

59

53

48

Csád

USD

70

63

57

51

Dél-Afrika

USD

56

50

45

41

Dzsibuti

USD

63

57

51

46

Egyenlít´ói Guinea

USD

64

58

52

47

Egyiptom

USD

58

52

47

42

Elefántcsontpart

USD

59

53

48

43

Eritrea

USD

56

50

45

41

Etiópia

USD

63

57

51

46

Gabon

USD

60

54

49

44

Gambia

USD

59

53

48

43

Ghána

USD

60

54

49

44

Guinea

USD

58

52

47

42

Kamerun

USD

59

53

48

43

Kenya

USD

57

51

46

41

Kongó

USD

64

58

52

47

Kongói Demokratikus Köztársaság

USD

62

56

50

45

Közép-afrikai Köztársaság

USD

63

57

51

46

Lesotho

USD

55

50

45

41

Libéria

USD

59

53

48

43

Líbia

USD

71

64

58

52

Madagaszkár

USD

57

51

46

41

Malawi

USD

61

55

50

45

Mali

USD

59

53

48

43

Marokkó

USD

57

51

46

41

Mauritánia

USD

68

61

55

50

Mauritius

USD

55

50

45

41
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Ország (állomáshely)
AFRIKA

Pénznem
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1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Mozambik

USD

60

54

49

44

Namíbia

USD

57

51

46

41

Niger

USD

58

52

47

42

Nigéria

USD

62

56

50

45

Ruanda

USD

62

56

50

45

Sao Tome és Principe

USD

60

54

49

44

Seychelle-szigetek

USD

70

63

57

51

Sierra Leone

USD

64

58

52

47

Szenegál

USD

59

53

48

43

Szomália

USD

63

57

51

46

Szváziföld

USD

52

47

42

38

Szudán

USD

64

58

52

47

Tanzánia

USD

64

58

52

47

Togó

USD

58

52

47

42

Tunézia

USD

55

50

45

41

Uganda

USD

64

58

52

47

Zambia

USD

61

55

50

45

Zimbabwe

USD

56

50

45

41

Zöldfoki-szigetek

USD

57

51

46

41

1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Ország (állomáshely)
EURÓPA

Pénznem

Albánia

USD

56

50

45

41

Ausztria

ATS

770

693

624

562

Belgium

BEF

2197

1977

1779

1601

Belorusszia

USD

52

47

42

38

Bosznia-Hercegovina

USD

57

51

46

41

Bulgária

USD

56

50

45

41

Csehország

USD

54

49

44

40

Dánia

DKK

408

367

330

297

Észtország

USD

53

48

43

39

Finnország

FIM

293

264

238

214

Franciaország

FRF

358

322

290

261

Gibraltár

USD

62

56

50

45

Görögország

USD

55

50

45

41

Hollandia

NLG

117

105

95

86

Horvátország

USD

57

51

46

41
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Ország (állomáshely)
EURÓPA

Pénznem
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1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Írország

USD

60

54

49

44

Izland

USD

61

55

50

45

Jugoszlávia

USD

57

51

46

41

Lengyelország

USD

59

53

48

43

Lettország

USD

63

57

51

46

Liechtenstein

USD

64

58

52

47

Litvánia

USD

55

50

45

41

Luxemburg

USD

56

50

45

41

Macedónia

USD

52

47

42

38

Málta

USD

52

47

42

38

Moldova

USD

53

48

43

39

Monaco

USD

59

53

48

43

Nagy-Britannia

GBP

39

35

32

29

Németország

DEM

103

93

84

76

Norvégia

NOK

476

428

385

347

Olaszország

USD

63

57

51

46

Oroszország

USD

62

56

50

45

Portugália

USD

56

50

45

41

Románia

USD

60

54

49

44

Spanyolország

USD

61

55

50

45

Svájc

CHF

95

86

77

69

Svédország

SEK

459

413

372

335

Szlovákia

USD

54

49

44

40

Szlovénia

USD

57

51

46

41

Ukrajna

USD

58

52

47

42

Vatikán

USD

63

57

51

46

1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Ország (állomáshely)
ÁZSIA

Pénznem

Afganisztán

USD

57

51

46

41

Azerbajdzsán

USD

63

57

51

46

Bahrein

USD

57

51

46

41

Bangladesh

USD

57

51

46

41

Bhutan

USD

55

50

45

41

Brunei

USD

56

50

45

41

Ciprus

USD

58

52

47

42

Egyesült Arab Emirátusok

USD

56

50

45

41
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Ország (állomáshely)
ÁZSIA

Pénznem
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1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Fülöp-szigetek

USD

55

50

45

41

Grúzia

USD

61

55

50

45

Hong Kong

USD

63

57

51

46

India

USD

57

51

46

41

Indonézia

USD

59

53

48

43

Irak

USD

61

55

50

45

Irán

USD

70

63

57

51

Izrael

USD

67

60

54

49

Japán

USD

70

63

57

51

Jemen

USD

58

52

47

42

Jordánia

USD

57

51

46

41

Kambodzsa

USD

57

51

46

41

Katar

USD

57

51

46

41

Kazahsztán

USD

62

56

50

45

Kirgizisztán

USD

57

51

46

41

Kiribati

USD

62

56

50

45

Kína

USD

62

56

50

45

Koreai NDK

USD

61

55

50

45

Koreai Köztársaság

USD

58

52

47

42

Kuwait

USD

58

52

47

42

Laosz

USD

62

56

50

45

Libanon

USD

64

58

52

47

Macao

USD

58

52

47

42

Malajzia

USD

57

51

46

41

Maldív-szigetek

USD

58

52

47

42

Mianmar

USD

64

58

52

47

Mongólia

USD

62

56

50

45

Nepál

USD

55

50

45

41

Omán

USD

58

52

47

42

Örményország

USD

58

52

47

42

Pakisztán

USD

57

51

46

41

Srí Lanka

USD

57

51

46

41

Szaúd-Arábia

USD

53

48

43

39

Szingapúr

USD

61

55

50

45

Szíria

USD

67

60

54

49

Tajvan

USD

62

56

50

45

Thaiföld

USD

56

50

45

41
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Ország (állomáshely)
ÁZSIA

Pénznem
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1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Törökország

USD

53

48

43

39

Türkmenisztán

USD

57

51

46

41

Üzbegisztán

USD

63

57

51

46

Vietnam

USD

57

51

46

41

1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Ország (állomáshely)
AMERIKA

Pénznem

Amerikai Egyesült Államok

USD

62

56

50

45

Antigua és Barbuda

USD

77

69

62

56

Argentína

USD

67

60

54

49

Bahama

USD

62

56

50

45

Barbados

USD

64

58

52

47

Belize

USD

59

53

48

43

Bermuda

USD

53

48

43

39

Bolívia

USD

56

50

45

41

Brazília

USD

65

59

53

48

Chile

USD

59

53

48

43

Costa Rica

USD

56

50

45

41

Dominikai Közösség

USD

70

63

57

51

Dominikai Köztársaság

USD

62

56

50

45

Ecuador

USD

58

52

47

42

Grenada

USD

77

69

62

56

Guatemala

USD

58

52

47

42

Guyana

USD

59

53

48

43

Haiti

USD

57

51

46

41

Holland Antillák

USD

83

75

68

61

Honduras

USD

57

51

46

41

Jamaica

USD

67

60

54

49

Kanada

USD

57

51

46

41

Kolumbia

USD

60

54

49

44

Kuba

USD

59

53

48

43

Mexikó

USD

56

50

45

41

Montserrat

USD

69

62

56

50

Nicaragua

USD

58

52

47

42

Panama

USD

54

49

44

40

Paraguay

USD

56

50

45

41

Peru

USD

58

52

47

42
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Ország (állomáshely)
AMERIKA

Pénznem
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1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Puerto Rico

USD

62

56

50

45

Saint Kitts és Nevis

USD

62

56

50

45

Saint Lucia

USD

71

64

58

52

St. Vincent és Grenadine

USD

70

63

57

51

Salvador

USD

57

51

46

41

Suriname

USD

60

54

49

44

Trinidad és Tobago

USD

57

51

46

41

Uruguay

USD

66

59

53

48

Venezuela

USD

58

52

47

42

1.
kategória

2.
kategória

3.
kategória

4.
kategória

Ország (állomáshely)
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

Pénznem

Ausztrália

AUD

96

86

77

69

Cook-szigetek

USD

61

55

50

45

Fidzsi-szigetek

USD

58

52

47

42

Marshall-szigetek

USD

66

59

53

48

Mikronézia

USD

70

63

57

51

Nyugat-Szamoa

USD

59

53

48

43

Pápua Új-Guinea

USD

58

52

47

42

Salamon-szigetek

USD

60

54

49

44

Tonga

USD

59

53

48

43

Tuvalu

USD

57

51

46

41

Új-Kaledónia

USD

81

73

66

59

Új-Zéland

USD

49

44

40

36

Vanuatu

USD

62

56

50

45

3. számú melléklet
a 3/1998. (XII. 23.) KüM rendelethez
A 22/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 9. §-a
(2) bekezdésének hatálya alá tartozó állomáshelyek
(országonként) és az ezekhez kapcsolódó
ellátmánypótlék havi összege
Ország
(állomáshely)

Albánia
Algéria
Bosznia-Hercegovina
Irán

Ellátmánypótlék
havi összege

50 USD
48 USD
49 USD
49 USD

Ország
(állomáshely)

Irak
Jugoszlávia
Kazahsztán
Koreai NDK
Macedónia
Mongólia
Nigéria
Oroszország
Románia
Tanzánia
Ukrajna
Vietnam

Ellátmánypótlék
havi összege

48 USD
46 USD
52 USD
51 USD
43 USD
46 USD
48 USD
58 USD
49 USD
50 USD
49 USD
46 USD
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A külügyminiszter
4/1998. (XII. 23.) KüM
rendelete

AFRIKA

az állami vezet´ók külföldi napidíjáról szóló
4/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról
Az állami vezet ´ói juttatások jogosultsági feltételeir´ól
szóló 131/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 18. §-ának
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az
érintett miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket
rendelem el:

1. §
A 4/1997. (XII. 29.) KüM rendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

Melléklet
a 4/1998. (XII. 23.) KüM rendelethez
Állami vezet´ó külföldi napidíjának
az egyes országokra megállapított összege és pénzneme
AFRIKA

Algéria
Angola
Benin
Bissau-Guinea
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Comore-szigetek
Csád
Dél-afrikai Köztársaság
Dzsibuti
Egyenlít´ói Guinea
Egyiptom
Elefántcsontpart
Eritrea
Etiópia
Gabon
Gambia
Ghána

Összeg

70
79
70
75
66
71
77
78
83
67
76
77
70
71
67
76
72
71
72
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Pénznem

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Guinea
Kamerun
Kenya
Kongó
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Lesotho
Libéria
Líbia
Madagaszkár
Malawi
Mali
Marokkó
Mauritánia
Mauritius
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Ruanda
Sao Tomé és Principe
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Szenegál
Szomália
Szváziföld
Szudán
Tanzánia
Togó
Tunézia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Zöldfoki-szigetek
AMERIKA

Amerikai Egyesült Államok
Antigua és Barbuda
Argentína
Bahama
Barbados
Belize
Bermuda
Bolívia
Brazília
Chile
Costa Rica
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Ecuador
Grenada
Guatemala
Guyana

Összeg

68
71
69
77
75
75
66
71
85
68
73
71
68
82
66
72
68
70
74
75
72
84
77
71
76
63
77
77
70
66
77
73
67
69
Összeg

75
93
80
74
77
71
64
67
78
70
67
85
74
70
92
69
71

Pénznem

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Pénznem

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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AMERIKA

Haiti
Holland Antillák
Honduras
Jamaica
Kanada
Kolumbia
Kuba
Mexikó
Montserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
St. Vincent és Grenadine
Salvador
Suriname
Trinidad és Tobago
Uruguay
Venezuela
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

Ausztrália
Cook-szigetek
Fidzsi-szigetek
Marshall-szigetek
Mikronézia
Nyugat-Szamoa
Pápua Új-Guinea
Salamon-szigetek
Tonga
Tuvalu
Új-Kaledónia
Új-Zéland
Vanuatu
EURÓPA

Albánia
Ausztria
Belgium
Belorusszia
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Gibraltár
Görögország

Összeg

69
100
68
80
69
72
71
67
83
70
65
67
70
74
74
85
83
68
72
69
79
69
Összeg

115
73
70
79
83
71
70
72
71
69
97
59
75

Pénznem

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Pénznem

AUD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Összeg

Pénznem

67
924
2637
62
68
67
65
490
63
351
430
74
66

USD
ATS
BEF
USD
USD
USD
USD
DKK
USD
FIM
FRF
USD
USD
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EURÓPA

Hollandia
Horvátország
Írország
Izland
Jugoszlávia
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Macedónia
Málta
Moldova
Monaco
Nagy-Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Ukrajna
Vatikán

Összeg

140
68
74
73
68
71
75
76
66
67
62
62
64
71
47
123
571
68
75
68
72
73
114
551
65
68
70
68
ÁZSIA

Afganisztán
Azerbajdzsán
Bahrein
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Ciprus
Egyesült Arab Emirátusok
Fülöp-szigetek
Grúzia
Hong Kong
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Japán
Jemen
Jordánia
Kambodzsa
Katar
Kazahsztán
Kirgizisztán

Összeg

68
75
69
68
66
67
70
67
66
73
76
68
71
73
84
80
84
70
68
68
69
75
68

Pénznem

NLG
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
DEM
NOK
USD
USD
USD
USD
USD
CHF
SEK
USD
USD
USD
USD
Pénznem

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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ÁZSIA

Kiribati
Kína
Koreai NDK
Koreai Köztársaság
Kuvait
Laosz
Libanon
Macao
Malajzia
Maldív-szigetek
Mianmar
Mongólia
Nepál
Omán
Örményország
Pakisztán
Srí Lanka
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Szíria
Tajvan
Thaiföld
Törökország
Türkmenisztán
Üzbegisztán
Vietnam

Összeg

75
75
74
70
70
74
77
70
69
70
77
74
66
70
69
68
69
63
73
80
75
67
63
69
75
68

Pénznem

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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3. felhívja az érintetteket, hogy delegálják a képvisel´óiket a Közalapítvány Kuratóriumába;
Felel´ós:

Külügyminisztérium politikai államtitkára
oktatási miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
Határid´ó: azonnal
4. megbízza a Külügyminisztérium politikai államtitkárát, hogy a Közalapítvány módosított Alapító Okiratának
bírósági nyilvántartásba vételét követ´óen gondoskodjon
annak a Magyar Közlönyben történ´ó közzétételér´ól.
Felel´ós:

Külügyminisztérium politikai államtitkára
a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási
államtitkára
Határid´ó: a bírósági nyilvántartásba vételt követ´óen
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
8/1998. (MK 116.) MNB

III. rész

HATÁROZATOK

rendelkezése
a pénzforgalomról szóló 6/1997. (MK 61.) MNB
rendelkezés módosításáról

A Kormány határozatai
A Kormány
1164/1998. (XII. 23.) Korm.
határozata
az Illyés Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
A Kormány

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 71. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján — az igazságügy-miniszterrel
egyetértésben — a következ´ók szerint rendelkezem:
1. §
A pénzforgalomról szóló 6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés (a továbbiakban: Rek.) a következ´ó 36/A. §-sal
egészül ki:
,,36/A. §

1. kijelöli az Illyés Közalapítvány Kuratóriumának és
Felügyel´ó Bizottságának tagjait, ennek megfelel´óen módosítja a többször módosított 1020/1995. (III. 8.) Korm.
határozattal létrehozott Illyés Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratát;
2. felhatalmazza a Külügyminisztérium politikai államtitkárát, hogy a Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával összefüggésben az Alapító nevében eljárjon;

(1) A hitelintézet és a postai pénzforgalmi közvetít´ó
tevékenységet végz´ó szervezet köteles a pénz- és elszámolásforgalmi feladatokkal kapcsolatos folyamatait úgy
szervezni, valamint számítástechnikai rendszereit —
ideértve a számlatulajdonosok részére telepített, a
bankszámla feletti rendelkezést lehet ´óvé tev´ó elektronikus adatátviteli kapcsolatra szolgáló eszközöket is —
úgy felkészíteni, hogy az évezredváltáshoz közeli, számí-
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tástechnikai szempontból nehézséget okozó id´ópontokban 1 ne következhessen be olyan rendkívüli esemény,
amely a hitelintézet, illetve a postai pénzforgalmi közvetít ´ó tevékenységet végz´ó szervezet m´úködésében, a
pénzforgalomban, illet´óleg az országos elszámolásforgalomban zavarokat okoz.
(2) A hitelintézet köteles a vele elektronikus adatátviteli kapcsolatban álló számlatulajdonos részére telepített,
a bankszámla feletti rendelkezést lehet´óvé tev´ó elektronikus adatátviteli kapcsolatra szolgáló eszközöknek az évezredváltást követ´ó, az (1) bekezdés követelményeinek megfelel´ó zavartalan m´úködésér´ól meggy´óz´ódni. A felhívásra
vele együtt nem m´úköd´ó számlatulajdonostól a hitelintézet 1999. szeptember 30. napjától a bankszámla terhére
elektronikus adatátviteli bankkapcsolatban fizetési megbízást nem köteles elfogadni.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a hitelintézet
— a pénz- és elszámolásforgalommal kapcsolatos kockázatkezelési programot (6. számú melléklet 1. pont) köteles készíteni és végrehajtani, valamint
— a rendkívüli események pénz- és elszámolásforgalomban történ ´ó bekövetkezésének esetére és kezelésére üzletmenet folytonossági tervet (6. számú melléklet
2—3. pont) köteles készíteni, és végrehajthatóságát ellen ´órizni. A hitelintézet a kockázatkezelési programot
1999. január 31. napjáig, míg az üzletmenet folytonossági tervet 1999. április 30. napjáig köteles elkészíteni, és
azokat külön kérésre az MNB-nek megküldeni.
(4) A hitelintézetek közötti országos elszámolásforgalom lebonyolítását végz´ó hitelintézeti elszámolóház a
rendszerkockázat csökkentése érdekében min´ósít´ó próbafeldolgozásokat köteles szervezni és végezni, amelyekben
valamennyi, a hitelintézetek közötti országos elszámolásforgalmi rendszerhez közvetlenül kapcsolódó hitelintézet
— az els´ó sikeres teszteredményig — köteles részt venni.
A min´ósít´ó próbafeldolgozásokat legkés´óbb 1999. március 31. napjáig be kell fejezni. E naptól a hitelintézeti
elszámolóház külön kérésre végezhet további próbafeldolgozást.
(5) A hitelintézeti elszámolóház a min´ósít´ó próbafeldolgozások eredményér´ól haladéktalanul köteles tájékoztatni az érintett hitelintézet vezet´ójét, a hitelintézet igazgatóságát és felügyel´ó bizottságát, megjelölve az esetleg
szükséges további intézkedéseket. A hitelintézeti elszámolóház tájékoztatását megküldi az MNB-nek is.

1

Nehézséget okozó id´óponton olyan dátum értend´ó, amely az adott
hitelintézet m´úködése során használt — az MSZ ISO 8601 szabványtól
eltér´ó — dátumjelölések miatt zavart okozhat. (Ilyen id´ópont lehet jellemz´óen — az alkalmazott rendszert´ól függ´óen — 1999. szeptember 9.,
2000. január 1—3., 2000. február 28—29., 2001. január 1—3.)
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(6) A hitelintézeti elszámolóházzal végzett min´ósít´ó
próbafeldolgozások tapasztalatait tartalmazó jelentést a
hitelintézet 1999. április 30. napjáig köteles megküldeni az
MNB-nek. A jelentésben a hitelintézetnek nyilatkoznia
kell arról, hogy
— felkészült-e az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelel´óen az évezredváltásra,
— felmérte-e a pénz- és elszámolásforgalommal kapcsolatos kockázatokat,
— megalkotta-e a kockázatok kezeléséhez szükséges
szabályokat,
— biztosított-e a szabályok betartatása,
— szükségesnek tart-e még további — hitelintézeti elszámolóházzal végzend´ó — próbafeldolgozást.
(7) A hitelintézetek közötti országos elszámolásforgalmi rendszerhez közvetlenül csatlakozó hitelintézet köteles
a közvetetten csatlakozó hitelintézet felkészülését — az
utóbbi együttm´úködésével — megszervezni, és a szükséges
min´ósít´ó próbafeldolgozásokat elvégezni.
(8) A hitelintézetek közötti országos elszámolásforgalmi rendszerhez közvetetten csatlakozó hitelintézetek részére szervezett min ´ósít ´ó próbafeldolgozás eredményér´ól a közvetlenül csatlakozó hitelintézet — a hitelintézeti elszámolóház bevonásával — tájékoztatja valamennyi érintett közvetetten csatlakozó hitelintézet
vezet ´ójét, megjelölve az esetleg szükséges további intézkedéseket.
(9) A hitelintézet és a postai pénzforgalmi közvetít´ó
tevékenységet végz´ó szervezet új hardver, illetve szoftver terméket és pénz- és elszámolásforgalom körében
csak akkor helyezhet üzembe, ha az megfelel az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek, és rendelkezik az
ezt igazoló szállítói tanúsítvánnyal. Ennek megléte esetén is kötelez´ó a szükséges próbafeldolgozások elvégzése.’’

2. §
A Rek. az e rendelkezés melléklete szerinti 6. számú
melléklettel egészül ki.

3. §
Ez a rendelkezés 1999. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Surányi György s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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Melléklet
a 8/1998. (MK 116.) MNB rendelkezéshez

b) az üzletmenet folytonossági terv végrehajtását irányító csoport megszervezése minden kulcsfontosságúnak
min´ósül´ó területen;

,,6. számú melléklet
a 6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezéshez

c) az üzemvitel folytatását biztosító megtervezett folyamat végrehajthatóságának ellen´órzése, és az üzletmenet
folytonossági terv fejlesztési módszerének kidolgozása;

Az évezredváltással összefügg´ó feladatok
1. A pénz- és elszámolásforgalommal kapcsolatos kockázatkezelési programnak legalább a következ´óket kell
tartalmaznia:

d) el kell végezni a tesztelést és annak eredményét´ól
függ´óen a szükséges módosításokat át kell vezetni az üzletmenet folytonossági terven.’’

a) az évezredváltásra történ´ó felkészülésért felel´ós személy(ek) neve, hatásköre;
b) a felkészülés ellen´órzéséért felel´ós vezet´ó(k) neve,
hatásköre;
c) a program megoldására igénybe venni tervezett er´óforrások megjelölése;

Az Országos Választási Bizottság
13/1998. (XII. 18.) OVB

d) a program megoldása érdekében kialakított feladatok és elvégzésük ütemezése;

állás foglalás a

e) a hitelintézet igazgatósága és felügyel´ó bizottsága
részére készítend´ó jelentések tartalmaz és rendszeressége.

a polgármesterek elektori megbízásáról

2. A pénz- és elszámolásforgalommal kapcsolatos üzletmenet folytonossági tervnek legalább a következ´óket kell
tartalmaznia:

Az O rszágos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 34. §-a (2) bekezdésének
a) pontjában írt hatáskörében eljárva a polgármesterek
elektori megbízásával kapcsolatban az alábbi

a) a hitelintézet pénz- és elszámolásforgalmi m´úködésére hatást gyakorló folyamatok, partnerek (szolgáltatók
és ügyfelek) és rendszerek (a továbbiakban együtt: rendszerek) számbavétele, és ezek közül az üzletvitel és a biztonság szempontjából kulcsfontosságúnak min´ósül´ók kiválasztása;
b) annak meghatározása, hogy ezek a kulcsfontosságú
rendszerek az évezredváltás szempontjából mennyire sérülékenyek;
c) a rendkívüli eseményekb´ól fakadó m´úköd´óképtelenség bekövetkezése valószín´úségének megállapítása, és
a m´úködés folytonosságának fenntartásához szükséges tevékenységek elemzése, intézkedések el´ókészítése minden
kulcsfontosságú rendszer esetében;
d) annak a legalacsonyabb követelményszintnek a
meghatározása, amely mellett még a kulcsfontosságú
rendszerek képesek elkészíteni a folyamatos m´úködéshez
nélkülözhetetlen információkat;
e) az üzletmenet folytonossági terv elfogadásának,
dokumentálásának és megvalósítási módjának meghatározása.
3. A pénz- és elszámolásforgalommal kapcsolatos üzletmenet folytonossági terv kidolgozása után legalább a következ´óket kell elvégezni:
a) az üzletmenet folytonossági terv végrehajthatóságához szükséges feltételek meghatározása;

állásfoglalást
adja ki:
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. törvény 31. §-ának (2) bekezdése szerint:
,,Az országos önkormányzatot a kisebbségi elektorok
választják meg. Kisebbségi elektor minden települési
önkormányzati képvisel´ó, akit kisebbségi képvisel´óként
választottak meg és a helyi kisebbségi önkormányzati
képvisel´ó, továbbá a szószóló.’’
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 32. §-a szerint: ,,A polgármester tagja a képvisel´ó-testületnek, a képvisel´ó-testület határozatképessége, döntéshozatala, m´úködése szempontjából települési képvisel´ónek tekintend´ó.’’
Az O rszágos Választási Bizottság megállapította,
hogy nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely a polgármestert kizárná az elektorok közül, ezért a kisebbségi jelöltként megválasztott polgármesterek jogosultak
részt venni az országos kisebbségi önkormányzatot választó elektori gy´úléseken.
Dr. Kukorelli István s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület (ARTISJUS)

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

közleménye
irodalmi és zenem´úvek nem színpadi nyilvános
el´óadásáért, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek
vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz
közvetítéséért, rádió- vagy televízió-m´úsorok egyidej´ú
változatlan, a nyilvánossághoz történ´ó átviteléért,
saját m´úsorok sugárzás útján vagy vezetékkel
a nyilvánossághoz történ´ó átviteléért, szerz´ói m´úvek
rádió- vagy televízió-m´úsor céljára történ´ó mechanikai
rögzítéséért fizetend´ó szerz´ói jogdíjakról
Az ARTISJUS a szerz´ói jogról szóló 1969. évi III. törvény
13. §-ának (1) bekezdésében, 34. §-ának (5) bekezdésében,
36., 40., 50/G. §-aiban, valamint a 9/1969. (XII. 29.) MM
rendelet 10. §-ának (1) bekezdésében, 20., 35/B. és 39. §-aiban
foglalt rendelkezések alapján az alábbi szerz´ói jogdíjakat
állapítja meg:
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IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)

780

500

415

340

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel

480

340

265

215

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet

370

270

220

185

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

205

165

115

100

I. Fejezet
Vendéglátóipari üzletek zenefelhasználása
1. A vendéglátóipari üzletekben bármely technikai
eszközzel (pl. rádió, televízió m´úsorának nyilvános sugárzása, továbbá analóg vagy digitális zenei hordozó
lejátszása útján — magnó, lemezjátszó, music-center,
video-, CD-, CD-R O M-, képlemez-lejátszó stb. által)
történ´ó zenefelhasználás esetén fizetend´ó jogdíj forintban, naponta:
a) Gyógy- és üdül´óhelyeken, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken idényjeleggel üzemel´ó,
három hónapnál rövidebb ideig nyitvatartó
vendéglátó üzletek esetén
A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

b) Gyógy- és üdül´óhelyeken, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken idényjelleggel m´úköd´ó,
három hónapnál hosszabb, de hat hónapnál
rövidebb ideig nyitvatartó vendéglátó üzletek
A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül
III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

3360

1080

1080

—

—

815

—

—

650

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással

3220

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül

1035

—

—

—

500

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

1035

780

625

480
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IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

750

460

350

195

480

325

260

155

395

255

210

110
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325

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)

715

460

380

310

205

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel

440

310

245

195

175

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet

335

250

205

170

95

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

190

150

105

95

c) Gyógy- és üdül´óhelyeken, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken idényjelleggel m´úköd´ó, hat hónapnál
hosszabb id´ótartamban nyitvatartó vendéglátó üzletek
esetén

d) Gyógy- és üdül´óhelyeken, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken egész évben nyitvatartó vendéglátó üzletek
esetén

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül
III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

3080

990

990

—

—

750

—

—

600

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással

2940

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül

945

—

—

—

460

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

945

715

575

440
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

685

420

320

180

440

300

240

145

365

230

195

100
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300

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)

750

480

395

325

190

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel

460

325

255

205

160

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet

330

240

200

165

90

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

195

150

105

90

e) Budapesten

f) 50 000 f´ó fölötti településeken, megyeszékhelyeken
és megyei jogú városokban

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül
III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

3360

1080

1080

—

—

780

—

—

625

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással

2700

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül

720

—

—

—

480

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

720

600

500

390
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túl nyitva nyitva nyitva nyitva

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

540

410

320

190

400

280

225

145

285

215

195

100

7779
24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

235

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)

435

340

275

205

185

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel

390

265

200

175

160

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet

310

215

190

155

85

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

185

140

95

80

g) Város 20 001— 50 000 f´óig

h) Város 10 001— 20 000 f´óig

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül
III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

2530

635

635

—

—

520

—

—

425

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással

2420

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül

605

—

—

—

320

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

605

495

405

310
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

420

375

300

180

330

255

210

135

265

195

180

90
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

200

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)

400

315

250

190

165

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel

355

245

185

160

150

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet

285

205

175

140

75

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

175

130

85

70

i) Város 10 000 f´ó alatt

j) Egyéb település 5000 f´ó fölött

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül
III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

2310

580

580

—

—

475

—

—

390

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással

1840

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül

520

—

—

—

295

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

520

405

345

265
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7781

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

370

290

255

160

270

210

195

105

195

145

120

75

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

160

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)

350

260

185

155

125

V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel

275

200

140

120

110

VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet

240

185

115

105

60

VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

155

100

70

55

k) Egyéb település 1001— 5000 f´óig

l) 1000 f´ó alatti település

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

A jogdíjfizetés szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással
II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül
III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

1760

495

495

—

—

385

—

—

330

24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

—

I. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással

1620

—

—

—

—

II. kategória:
Éjszakai szórakozóhelyek belép´ódíj és/vagy kötelez´ó fogyasztás nélkül

380

—

—

—

255

III. kategória:
A négycsillagos és ötcsillagos
szállodák vendéglátó üzletei,
valamint az ezzel megegyez´ó
színvonalú szolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek

365

320

255

190

7782
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24 órán 24 óráig 22 óráig 20 óráig
túl nyitva nyitva nyitva nyitva

IV. kategória:
A háromcsillagos szállodák
vendéglátó üzletei, valamint
mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása
átlagon felüli, azonban a III.
kategóriába még nem sorolhatók (pl. gyorsétterem, étterem, söröz´ó, borozó, nappali
bár, cukrászda, étel- és salátabár, eszpresszó, szeszes ital
értékesítéssel)
V. kategória:
Étterem, söröz´ó, borozó,
nappali bár, cukrászda, ételés salátabár, eszpresszó, szeszes ital értékesítéssel
VI. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé,
egyéb vendéglátó üzlet
VII. kategória:
Cukrászda, fagyizó, étel- és
salátabár, szeszes ital kimérés
nélkül és utcán át árusító üzletek

1998/116. szám

b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban esetenként 2700 Ft.
c) Egyéb településen esetenként 1800 Ft.

5. Karaoke m´úsor esetén a település és üzlet kategóriájától függ´óen a jelen fejezet 1. pontjában a 24 órán túli
nyitvatartásra meghatározott jogdíjat kell megfizetni.

230

195

150

130

185

145

115

75

135

105

90

55

115

90

70

50

2. Az 1. pontban megállapított jogdíjtételek alkalmazásakor az üzlet befogadóképességét alapul véve:
1— 50 f´óig az alapdíj fizetend´ó,
51—100 f´óig a jogdíjtételek 10% -kal növekednek,
101—200 f´óig a jogdíjtételek 20%-kal növekednek,
200 f´ó felett a jogdíjtételek 50%-kal növekednek.
A 20 f´ó befogadóképességet meg nem haladó üzletek
jogdíjtétele 20%-kal csökkenthet´ó.

3. a) Él´ózene esetén a jogdíj az 1. pontban megállapított összeg 150%-a.
b) Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerz´ódés alapján (legalább negyedévre), abban
az esetben a jogdíj az 1. pontban megállapított összeg
120%-a.
c) Él´ózene esetén a jogdíj kiszámításakor a 2. pont
szerinti befogadóképességet is figyelembe kell venni.
4. Diszkóprogram esetén az alábbi jogdíj fizetend´ó:
a) Budapesten, valamint gyógy- és üdül´óhelynek, üdül´ótelepnek nyilvánított településeken esetenként 3400 Ft.

6. El´óadóm´úvész (énekes, táncos, artista stb.) fellépése
esetén, illet´óleg zenés, táncos m´úsorért a település és az
üzlet kategóriájától függ´óen a 24 órán túli jogdíjat kell
megfizetni.

7. Az el´óz´ó pontokban megállapított jogdíjakon felül
a következ´ó esetekben a további jogdíjakat kell megfizetni:
a) Belép ´ódíj szedése esetén — kivéve az éjszakai szórakozóhelyeket (belép ´ódíjjal és/vagy kötelez´ó fogyasztással) — a helyiség befogadóképességét alapul véve
minden megkezdett 50 f´ó után a két legdrágább belép ´ódíj összegét.
b) Kötelez´ó fogyasztási díj esetén — kivéve az éjszakai
szórakozóhelyeket (belép´ódíjjal, és/vagy kötelez´ó fogyasztással) — a helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 f´ó után egy kötelez´ó fogyasztási díj
összegét.

8. Erotikus szolgáltatást nyújtó üzletekben (pl. peep
show) történ´ó erotikus tánc és filmek kísér´ózenéje után
5 kabinig napi 684 Ft, 5 kabin felett napi 1368 Ft jogdíjat
kell megfizetni.
Masszázsszalonok zenefelhasználásáért napi 1368 Ft
jogdíjat kell megfizetni.
9. Kereskedelmi szálláshelyeken történ ´ó zenefelhasználás:
a) Szállodák, gyógyszállodák közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.)
esetén helyiségenként (a vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) az alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:
ötcsillagos és négycsillagos szállodákban
10 830 Ft,
háromcsillagos szállodákban
7 182 Ft,
kétcsillagos és egycsillagos szállodákban
3 876 Ft.
Él´ózene esetén fenti jogdíjak 50%-kal emelkednek.
b) Szállodák, gyógyszállodák közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltet´óvel m´úköd´ó, eltér´ó profilú értékesítési helyeken történ´ó közpon-
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tilag szolgáltatott gépzene felhasználás esetén az alábbi
jogdíjat kell megfizetni havonta:
ötcsillagos és négycsillagos szállodákban
22 800 Ft,
háromcsillagos szállodákban
13 680 Ft,
kétcsillagos és egycsillagos szállodákban
9 120 Ft.
Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 50%-kal emelkednek.
c) Szállodai, gyógyszállodai szobákban történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén, a szálloda fér´óhelyét´ól
függ´óen, az alábbi jogdíjat kell megfizetni naponta:
20 fér´óhelyig
21— 50 fér´óhelyig
51—100 fér´óhelyig
101—200 fér´óhelyig
201—300 fér´óhelyig
301—400 fér´óhelyig
401—500 fér´óhelyig
501—600 fér´óhelyig
601—700 fér´óhelyig
701—800 fér´óhelyig
801—900 fér´óhelyig
900 fér´óhely felett

96 Ft,
159 Ft,
319 Ft,
478 Ft,
638 Ft,
798 Ft,
830 Ft,
866 Ft,
912 Ft,
980 Ft,
1038 Ft,
1083 Ft.

50 fér´óhelyig
100 fér´óhelyig
100 fér´óhely felett

e) Panziók, fogadók, motelek szobáiban történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén a szálláshely fér´óhelyét´ól függ´óen az alábbi jogdíjat kell megfizetni naponta:
Ft,
Ft,
Ft,
Ft.

f) Panziók, fogadók, motelek közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben azonos üzemeltet´óvel m´úköd´ó, eltér´ó profilú értékesítés´ú helyeken történ´ó központilag szolgáltatott gépzene felhasználás esetén az alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:
— Budapesten, valamint gyógy- és üdül´óhelynek, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken

g) Kempingek és üdül´óházak közös helyiségeiben történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén (a vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) a kempingek és az üdül´óházak befogadóképességét figyelembe véve helyiségenként havonta:

h) A kempingek, üdül´ók és üdül´óházak szobáiban történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén a szálláshely
szobáinak fér´óhelyét´ól függ´óen az alábbi jogdíjat kell megfizetni naponta:

— Budapesten, valamint gyógy- és üdül´óhelynek, üdül´ótelepnek nyilvánított
településeken
5500 Ft,
— megyeszékhelyeken, megyei jogú
városokban
5000 Ft,
— városokban
3650 Ft,
— egyéb településeken
3000 Ft.
Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 50%-kal emelkednek.

79
100
132
157

— megyeszékhelyeken, megyei jogú
városokban
9 000 Ft,
— városokban
6 600 Ft,
— egyéb településeken
5 400 Ft.
Él´ózene esetén a fenti jogdíjak 50%-kal emelkednek.

500 fér´óhelyig
3876 Ft,
minden további megkezdett 100 f´ó befogadóképesség után
további havi 513 Ft jogdíjat kell megfizetni.

d) Panziók, fogadók, motelek közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.)
esetén (a vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) az
alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:

10 fér´óhelyig
11—20 fér´óhelyig
21—50 fér´óhelyig
50 fér´óhely felett

7783

10 000 Ft,

51 Ft,
68 Ft,
74 Ft.

i) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb
kereskedelmi szálláshelyek közös helyiségeiben (társalgó,
hall stb.) történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén
(vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) helyiségenként 2622 Ft jogdíjat kell megfizetni havonta.
j) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb
kereskedelmi szálláshelyek szobáiban történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén a szálláshely fér´óhelyét´ól
függ´óen az alábbi jogdíjat kell megfizetni naponta:
50 fér´óhelyig
100 fér´óhelyig
100 fér´óhely felett

34 Ft,
39 Ft,
45 Ft.

10. Üdül´ók és üdül´ószövetkezetek közös helyiségeiben
(a vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) történ´ó zenefelhasználás (tv, rádió stb.) esetén helyiségenként az
alábbi jogdíjat kell megfizetni havonta:
25 f´óig
26— 50 f´óig
51—100 f´óig
101—300 f´óig
300 f´ó felett

2280
2850
3420
4560
5700

Ft,
Ft,
Ft,
Ft,
Ft.

11. Üdül´ókben, üdül´ószövetkezetekben és egészségügyi
intézményekben kereskedelmi szálláshelyként értékesített
szobákban történ´ó nyilvános zenefelhasználás (tv, rádió
stb.) esetén a szállodai jogdíjat kell megfizetni.
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12. Az 1., 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11. pontokban megállapított
szerz´ói jogdíjakon felül további 14,5%, az el´óadóm´úvészek
és a hangfelvétel-el´óállítók közös jogkezel´ó szervezeteit
illet´ó jogdíjat is meg kell fizetni azokban a vendéglátóipari
üzletekben és egyéb, a felsorolt pontokban meghatározott
felhasználóknál szolgáltatott gépzene után, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel, vagy arról készült másolat bármilyen módon történ´ó nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen analóg vagy digitális lejátszó berendezés) áll rendelkezésre, a felsorolt
pontokban említett gépzene felhasználáshoz.
13. Vendéglátó üzletben történ´ó zene- és m´úsorszolgáltatás esetén a szerz´ói jogdíjat a vendéglátó üzlet üzemeltet´óje fizeti.
14. A vendéglátóipari üzletek szerz´ói jogdíj fizetés
szempontjából történ´ó besorolását az ARTISJUS állapítja
meg.

II. Fejezet
Nyilvánosan el´óadott irodalmi,
illet´óleg zenem´úvek után a szervez´óknek esetenként
az alábbi szerz´ói jogdíjat kell megfizetni
1. Koncert esetén:
a) Fogalma
Olyan zenei el´óadás, amelyre a közönség a zene hallgatása céljából gy´úlik össze, és amely el´óadáson a zene f´ószolgáltatásként kerül felhasználásra.
b) Jogdíj mértéke
Az áfával csökkentett bevétel 9%-a (kivéve az I. fejezet
3. pontja).
c) Elszám olás
Szerz´ói jogdíj el´óleg megfizetésre vonatkozó megállapodás esetén a rendezvényt megel´óz´ó 3 nappal kell a jogdíjel´óleg befizetést teljesíteni. A szervez´ó 8 nappal a koncert után,
vagy a megállapodásban meghatározott egyéb határid´óre köteles az elszámolás alapjául szolgáló iratokat becsatolni. A
szervez´ó a belép´ójegyeket a számviteli jogszabályokban meghatározott szigorú számadású bizonylatként köteles kezelni
és ez nyilvántartásaiból ellen´órizhet´ó kell, hogy legyen.
Amennyiben a szervez´ó bejelentési kötelezettségének önként nem tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a szervez´ó bizonylatait, vagy el´ózetes egyeztetést követ´óen betekinthet a
könyvelésbe. Ha a kért iratokat és bizonylatokat írásbeli
felszólítás után sem nyújtják be határid´óre, az AR TISJUS a
rendelkezésére álló adatok alapján készíti el a számlát.
d) Mérséklések
— Ha egy el´óadáson belül a nem védett m´úvek száma
az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetend´ó jogdíj az áfát nem
tartalmazó bevétel 6%-a.
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— Amennyiben a rendezvény szervez´óje a rendezvény
megtartását megel´óz´óen az ARTISJUS-szal kötött megállapodás szerint vállalja a várható bevétel alapján számított
jogdíj 50%-ának jogdíjel´ólegként történ´ó befizetését, 20%
kedvezményben részesül.
— További kedvezmény illeti meg a szervez´ót, ha 1998.
évi szerz´ói jogdíj befizetése meghalad
= 600 000 Ft-ot:
9%-os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó jogdíjmérték: 6,5%,
6%-os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó jogdíjmérték: 4,33%,
= 1 500 000 Ft-ot:
9%-os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó jogdíjmérték: 6%,
6%-os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó jogdíjmérték: 4%,
= 2 000 000 Ft-ot:
9%-os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó jogdíjmérték: 5%,
6%-os kiinduló jogdíjmérték esetén a fizetend´ó jogdíjmérték: 3,4%.
e) M´úsorközlés
A szervez´ó a felhasznált m´úvekr´ól köteles m´úsorközlést
adni a következ´ó tartalommal:
— a felhasznált m´ú címe,
— a felhasznált m´ú szerz´óje vagy feldolgozója.
A m´úsorközlést a koncertet (sorozatrendezvény után az
utolsó koncertet) követ´ó 10 napon belül köteles a szervez´ó
benyújtani.
f) Költségátalány
A fizetend´ó szerz´ói jogdíj kétszeresét kell megfizetni az
ellen´órzési költségekre tekintettel abban az esetben, ha
— a szervez´ó nem tesz eleget el´ózetes bejelentési kötelezettségének, és az ARTISJUS csak az ellen´órzés során
szerez tudomást a felhasználásról,
— szándékosan vagy hanyagságból hibás vagy hiányos
adatokat közöl.
2. Diszkó, bál, táncház, össztánc esetén:
a) Fogalma
Olyan zenés-táncos rendezvény, ahol a közönség táncolhat, és amelyen a zene a f´ószolgáltatás része.
b) Jogdíj mértéke
Az áfával csökkentett bevétel 8%-a (kivéve az I. fejezet
4. pontját).
c) Elszámolás
Szerz´ói jogdíj el´óleg megfizetésre vonatkozó megállapodás esetén a rendezvényt megel´óz´ó 3 nappal kell a jogdíjel´óleg befizetést teljesíteni. A szervez´ó 8 nappal a rendezvény után vagy a megállapodásban meghatározott
egyéb határid´óre köteles az elszámolás alapjául szolgáló
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iratokat becsatolni. A szervez´ó a belép´ójegyeket a számviteli jogszabályokban meghatározott szigorú számadású bizonylatként köteles kezelni, és ez nyilvántartásaiból ellen´órizhet´ó kell hogy legyen. Amennyiben a szervez´ó bejelentési kötelezettségének önként nem tesz eleget, az
ARTISJUS kérheti a szervez´ó bizonylatait, vagy el´ózetes
egyeztetést követ´óen betekinthet a könyvelésbe. Ha a kért
iratokat és bizonylatokat írásbeli felszólítás után sem
nyújtják be határid´óre, az ARTISJUS a rendelkezésére
álló adatok alapján készíti el a számlát.
d) Mérséklések
— Amennyiben a rendezvény szervez´óje a rendezvény
megtartását megel´óz´óen az AR TISJUS-szal kötött megállapodás szerint vállalja, a várható bevétel alapján számított
jogdíj 50% -ának jogdíjel´ólegként történ´ó befizetését, a jogdíjat átalánymegállapodás keretében fizetheti.
— Azok a szervez´ók, akik megállapodást kötnek valamennyi általuk rendezett m´úsorra, és a megállapodásban
foglaltakat teljesítik, további jogdíjcsökkentést kaphatnak
abban az esetben, ha az el´óz´ó évben befizetett szerz´ói
jogdíj összege meghaladja a 2 000 000 Ft-ot.
e) Költségátalány
A fizetend´ó szerz´ói jogdíj kétszeresét kell megfizetni az
ellen´órzési költségekre tekintettel abban az esetben, ha
— a szervez´ó nem tesz eleget el´ózetes bejelentési kötelezettségének, és az ARTISJUS csak az ellen´órzés során
szerez tudomást a felhasználásról,
— szándékosan vagy hanyagságból hibás vagy hiányos
adatokat közöl.
3. M´úsoros el´óadás esetén:
a) Fogalma
Olyan irodalmi és zenei m´úsor, szórakoztató vegyes
m´úsor, revü m´úsor, varieté, táncbemutató, táncverseny
stb. amelyet (egy vagy több fellép´ó) el´óadóm´úvész részvételével rendeznek.
b) Jogdíj mértéke
Az áfával csökkentett bevétel 7%-a (kivéve az I. fejezet
6. pontja).
c) Elszámolás
Szerz´ói jogdíj el´óleg megfizetesére vonatkozó megállapodás esetén a az el´óadást megel´óz´ó 3 nappal kell a jogdíjel´óleg befizetést teljesíteni. A szervez´ó 8 nappal a rendezvény után vagy a megállapodásban meghatározott egyéb
határid´óre köteles az elszámolás alapjául szolgáló iratokat
becsatolni. A szervez´ó a belép´ójegyeket a számviteli jogszabályokban meghatározott szigorú számadású bizonylatként köteles kezelni, és ez nyilvántartásaiból ellen´órizhet´ó
kell hogy legyen. Amennyiben a szervez´ó bejelentési kötelezettségének önként nem tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a szervez´ó bizonylatait, vagy el´ózetes egyeztetést követ´óen betekinthet a könyvelésbe. Ha a kért iratokat és
bizonylatokat írásbeli felszólítás után sem nyújtják be határid´óre, az ARTISJUS a rendelkezésére álló adatok alapján készíti el a számlát.
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d) Mérséklések
— Ha egy el´óadáson belül a nem védett m´úvek száma
az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetend´ó jogdíj az áfát nem
tartalmazó bevétel 6%-a.
— Amennyiben a rendezvény szervez´óje a rendezvény megtartását megel´óz´óen az AR TISJU S-szal kötött
megállapodás szerint vállalja, a várható bevétel alapján
számított jogdíj 50% -ának jogdíjel´ólegként történ ´ó befizetését, a jogdíjat átalánymegállapodás keretében fizetheti.
— Azok a szervez´ók, akik megállapodást kötnek valamennyi általuk rendezett m´úsorra, és a megállapodásban
foglaltakat teljesítik, további jogdíjcsökkentést kaphatnak
abban az esetben, ha az el´óz´ó évben befizetett szerz´ói
jogdíj összege meghaladja a 2 000 000 Ft-ot.
e) M´úsorközlés
A szervez´ó a felhasznált m´úvekr´ól köteles m´úsorközlést
adni a következ´ó tartalommal:
— a felhasznált m´ú címe,
— a felhasznált m´ú szerz´óje vagy feldolgozója.
A m´úsorközlést a rendezvényt (sorozatrendezvény után
az utolsó m´úsort) követ´ó 10 napon belül köteles a szervez´ó
benyújtani.
f) Költségátalány
A fizetend´ó szerz´ói jogdíj kétszeresét kell megfizetni az
ellen´órzési költségekre tekintettel abban az esetben, ha
— a szervez´ó nem tesz eleget el´ózetes bejelentési kötelezettségének, és az ARTISJUS csak az ellen´órzés során
szerez tudomást a felhasználásról,
— szándékosan vagy hanyagságból hibás vagy hiányos
adatokat közöl.
4. Ha az 1., 2., 3. pontokban felsoroltak bármelyike egy
rendezvény (rendezvénysorozat) programjának keretében
úgy kapcsolódik zenem´úvek felhasználásával nem járó
szakmai jelleg´ú szóbeli el´óadásokhoz, vitákhoz, beszélgetésekhez, tájékoztatókhoz és más hasonló programrészekhez, hogy a rendezvény teljes programjának írásos ismertet´ójéb´ól kétség nélkül megállapítható, hogy az utóbb említett programrészek a rendezvény (rendezvénysorozat) lényeges részét alkotják, továbbá a zenem´úvek nyilvános
bemutatása és az azt nem tartalmazó szakmai programrészek szervesen összekapcsolódnak, a fizetend´ó szerz´ói
jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 4%-a.
5. M´úvel´ódési intézmény vagy önkormányzat által tartósan m´úködtetett m´úkedvel´ó kulturális közösség (tánc,
színjátszó csoport stb.) el´óadásai után:
a) belép´ódíj szedése esetén az áfát nem tartalmazó
bevétel 3%-át kell fizetni szerz´ói jogdíjként,
b) belép´ódíj nélküli rendezvény esetén el´óadásonként
342 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
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6. Belép´ó nélküli rendezvények:
a) Belép´ódíj nélküli rendezvény esetén a közönség számától függ´óen, helyszínenként és naponként:
1— 20 f´óig
1 000 Ft,
21— 50 f´óig
1 400 Ft,
51— 100 f´óig
2 700 Ft,
101— 200 f´óig
5 300 Ft,
201— 500 f´óig
8 000 Ft,
501—1000 f´óig
16 000 Ft,
1001—2000 f´óig
25 000 Ft,
2001—5000 f´óig
50 000 Ft,
5000 f´ó felett a költségek (terembérleti díj, fellépti díj,
hang- és fénytechnika) százalékában kell a jogdíjat megállapítani. A jogdíj mértékét a rendezvény jellegét´ól függ´óen
a II. fejezet 1., 2., 3. pontjában meghatározott számítási
módnak megfelel´óen kell meghatározni.
b) Az 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett
egyházak, vallási közösségek, vallási felekezetek által megtartott hangversenyek, m´úsoros el´óadások esetén:
500 f´óig
570 Ft,
501—1000 f´óig
1140 Ft,
1000 f´ó felett
2280 Ft
szerz´ói jogdíjat kell naponta megfizetni.
7. Jótékony célú rendezvény alkalmával felhasznált irodalmi és zenem´úvek után az egyébként fizetend´ó jogdíj
1/3-át kell megfizetni az alábbi feltételek együttes fennállásakor:
— ha annak közrem´úköd´ói fellépti díjban nem részesülnek, vagy fellépti díjukat teljes egészében a rendezvény
megrendezésekor közzétett közérdek´ú célra ajánlják fel,
— a rendezvényt szervez´ó szerv a teljes bevételt olyan
közhasznú szervezet (1997. évi CLVI. tv.) számára vagy
közérdek´ú kötelezettségvállalás céljára fizeti ki, amely esetében a közhasznú szervezet képvisel´óje, illetve a közérdek´ú kötelezettségvállalás magánszemély szervez´óje, illetve szervezet esetén képvisel´óje büntet´ójogi felel´ósségére
is kiterjed´óen igazolja, hogy a közhasznú szervezet a hatályos jogszabályok szerint a közhasznú szervezetnek nyújtott adományról/közérdek´ú kötelezettségvállalásról adólevonásra jogosító igazolást adhat.
Az ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
a jótékony célú el´óadások elbírálásához az alábbi iratok
becsatolását kéri:
— közhasznú szervezet esetében a szervezet közhasznúsági nyilvántartásba vételét elrendel´ó joger´ós bírósági
végzés egy másolati példányát,
— közérdek´ú kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalásra vonatkozó okirat, továbbá 1993. november 1-je el´ótt történt közérdek´ú kötelezettségvállalás esetén az illetékes állami felügyel´ó szerv jóváhagyó
határozatának egy másolati példányát,
— mind közhasznú szervezet, mind közérdek´ú kötelezettségvállalás esetében a közhasznú szervezet képvisel´ó-
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je, illetve a közérdek´ú kötelezettségvállalást szervez´ó személy vagy szervezet esetén képvisel´óje igazolását, amely
szerint az igazolást kiállító büntet´ójogi felel´ósségére is
kiterjed´óen igazolja, hogy a közhasznú szervezet (illetve a
közérdek´ú kötelezettségvállalást szervez´ó) a hatályos jogszabályok szerint a közhasznú szervezetnek nyújtott adományról/közérdek´ú kötelezettségvállalásról levonásra jogosító igazolást adhat,
— a fellép´ókkel kötött megállapodás egy példányát,
melyben szerepel a fellépti díjról való lemondás.
Ha a rendezvény nem min´ósíthet´ó jótékony célúnak,
vagy a rendezvényt szervez´ó szerv a kért iratokat 10 napon
belül nem csatolja be, a rendezvény után a Közlemény
szerint egyébként járó jogdíjat meg kell fizetni.
8. Rádió- és televízió-m´úsorok nyilvános el´óadása:
Rádió- vagy televízió-m´úsorok nyilvános el´óadása keretében történ´ó felvétele vagy közvetítése esetén az alábbiak
szerint kell a nyilvános el´óadási jogdíjat megfizetni:
A) Belép´ódíj nélküli rendezvény:
a) Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zenem´úvek a m´úsor részei, azonban a m´úsor nem irodalmi vagy
zenem´úvekb´ól áll (háttérzene) a közönség számától függ´óen, el´óadásonként
1— 50 f´óig
2 000 Ft,
51— 100 f´óig
4 000 Ft,
101— 500 f´óig
6 000 Ft,
501—1000 f´óig
8 000 Ft,
1000 f´ó felett minden megkezdett 1000 f´ó után további
4000 Ft jogdíjat kell megfizetni.
b) Amikor a m´úsor f´óként irodalmi vagy zenem´úvekb´ól
áll, a közönség számától függ´óen, el´óadásonként
1— 50 f´óig
4 000 Ft,
51— 100 f´óig
8 000 Ft,
101— 500 f´óig
12 000 Ft,
501—1000 f´óig
16 000 Ft,
1000 f´ó felett minden megkezdett 1000 f´ó után további
12 000 Ft jogdíjat kell megfizetni.
B) Belép´ódíj szedése esetén:
a) azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zenem´úvek a m´úsor részei, azonban a m´úsor nem irodalmi vagy
zenem´úvekb´ól áll (háttérzene), az áfával csökkentett bevétel 7%-át kell szerz´ói jogdíjként megfizetni,
b) amikor a m´úsor f´óként irodalmi vagy zenem´úvekb´ól
áll, az áfával csökkentett bevétel 9%-át kell szerz´ói jogdíjként megfizetni.
9. Rendez´ó szervek, polgármesteri hivatalok által rendezett családi ünnepségek (esküv´ók, névadók stb.) keretében felhasznált zenei és irodalmi m´úsorai után, továbbá az
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ezeken készített hang- és videofelvételekért eseményenként 205 Ft jogdíjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy a
fenti esemény után fölszámolnak-e költségtérítést, vagy
nem.
10. A jelen fejezet 1., 2., 3., 4., 7.2. pontokban meghatározott bevétele az eladott jegyekb´ól, bérletekb´ól származó
bevételt, valamint a bármilyen forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belép´ódíjnak min´ósül´ó bevételt, valamint a
bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt),
továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével
nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az
esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értend´ó.
A bevételb´ól bizonylatok alapján levonható:
— a kiemelt (VIP) közönségtagok részére nyújtott
olyan szolgáltatások, amelyeket a belép´ó tartalmaz, de
közvetlenül nem függenek össze a zenefelhasználással.

III. Fejezet
Egyéb zenefelhasználások
1. A következ´ó felhasználási körökben bármely technikai eszközzel (pl. rádió, televízió m´úsorának nyilvános
sugárzása, továbbá analóg vagy digitális zenei hordozó
lejátszása útján — magnó, lemezjátszó, music-center,
video-, CD-, CD-R O M-, képlemez-lejátszó stb. által —)
történ´ó zenefelhasználás esetén fizetend´ó jogdíj forintban, naponta:
a) Áruházakban, üzletekben, állandó jelleg´ú kiállító és
árubemutató termekben m2-ként és havonként
1— 50 m 2-ig
20 Ft/m2,
51— 200 m 2-ig
1000 Ft
+ 50 m 2 feletti területe után további 18 Ft/m 2,
201— 500 m 2-ig
3700 Ft
+ 200 m 2 feletti terület után további 14 Ft/m 2,
501—2000 m 2-ig
7900 Ft
+ 500 m 2 feletti terület után további 11 Ft/m 2,
2000 m2 felett
24 400 Ft
+ 2000 m 2 feletti terület után további 8 Ft/m 2
jogdíjat kell fizetni.
b) Üzemanyagtölt´ó állomásokon (a kereskedelmi üzlet
zenefelhasználásán és a vendéglátóipari kiszolgálás keretein kívül) történ´ó zenefelhasználás esetén 2052 Ft jogdíjat kell megfizetni havonta.
c) Ügyfélvárókban, ügyfélszolgálati irodákban, valamint egyéb nyilvános váróhelyiségben felhasznált zene esetén 1368 Ft jogdíjat kell megfizetni havonta.
d) Egyéb közterületre közvetítés esetén hangszórónként és havonként 456 Ft jogdíjat kell megfizetni.
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2. G épjárm´úvekr´ól történ´ó reklám- vagy propaganda
célú zenefelhasználás esetén 1140 Ft-ot kell megfizetni
havonta.
3. Múzeumokban technikai eszközzel történ´ó zenefelhasználás esetén 171 Ft-ot kell megfizetni havonta.
4. Eseti vásárokon, kiállításokon és árubemutatókon
felhasznált zene esetén:
a) A vásár szervez´óje, rendez´ószerve által lebonyolított
központi rendezvényeken fizetend´ó szerz´ói jogdíj naponta
és forintban:
— koncert, diszkó esetén
Budapesten
vidéken

25 000 Ft,
20 000 Ft;

— divatbemutató esetén
Budapesten
vidéken

20 000 Ft,
15 000 Ft;

— show-m´úsor esetén
Budapesten
vidéken

20 000 Ft,
15 000 Ft;

— zenés sportbemutató esetén
Budapesten
vidéken

10 000 Ft,
5 000 Ft;

— gépzene (központilag a vásár területére sugárzott
zenefelhasználás) esetén
Budapesten hangszórónként és képerny´ónként 800 Ft,
vidéken a vásár alapterülete alapján
1 000 m 2-ig
1 001— 3 000 m 2-ig
3 001— 5 000 m 2-ig
5 001—10 000 m 2-ig
10 000 m 2 felett minden megkezdett
5 000 m 2 után további

5 000 Ft/nap,
8 000 Ft/nap,
10 000 Ft/nap,
13 000 Ft/nap,
3 000 Ft/nap.

b) A kiállítók által szervezett és az általuk bérelt területen lebonyolított rendezvények után fizetend´ó szerz´ói
jogdíj naponta és forintban:
— koncert, diszkó esetén
Budapesten
vidéken

8000 Ft,
5000 Ft;

— divatbemutató esetén
Budapesten
vidéken

5000 Ft,
3000 Ft;

— show-m´úsor esetén
Budapesten
vidéken

5000 Ft,
3000 Ft;

— zenés sportbemutató esetén
Budapesten
vidéken

3000 Ft,
2000 Ft;
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— gépzene (a kiállítók által, az általuk bérelt területre
sugárzott zenefelhasználás esetén
Budapesten hangszórónként és képerny´ónként
850 Ft/nap,
vidéken
hangszórónként
és
képerny´ónként
800 Ft/nap.
5. a) Filmszínházakban a f´ó film vetítésen kívül felhasznált zene (pl. filmel´ózetes, gépzene stb.) esetén el´óadásonként 22 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
b) Filmszínházon kívüli nyilvános vetítés és video-el´óadás esetén, ha az f´ószolgáltatásként tekinthet´ó meg, a
filmben, videom´úben felhasznált zenem´úért 684 Ft szerz´ói
jogdíjat kell megfizetni naponta.
6. a) Divatbemutatókon, szépségversenyeken, kozmetikai bemutatókon, fodrászversenyeken, felhasznált zene
esetén a résztvev´ók számától függ´óen minden megkezdett
50 f´ó után a négy legdrágább belép´ójegy árát, de mindenképpen alkalmanként legkevesebb 8000 Ft szerz´ói jogdíjat
kell megfizetni.
b) M´úsorral egybekötött divatbemutatókon, szépségversenyeken, kozmetikai bemutatókon, fodrászversenyeken felhasznált zene után a résztvev´ók számától
függ´óen minden megkezdett 50 f´ó után a hat legdrágább
belép ´ójegy árát, de mindenképpen alkalmanként legkevesebb 12 000 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
7. a) Hajón szolgáltatott diszkó zenefelhasználása esetén járatonként 2850 Ft-ot, ezen felül a hajó befogadóképességét alapul véve minden megkezedett 50 f´ó után a két
legdrágább belép´ódíj összegének megfelel´ó szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
b) Sétahajón felhasznált zene esetén járatonként
684 Ft-ot, ezen felül a hajó befogadóképességét alapul
véve minden megkezdett 50 f´ó után a két legdrágább
belép ´ódíj összegének megfelel´ó szerz´ói jogdíjat kell
megfizetni.
c) Él´ózene esetén a b) pontban meghatározott jogdíjon
felül járatonként további 1026 Ft jogdíjat kell megfizetni.
d) Menetrend szerinti hajón, autóbuszon, vonaton történ´ó zenefelhasználás esetén havonként és járm´úvenként
342 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
e) R epül´ógépen történ´ó zenefelhasználás esetén
— amennyiben zenefelhasználás csak a földön történik, járatonként 330 Ft,
— amennyiben zenefelhasználás leveg´óben is történik,
járatonként 1100 Ft
szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
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f) Utazási irodák, utazási ügynökségek, idegenforgalmi
szolgáltató irodák által szervezett, illetve értékesített utakon saját vagy bérelt autóbuszon történ´ó zenefelhasználás
esetén az utazást szervez´ónek, illetve az utazást értékesít´ónek autóbuszonként és járatonként 684 Ft szerz´ói jogdíjat kell megfizetni.
g) Taxiban történ´ó zenefelhasználás esetén gépkocsinként és évenként 1000 Ft jogdíjat kell megfizetni.
8. a) Sportversenyeken és sportbemutatókon felhasznált zene jogdíja mérk´ózésenként, illetve sporteseményenként (többnapos sportesemény esetén naponta)
1— 200 f´ó befogadóképességig
700 Ft,
201— 500 f´ó befogadóképességig
800 Ft,
501— 1 000 f´ó befogadóképességig
1 596 Ft,
1 001— 5 000 f´ó befogadóképességig
3 192 Ft,
5 001—10 000 f´ó befogadóképességig
7 980 Ft,
10 001—50 000 f´ó befogadóképességig
15 960 Ft,
50 001—60 000 f´ó befogadóképességig
28 500 Ft,
60 001—70 000 f´ó befogadóképességig
35 000 Ft,
70 000 f´ó befogadóképesség felett
45 000 Ft
jogdíjat kell megfizetni.
b) Sportversenyeken és sportbemutatókon, azokban az
esetekben amikor a zenefelhasználás szervesen összefügg
a versennyel, bemutatóval, eseményenként (többnapos
sportesemény esetén naponta) a felhasznált zene után
100 f´ó befogadóképességig
1 500 Ft,
200 f´ó befogadóképességig
2 280 Ft,
500 f´ó befogadóképességig
3 420 Ft,
1 000 f´ó befogadóképességig
5 700 Ft,
2 000 f´ó befogadóképességig
8 036 Ft,
5 000 f´ó befogadóképességig
10 260 Ft,
10 000 f´ó befogadóképességig
12 540 Ft,
20 000 f´ó befogadóképességig
22 500 Ft,
30 000 f´ó befogadóképességig
30 000 Ft,
30 000 f´ó befogadóképesség felett
40 000 Ft
jogdíjat kell megfizetni.
c) M´újégpályán felhasznált zene esetén a befogadóképesség figyelembevételével minden megkezdett 50 f´ó után
naponta a két legdrágább jegy árának megfelel´ó szerz´ói
jogdíjat kell megfizetni.
d) Strandokon, uszodákban, gyógyfürd´ókben központilag szolgáltatott zene esetén az alábbi jogdíjat kell megfizetni:
1000 f´ó befogadóképességig havi
6840 Ft
minden további megkezdett 1000 f´ó után
további havi
3990 Ft
9. a) Aerobic, kondicionáló és egyéb zenés csoportos
foglalkozás esetén a felhasznált zene esetén foglalkozásonként 136 Ft jogdíjat kell megfizetni.
b) Kondícionáló termek háttérzenéjéért 2280 Ft-ot
kell fizetni havonta.
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10. a) Utazó vidámparkok (mutatványosok: körhinta,
hajóhinta, céllövölde stb.) által felhasznált zene esetén
üzemegységenként 5130 Ft jogdíjat kell fizetni évente.
b) Vidámparkokban felhasznált zene után hangfalanként 400 Ft jogdíjat kell megfizetni naponta.
c) A F´óvárosi Nagycirkusz és az utazó cirkuszok el´óadásaiban bemutatott, nem színpadra szánt zenem´úvek
felhasználásáért a jegybevétel 5%-át kell szerz´ói jogdíjként megfizetni.
11. a) Játéktermekben (videojáték, flipper, nyer´ógép,
ügyességi játék stb.) felhasznált zene esetén 353 Ft jogdíjat
kell megfizetni naponta.
b) Játékkaszinókban felhasznált gépi zene esetén
798 Ft jogdíjat kell megfizetni naponta.
c) Játékkaszinókban szolgáltatott él´ózene után 1140 Ft
jogdíjat kell megfizetni naponta.
12. Telefonos szolgáltatás keretein belül felhasznált irodalmi és zenem´úvek esetén a fizetend´ó jogdíj az adott
szolgáltatás tényleges igénybevételének id´ótartamára (ún.
percfelhasználás) a fogyasztók által fizetend´ó díjak (emelt
távbeszél´ó beszélgetési díj) összegének 0,5%-a.
13. A 4 . a), b), pontban említett koncert kivételével az
1—12. pontokban meghatározott zeneszolgáltatás után az
ott megállapított szerz´ói jogdíjak mellett további 14,5%,
el´óadóm´úvészek és a hangfelvétel-el´óállítók közös jogkezel´ó szervezeteit illet´ó jogdíjat is meg kell fizetni azokban
az esetekben, amikor kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel, vagy arról készült másolat bármilyen módon történ´ó
nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz
(bármilyen analóg vagy digitális lejátszó berendezés) áll
rendelkezésre az 1—12. pontokban említett gépzene felhasználásához.

IV. Fejezet
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b) 500-nál több csatlakozott háztartás esetén:
— televízió-m´úsoronként 2 Ft/hó/csatlakozott háztartás,
— rádióm´úsoronként 0,8 Ft /hó/csatlakozott háztartás,
de — mind az a), mind a b) esetében — csatlakozott
háztartásonként legalább 4 Ft/hó összeg´ú jogdíjat kötelesek fizetni.
c) Ha a csatlakozott háztartások száma amiatt, hogy a
m´úsorok egyidej´ú, változatlan átvitele nem vezeték útján,
hanem a nyilvánossághoz átvitelre alkalmas egyéb eszközzel vagy módon történik, vagy egyéb okból nem állapítható
meg, az átvitellel elérhet´ó háztartásszám alapulvételével
kell az 1. a), illetve 1. b) pontban meghatározott jogdíjat
megfizetni.
Az elszámolás és a jogdíj naptári negyedévenként, a
negyedévet követ´ó hónap utolsó napjáig esedékes.
2.1. Az Szjt. 34. §-ának (5) bekezdése, valamint (6) és
(7) bekezdése értelmében a rádió- és televízió-szervezetek
az Szjt. Vhr. 20. § és 39. §-a alapján a zenei és irodalmi
kisjogok fogalmi körébe tartozó m´úvek felhasználásáért
költségvetési támogatásuk 1%-ának, továbbá el´ófizet´ói
díjbevételeik 2%-ának, valamint reklám- és szponzorációs
bevételeik 4%-ának megfelel´ó együttes összeg´ú szerz´ói
jogdíjat kötelesek fizetni.
2.2. Az Szjt. 34. §-ának (7) bekezdése értelmében a
rádió- és televízió-szervezetek az Szjt. Vhr. 20. § és 39. §
alapján a zenei és irodalmi kisjogok fogalmi körébe tartozó m´úvek számítógépes hálózat útján történ´ó nyilvánossághoz átviteléért a 2.1. pont szerint fizetend´ó szerz´ói
jogdíj 5%-át kötelesek fizetni.
2.3. Az Szjt. 13. §-ának (1) bekezdése, a Szjtvr. 10. §-ának
(1) bekezdése, az Szjt. 34. §-ának (7) bekezdése, az Szjtvr.
20. §-a és 39. §-ának (2) bekezdés értelmében a nyilvánosságra hozott, nem színpadra szánt zenem´úveket vagy azok részleteit számítógépes hálózat útján a közönséghez átvitelt végz´ók:

A rádió- vagy televízió-m´úsorok egyidej´ú változatlan
átvitelét végz´ó szervezetek, valamint a rádióés televízió-szervezetek által fizetend´ó jogdíjak

2.3.1. a m´úveknek ellen´órzésük alatt álló számítógépre
történ´ó rögzítéséért 1000 Ft/m´ú, m´úrészletek rögzítése
esetén a részlet id´ótartamától függetlenül 600 Ft/m´úrészlet el´óre fizetend´ó másolatkészítési jogdíjat, emellett

1. Az Szjt. 50/G. §-a értelmében a rádió- vagy televíziószervezetek m´úsorainak egyidej´ú változatlan átvitelét végz´ó
szervezetek (ún. kábelszervezetek), szervezeti formájukra tekintet nélkül, ha azok az eredeti rádió- vagy televízió-szervezetekt´ól elkülönült szervezetek, az egyes csatlakozott háztartások részére átvitt rádió- és televízió-m´úsorok után:

2.3.2. a közönség tagjai számára egyedi m´úkiválasztás és
-érzékelés (lehívás) céljára történ´ó hozzáférhet´óvé tételéért pedig az ún. tartalom szolgáltatóhoz (angolul: content provider) a közönség tagjaitól közvetlenül vagy közvetve a m´úvek hozzáférhet´óvé tételével összefüggésben
befolyt bevételek 5%-át közönséghez átvitel jogdíjaként
kötelesek megfizetni.

a) legfeljebb 500 csatlakozott háztartásig:
— televízióm´úsoronként 0,8 Ft/hó/csatlakozott háztartás,
— rádióm´úsoronként 0,32 Ft/hó/csatlakozott háztartás;

A 2.1., 2.2. és a 2.3.2. pont szerinti esetekben az elszámolás és a jogdíj naptári negyedévenként, a negyedévet
követ´ó hónap utolsó napjáig esedékes.
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3. Az Szjt. 34. §-ának (1), (6), valamint (7) bekezdése
alapján a jelen fejezet 1. és 2.1. pontja értelmében rádió-,
illetve televízió-szervezetnek a saját m´úsort a nyilvánossághoz földi vagy m´úholdas sugárzás, illetve vezeték útján
átviv´ó szervezeteket kell érteni.
4. A jelen fejezet 1. és 2.1. pontjában meghatározott,
tevékenységüket megkezd´ó szervezetek jogdíja — m´úködésük els´ó naptári évében — kizárólag beruházási célú,
nem a m´úködés folyamatos költségeit fedez´ó költségvetési
támogatásuk, és egyéb, megfelel´ó számviteli bizonylattal
igazolt beruházási és/vagy tárgyi eszköz beszerzési költségeik összegével csökkenthet´ó. A csökkentés nem haladhatja meg a fizetend´ó jogdíj mértékének 50%-át.
5. A 2. pontban meghatározott jogdíj nem foglalja magában a zenés színpadi m´úvek és a zenei nagyjog fogalma
alá tartozó egyéb zenem´úvek sugárzásának és vezetékes
átvitelének szerz´ói jogdíját, valamint a zene reklámcélra
történ´ó rögzítésének (hangfelvételének), valamint adaptálásának szerz´ói jogdíját, amelyre nézve a felhasználók az
egyes szerz´ókkel közvetlenül kötelesek megállapodni.
6. A 2. pontban meghatározott reklám- és szponzorációs bevételen a bármilyen forrásból származó mindazon befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység
végzésével teljesített szolgáltatásokat érteni kell, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
7. Az ARTISJUS a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló
adatokat, valamint a m´úfelhasználás módját és mértékét a
helyszínen ellen´órizheti.

V. Fejezet
A jogdíjközlemény alkalmazásával kapcsolatos fogalmak
1. A szerz´ói jogdíjat a m´úsoros el´óadás szervez´óje köteles megfizetni. A m´úsoros el´óadás szervez´ójének azt kell
tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belép´ódíj,
valamint a bármely jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevétel stb. megillet. Ha a m´úsoros rendezvényt vagy annak egy részét a szervez´ó által igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendezvény szervez´ójének a
harmadik személyt (szervezetet), igénybe vev´ót kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vev´ónél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közrem´úködésért) megillet´ó díj nem min´ósül bevételnek.
2. A jogdíjközlemény alkalmazásában belép´ódíjnak kell
tekinteni minden olyan fizetést, amely el´ófeltétele a m´úsoros el´óadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (be-
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lép´ójegy, m´úsormegváltás, adományjegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jelleg´ú rendezvények részvételi díja, meghívó stb.).
3. A II. fejezet 1., 2. és 3., 4., 7.2. pontja esetében a
jogdíjszámítás alapja: a bármilyen forrásból származó befizetés (pl. a m´úsoros el´óadás jegybevétele, illetve egyéb,
belép´ódíjnak min´ósül´ó bevétele, valamint bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevétele), továbbá dolog átadása vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatás, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed. Ha a jogdíjszámítás alapja
tárgya az áfának, abban az esetben ezen az áfa nélküli
bevétel értend´ó.
4. Bármely szervezet köteles értesíteni a m´úsoros el´óadás szervez´ójének megjelölésével az ARTISJUS-t m´úsoros el´óadás megtartására alkalmas helyiségének, területének m´úsoros el´óadás céljára történ´ó bérbeadásáról, vagy
arról, ha a helyiségében egyébként m´úsoros el´óadást rendeznek. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén a
szerz´ói jogdíj megfizetéséért a helyiséggel rendelkezni jogosult szervezet felel.
5. A 8/1992. (V. 8.) MKM rendelet 7. §-a szerint, a zenefelhasználás megkezdését, változtatását, megszüntetését a
felhasználó írásban köteles az AR TISJUS-nak bejelenteni.
6. A felhasználó a 8/1992. (V. 8.) MKM rendelet 7. §-ának
b) pontja alapján a kétszeres jogdíjat a zenefelhasználás
írásos bejelentéséig, de legalább a jogdíjközleményben megállapított szerz´ói jogdíj 90 napra vonatkozó összegét köteles
megfizetni.
7. a) Ha valamely vendéglátóipari üzlet helyiségében
naponta többféle zenefelhasználás (pl. él´ózene, technikai
eszközökkel szolgáltatott zene, lemezlovas stb.) is van, a
megfelel´ó jogdíj külön-külön fizetend´ó.
b) Ha valamely vendéglátóipari üzletben több eltér´ó
profilú értékesít´ó helyen külön-külön szolgáltatnak zenét,
mindegyik zenés helyiség után külön-külön kell a megfelel´ó jogdíjat megfizetni. A vezetékkel vagy egyéb gépi úton
történ´ó átvitel is külön zeneszolgáltatásnak min´ósül abban
az esetben, ha az más jelleg´ú üzlethelyiségben (eltér´ó profilú értékesít´ó helyen) történik (pl. étteremb´ól borozóba
vagy eszpresszóba stb.).
8. Irodalmi vagy zenem´ú nyilvános el´óadásának vagy
sugárzásának min ´ósül´ó [Szjt. 34. §-ának (4), (5), (7) bekezdése, 36. és 40. §] esetekben az egyes felhasználóknak
a tételes jogdíjfizetés helyett, az AR TISJUS-szal kötött
átalányszerz´ódésekben megállapított díj fizetésére is lehet ´óségük van. A jelen jogdíjközleményben nem meghatározott felhasználások esetén pedig a közzétett szerz´ói
jogdíjtételek elveinek és arányainak alkalmazásával az
AR TISJU S által esetenként megállapított jogdíj fizetend´ó.
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9. A II. fejezetben felsorolt rendezvények szervez´ói, ha
a rendezvény megtartását megel´óz´óen az ARTISJUS-szal
kötött megállapodás szerint vállalják a várható bevétel
alapján számított jogdíj 50%-ának el´ólegként történ´ó befizetését, a jogdíjat átalányszerz´ódés szerint fizethetik.

m´úveket, mind a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (,,lehívás’’).

10. Zenefelhasználás esetén az Szjt. 40. §-a alapján történ´ó díjfizetéssel legalább negyedéves id´ószakra — ennél
rövidebb idényjelleg´ú üzemelés esetén pedig az üzemelés
teljes id´ótartamára — el´óre kell megszerezni a zenefelhasználás jogát.

A fenti jogdíjak 1999. január 1-jét´ól 1999. december
31-ig érvényesek.

VI. Fejezet

ARTISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
* * *

11. Az ARTISJUS a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló
adatokat, valamint a m´úfelhasználás módját és mértékét a
helyszínen ellen´órizheti.
12. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában (IV. fejezet) a nyilvánosság számára vezeték útján vagy egyéb módon történ´ó átvitel az is, ha a közönség tagjai a m´úvekhez
(m´úrészletekhez) úgy férhetnek hozzá, hogy mind az egyes

Az Szjt. 36. §-a, 40. §-ának (1) bekezdése és az 50/G. §-ának
(1) bekezdése alapján a jogdíjközleményt jóváhagyom:
Budapest, 1998. december 19.
Dr. Hámori József s. k.,
nemzeti kulturális örökség minisztere

Az ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
közleménye
az 1999. évre megállapított mechanikai minimum jogdíjakról
A közzétett zenem´úvek és zeneszövegek hangfelvételeinek jogdíja: fogyasztói (áfás) ár 8%-a, vagy a hangfelvétel-kiadó
nettó (áfa nélküli) átadási árának (terjeszt´ók számára közzétett katalógusár) 11% -a, amelynek alsó határát, mint jogdíjminimumot az ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület az 1999. évre az alábbiakban állapítja meg:
Max.
id´ótartam
(perc)

M´úvek vagy részletek száma

Lemezek
Single
Maxi-Single
LP
LP

8′
16′
30′
60′

2 m´ú vagy 6 részlet
4 m´ú vagy 12 részlet
10 m´ú vagy 24 részlet
16 m´ú vagy 28 részlet

40
40
40
75

Kazetták (MC)
Sinlge MC
Maxi MC
MC
MC LP
MC LP Compil.
MC LP

8′
16′
30′
60′
60′
95′

2 m´ú vagy 6 részlet
4 m´ú vagy 12 részlet
10 m´ú vagy 24 részlet
16 m´ú vagy 28 részlet
20 m´ú vagy 33 részlet
32 m´ú vagy 56 részlet

46
46
48
90
100
134

Kompakt lemezek (CD)
CD Single
CD Single
EP CD
CD LP
CD Compil.

10′
23′
40′
80′
80′

2 m´ú vagy 8 részlet
5 m´ú vagy 12 részlet
10 m´ú vagy 24 részlet
20 m´ú vagy 40 részlet
26 m´ú vagy 40 részlet

50
64
90
158
180

Kategóriák

Jogdíjminimum
Ft/db
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Max.
id´ótartam
(perc)

Kategóriák

Új formátumok
DCC (Dig. Comp. Cas.)
DCC Compil.
MD (Minidisc)
MD Compil.
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Jogdíjminimum
Ft/db

M´úvek vagy részletek száma

80′
80′
80′
80′

20 m´ú vagy 40 részlet
24 m´ú vagy 40 részlet
20 m´ú vagy 40 részlet
24 m´ú vagy 48 részlet

160
160
160
160

Zenét tartalmazó CD-ROM:
megkezdett percenként*
(* lejátszási id´ó)

4

A fenti — áfa nélkül közölt — jogdíjminimumok a hangfelvétel teljes anyagának szerz´ói jogi védettségét feltételezve értend´ók (áfakulcs: 12%).
(A BIEM-IFPI nemzetközi hanfelvétel-jogosítási keretszerz´ódés hangfelvétel-kiadóira nem vonatkoznak a fenti
táblázat jogdíjtételei.)
ARTISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
* * *
Az ARTISJUS által megállapított szerz´ói jogdíjakat jóváhagyom:
Budapest, 1998. december 19.
Dr. Hámori József s. k.,
nemzeti kulturális örökség minisztere

Az ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
közleménye
a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított
üres hang- és képhordozó jogdíjakról (1999.)

Id´ótartam

Fizetend´ó jogíj*

Nyersanyagimport
Hanghordozó nyersanyag
150 Ft/1000 méter
Video-képhordozó nyersanyag
184 Ft/1000 méter
Egyéb

Az ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
a szerz´ói jogról szóló 1969. évi III. törvény (a továbbiakban
Szjt.) 50/J. §-ának (2) bekezdése alapján

Írható CD
Minidiszk

30 Ft/db
50 Ft/db

* Fenti szerz´ói jogdíjakat 12% áfa terheli.

1999. január 1—december 31-ig terjed´ó id´ótartamra
a kép-, illetve hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel az üres kép- és hanghordozókra az alábbi szerz´ói
jogdíjat állapítja meg:
Id´ótartam

Fizetend´ó jogíj*

Audiokazetta
60 percig
90 percig
90 perc felett

15 Ft/db
18 Ft/db
22 Ft/db
Videokazetta

120
180
195
240

percig
percig
percig
percig és a felett

36
45
50
62

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

Az Szjt. 50/J. §-ának (2) bekezdése alapján a fenti jogdíjat az üres kép- vagy hanghordozó gyártója, külföldön
gyártott kép- vagy hanghordozó esetén pedig a jogszabály
szerint vám fizetésére kötelezett személy köteles a forgalomba hozataltól, külföldön gyártott kép- vagy hanghordozó esetén pedig a vámkezelés befejezését´ól számított
8 napon belül az AR TISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesülethez befizetni.
ARTISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
* * *
Az ARTISJUS által megállapított szerz´ói jogdíjakat az
Szjt. 50/J. §-a alapján jóváhagyom:
Budapest, 1998. december 19.
Dr. Hámori József s. k.,
nemzeti kulturális örökség minisztere
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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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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.

HU ISSN 0076—2407
98.2308 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felel´ós vezet´ó: Burján Norbert.

