
JOGSZABÁLY FIGYELŐ

az 1983. július 1. és december 31. között megjelent fontosabb jogszabályokról

Szám Tárgy

17/1983. (VII. 6.) PM 

1983. évi 16. tvr.

24/1983. (VII. 12.) MT. r.

7/1983. (VII. 12.) BkM 

15/1983. (VII. 12.) MM 

21/1983. (VII. 20.) PM. r.

417/1983. MNB

1029/1983. (VII. 28.) Mt. h. 
2/1983. (VII. 28.) SZOT

22/1983. (VII. 28.) PM

7/1983. (VII. 28.) ÁH

8/1983. (VI. 29.) EüM-PM

Az újítási, találmányi és 
közreműködői díj forrásáról 
A társadalombiztositásról szóló 
1975. évi II. törvény 
módosításáról
A társadalombiztosításról szóló 
1975. évi törvény végrehajtása 
tárgyában kiadott 17/1975. 
(VI. 15.) Mt. sz. rendelet módo
sításáról és kiegészítéséről 
A belkereskedelemben foglalkoz
tatottak műszakpótlékáról szóló 
14/1978. (VII. 7.) BkM sz. ren
delet módosításáról 
A szerzői jogról szóló 1969. évi 
III. törvény végrehajtása tár
gyában kiadott 9/1969. (X11.29.) 
MM sz. rendelet módosításáról 
A vállalkozással és a szállítási 
szerződéssel kapcsolatos ver
senytárgyalás pénzügyi biztosí
tékáról
Az utazási valutaellátásról szóló 
433/1981. MNB sz. közlemény 
módosításáról

Egyes nyugellátások és házas
társi pótlék emeléséről 
A munkabérfizetési napok meg
állapításáról
Egyes termékek és szolgáltatá
sok árképzéséről 
A megváltozott munkaképes
ségű dolgozók foglalkoztatásá
ról és szociális ellátásáról

Közlöny
szám

30. MK. 
10. MüK-

15. TK.
31. MK.

31. MK-

31. MK-

31. MK-

32. MK.

32. MK.

33. MK-

33. MK.

33. MK. 
14. TK. 
28. MK- 
10. MüK
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Szám Tárgy Közlöny
szám

20/1983. (VI. 30.) KPM

23/1983. (VIII. 5.) PM 

26/1983. (VIII. 11.) MT

6001/1983. (MÉM. É. 15.) 
MÉM-KkM

7001/1983. SZK- 6./OTH- 
SZOT ír. elv.

Tájékoztató

Közlemény

1983. évi 11. tvr. 

20/1983. (VI. 15.) MT r.

8.002/1983. (Mü. K. 9.) 
ÁBMH iránymutatás

A közúti útvonalengedélyekről 
szóló 10/1977. (XII. 21.) KPM 
sz. r. módosításáról 
Az átképzési támogatás elszá
molásáról
A statisztikáról szóló 1973. évi 
I. törvény végrehajtására ki
adott 27/1973. (X. 12.) MT. sz. 
r. módosításáról
A tenyészállatok behozatalához 
és kiviteléhez szükséges minisz
teri hozzájárulásról szóló az 
1/1983. (I. 1.) MÉM-KkM sz. 
együttes rendelet módosított 
16/1976. (IV. 27.) MÉM-KkM 
sz. együttes rendelet egyes ren
delkezéseinek értelmezéséről

29. MK. 

34. MK-

35. MK.

15. MÉM. É.
A gazdálkodó szervezetek újí
tási és találmányi munkájának 
továbbfejlesztéséről 
Élelmiszerek minőségmegőrzési 
(fogyaszthatósági) időtartamá
nak megállapítása 
Az élelmiszerek fogyasztható
sági, minőségmegőrzési időtar
tama kísérleteinek értékelésében 
résztvevő hatósági élelmiszer
ellenőrző szervek 
A közületi gépjárművek 1983. 
évi üzemanyag felhasználásának 
korlátozásáról
A Cahiphyl DH vakcina elneve
zésű állatgyógyászati oltóanyag 
forgalombahozatalának engedé
lyezése
A VI DÓDAT nyalósó elnevezé
sű állatgyógyászati készítmény 
forgalombahozatalának engedé
lyezése
A Munka Törvénykönyve mó
dosításáról
A Munka Törvénykönyve végre
hajtásáról szóló 48/1979.
(XII. 1.) MT sz. rendelet módo
sításáról
Tájékoztató a magyar állam
polgárok külföldi munkavállalá
sának engedélyezését megelőző 
eljárásról

15. MÉM. É. 

15. MÉM. É.

15. MÉM. É.

16. MÉM. É.

16. MÉM. É.

16. MÉM. É. 
9. MüK.
13. TK.

9. MüK.

13. TK.

9. MüK.
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Szám Tárgy Közlöny
szám

108/1983. (PK- 12.) PM
Utasítás

9025/1983. (SK. 8.) KSH 
Közlemény

413/1983. (PK. 11.) MNB 
Közlemény

7001/1983. (SZK. 6.) 
OTH-SZOT Közlemény

21/1983. (VI. 15.) MT

22/1983. (VI. 15.) MT

8/1983. (Vili. 18.) ÁH

1968. évi I. törvény 

17/1968. (IV. 14.) Korm.

28/1983. (Vili. 25.) MT

24/1983. (VIII. 25.) PM

6/1983. (VIII. 25.) IpM

7/1983. (VIII. 15.) IM

MÉM SZOC-POL. FŐO. 
Tájékoztatója

Aeü. és Élelmiszerhig. Főoszt.
Közleménye 

110/1983. (PK. 13.) PM

Az áruátadásnál, illetőlegátvé- 
telnél közreműködő tanácsi meg
bízottak díjazásáról és a költsé
gek viseléséről
Az egységes ágazati osztályo
zási rendszer módosításáról 
Az utazási valutaellátásról szóló 
433/1981. MNB sz. közlemény 
módosítása
A gazdálkodó szervezetek újítási 
és találmányi munkájának 
továbbfejlesztéséről 
Az állami ellenőrzésről 5/1977. 
(XII. 21.) MT sz. rendelet módo
sítása
A gazdasági bírságról szóló 
20/1973. (VII. 25.) MT sz. ren
delet módosítása 
Az árformákról szóló 3/1982. 
(IV. 15.) ÁH sz. rendelkezés mó
dosításáról
Szabálysértésekről egységes szer
kezetben
Egyes szabálysértésekről szóló 
rendelet időközi módosításokkal 
egységes szerkezetben 
A költségvetési szervek leány- 
vállalat alapításának szabályo
zásáról
A költségvetési szervek részéről 
történő leányvállalat alapítás 
pénzügyi feltételeiről 
A veszélyes hulladékok keletke
zésének ellenőrzéséről és azok 
ártalmatlanításával kapcsolatos 
tevékenységekről szóló 56/1981. 
(XI. 18.) MT sz. r. végrehajtásá
ról
A jogtanácsosi tevékenységről 
szóló 1983. évi 3. sz. törvényere
jű rendelet végrehajtásáról 
A munkaügyi döntőbizottságok 
működésének tapasztalatai 
Barcs, Rédics állategészségügyi 
határállomások megszüntetése 
Az állami költségvetési szervek 
1984. évi költségvetésének el
készítéséről

12. PüK-

12. PüK.

11. PüK.

13. TK.
11. PK.

13. TK.

13. TK-

36. MK.

37. MK-

37. MK.

38. MK- 

38. MK.

38. MK.

38. MK.

17. MÉM. É. 

17. MÉM. É.

13. PüK.
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Szám Tárgy Közlöny
szám

417/1983. (PK. 13.) MNB

701/1983. (PK- 14.) PM-ÉVM

8034/1983. (SK. 9.) KSH 
Közlemény

23/1983. (Vili. 5.) PM 

1/1983. (Főv. Tan. r.)

1030/1983. (VII. 29.) Mt. h. 

22/1983. (VII. 28.) PM 

2/1983. (VII. 28.) SZOT 

1/1983. (SZ. T. 11.) Ajánlás

29/1983. (IX. 1.) MT r. 

3/1983. (IX. 15.) KM r.

4/1983. (IX. 15.) KM r.

3/1983. (IX. 15.) SZOT

1039/1983. (IX. 22.) Mt. h.

Az utazási valutaellátásról szóló 
433/1981. MNB sz. közlemény 
módosításáról
A lakásépítés és -fenntartás helyi 
támogatásáról
A statisztikai fogalmak, osztá- 
lyozások!nómenklatúrák karban
tartására és kötelező alkalmazá
sának ellenőrzésére vonatkozó 
ügyekről
Az átképzési támogatás elszá
molása
Az ingatlankezelő vállalatok ke
zelésében levő állami házingat
lanok eladásának feltételeiről 
Egyes nyugellátások és a házas
társi pótlék emelése 
A munkabérfizetési napok meg
állapítása
Egyes nyugellátások és a házas
társi pótlék emelése 
A reprezentációról szóló 1/1983. 
(I. 1.) PM sz. r. végrehajtásá
hoz
A magánszemélyek gépjármű- 
használatával kapcsolatos 
29/1982. (VII. 1.) MT sz. rende
let módosításáról 
A közületi szervek gépjárművei
ről szóló 59/1982. (XI. 16.) MT 
sz. r. végrehajtására kiadott 
10/1982. (XI. 16.) KPM sz. r. 
módosításáról és kiegészítéséről 
A közületi gépjárművek 1983. 
évi üzemanyag-felhasználásának 
korlátozásáról szóló 2/1983.
(II. 16.) KPM sz. r. módositásá- 
ról
A megváltozott munkaképessé
gű dolgozók részére járó kereset
kiegészítés, átmeneti járadék, 
rendszeres szociális járadék 
megállapításáról és folyósításá
ról
A budapesti irodahelyiségekkel 
való gazdálkodás egyes kérdé
seiről szóló 1039/1980. (IX. 23.) 
Mt. h. sz. határozat kiegészítésé
ről

13. PüK-

14. PüK-

14. PüK- 

17. TK.

17. TK. 

16. TK- 

16. TK. 

16. TK-

16. TK-

39. MK.

20. TK. 
41. MK.

20. TK- 

41. MK-

20. TK. 
12. MüM.

41. MK-

43. MK-
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Szám Tárgy Közlöny
szám

III. 25/1983. (ÁT. 30.) MÉM 

Tájékoztató

23/1983. (VIII. 5.) PM r. 

110/1983. (PK. 13.) PM

417/1983. (PK- 13.) PM

8031/1983. (PK. 15.) PM 
XII. Iránymutatása

900/03/1983. (PK- 15.) PM XII.

3/1983. (PK. 15.) MNB

7/1983. (IX. 29.) IpM 

8/1983. (IX. 29.) IpM 

29/1983. (X. 6.) PM

1/1983. (X. 13.) KSH

1041/1983. (X. 16.) Mt. h.

16/1983. (X. 16.) É V M -PM - 
IM

17/1983. (X. 16.) ÉVM-PM

Állategészségügyi és élelmiszer
ellenőrzési szolgáltatások díjára 
vonatkozó ármegállapítások 
A sertésállományok állategész
ségügyi minősítése 
Átképzési támogatás elszámolá
sáról
Az állami költségvetési szervek 
1984. évi költségvetésének elké
szítéséről
Az utazási valutaellátásról szóló 
433/1981. MNB sz. közlemény 
módosításáról
A munkáltatók által szervezett 
tanfolyamok költségeinek 
könyvviteli elszámolásáról 
Átképzési támogatás könyvviteli 
elszámolásáról
A pénzforgalomról szóló 2/1976. 
(PK. 23.) MNB sz. körlevél mó
dosításáról
Az élelmiszerekről szóló 1976. é.
IV. törvény és a végrehajtására 
kiadott 25/1976. (VII. 1.) MÉM 
sz. r. egységes szerkezetbe fog
lalt hatályos szövege 
Az élelmiszerek fogyaszthatósá
gi és minőségellenőrzési ideje 
A villamos energia hőfejlesztés 
céljára történő felhasználásáról 
A villamosművek üzemi szabály
zatáról
A gazdálkodó szervezetek, az 
állami költsé|vetési szervek és 
a társadalmi szervezetek által 
létesített tudományos tovább
képzési ösztöndíjak pénzügyi 
szabályairól
A statisztikai adatok számítás- 
technikai eszközök útján vég
zett rögzítéséről, feldolgozásá
ról, tárolásáról és továbbadásá
ról
A lakosság építési telekellátásá
nak rendjéről
Az állami építési telkek tartós 
használatbaadásáról 
Az állami telekvásárlásról és 
telek értékesítésről

18. MÉM. É.

19. MÉM. É. 

11. Mü. K.

13. Pü. K.
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15. Pü. K. 
15. Pü. K.

19. TK.

19. TK.

44. MK.

44. MK.

13. Mü. M.
45. MK.

46. MK. 
21. TK-
47. MK. 
47. MK- 
21. TK.
47. MK. 
21. TK.



Szám Tárgy Közlöny
szám

18/1983. (X. 16.) ÉVM-PM 

30/1983. (X. 16.) PM-ÉVM

2/183. (X. 20.) HM 

4/1983. (X. 20.) ÁBMH 

36/1983. (X. 27.) MT

1045/1983. (X. 27.) Mt. h.

19/1983. (X. 27.) ÉVM

8035/1983. (S. K. 10.) KSH

37/1983. (XI. 2.) MT r.

Közlemények

1983. évi 21. tvr.

42/1983. (XI. 12.) MT 

1047/1983. (XI. 12.) MT h.

Az út- és közműfejlesztési 
hozzájárulásról
A telekadóról szóló 12/1970. 
(IV. 16.) PM-ÉVM sz. együt
tes r. módosításáról 
A polgári védelmi munkakört 
betöltő dolgozók képesítéséről 
Az 1984. évi munkaszüneti 
napok körüli munkarendről 
A Munka Törvénykönyve vég
rehajtásáról szóló 48/1979.
(VII. 1.) MT s2. r. módosításáról 
Az államigazgatási és igazság
szolgáltatási dolgozók 40 órás 
munkahétre való áttéréséről 
Egyes építésügyi jogszabályok 
és műszaki előírások hatályon 
kívül helyezéséről 
Tájékoztató a KSH 1983. évi 
egységes munkaügyi statisztikai 
adatgyűjtési rendszeréhez tar
tozó 27./1383/82. sz. elrendelt, 
beszámoló jelentések kiegészíté
séről
Az egyetemekről és az egyetemi 
jellegű főiskolákról szóló 25/1969. 
(VI. 20.) Korm. sz. rendelet mó
dosításáról
A sertésállományok brucella- 
mentesítése
A közületi gépjárművek 1983. 
évi üzemanyag-felhasználása 
korlátozásának módosításáról 
!A bolha és kullancsriasztó nyak
örv elnevezésű állatgyógyászati 
készítmény forgalombahozata- 
lának engedélyezése 
Az ASCARAT pulv. ad. us. vet. 
állatgyógyászati gyógyszerké
szítmény csomagolásának meg
változása
A tartós földhasználatról szóló 
1976. évi 22. sz. tvr. módosítása 
A munkabér-kiegészítésnek a 
bérrendszerbe való beépítéséről 
Egyes bértarifákat megállapító 
és azokkal összefüggő jogszabá
lyok hatályon kívül helyezésé
ről

47. MK. 
21. TK.

21. TK.
47. MK-

48. MK- 
48. MK- 
13. Mü. M.

49. MK-

49. MK-

49. MK-

12. Mü. K.

50. MK.

22. MÉM. É.

22. MÉM. É. 

22. MÉM. É.

22. MÉM. É.

21. TK.
25. TK.
51. MK.

25. TK. 
51. MK.
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Szám Tárgy Közlöny
szám

6/1983. (XI. 12.) ME 

44/1983. (XI. 12.) PM

10/1983. (XI. 12.) ÁBMH 

44/1983. (XI. 20.) MT r.

45/1983. (XI. 20.) MT r. 

46/1983. (XI. 20.) MT r.

47/1983. (XI. 20.) MT r.

6/1983. (XI. 20.) BM 

20/1983. (XI. 20.) ÉVM-PM

47/1983. (XI. 20.) PM 

49/1983. (XII. 1.) PM

8/1983. (XII. 10.) BM

51/1983. (XII. 10.) PM

A munkabérek legkisebb össze- 51. MK.
ről 25. TK.
Az újítási, találmányi és közre
működői díj forrásairól szóló 
17/1983. (VII. 6.) PM sz. ren- 25. TK.
delet módosításáról 51.MK.
A munkabér-kiegészítés bérekbe 
történő beépítésével kapcsolatos 
báziskorrekcióról 
Az állami népességnyilvántar
tásról szóló 1974. évi 8 sz. tvr. 
végrehajtására kiadott 24/1974. 26. TK-
(VI. 6.) MT r. módosításáról 52. MK-
Az általános jövedelemadóról 52. MK-

26. TK.
A lakossági adóigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló 
58/1981. (XI. 19.) MT sz. ren- 26. TK.
delet módosításáról 52. MK-
A társadalombiztosításról szóló 
1975. évi II. törvény végrehaj
tása tárgyában kiadott 17/1975.
(VI. 14.) MT r. módosításáról 26. TK-

52. MK.
A lakcím bejelentéséről és nyil- 26. TK-
vántartásáról 52. MK-
Az üzemi étkeztetésről és az ét
kezési nyersanyagnorma egysé
gesítéséről a kivitelező építőipar
ban tárgyú 15/1977. (II. 27.)
ÉVM —MüM —PM sz. együttes 26. TK-
rendelet módosításáról 52. MK-
A lakossági adóigazgatási eljá
rás szabályairól szóló 54/1981. 26. TK.
(XI. 19.)PM.sz. r. módosításáról 52. MK- 
A pénzforgalomról és a bankhi
telről szóló 37/1967. (X. 12.)
Korm. sz. rendelet végrehajtá
sának rendjéről szóló 83/1982.
(XII. 4.) PM rendelet módosítá
sáról 54. MK-
A külföldre utazásról és az útle
velekről szóló 53/1978. (XI. 10.)
MT sz. r. végrehajtására kiadott 
6/1978. (XI. 10.) BM sz. r. mó- 27. TK- 
dosításáról 55. MK.
Az illetékekről szóló jogszabá
lyok módosításáról 27. TK.

55. MK.
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Szám Tárgy Közlöny
ьу  I  szám

52/1983. (XII. 10.) PM - 
ÉVM-ÁH

3/1983. (XII. 12.) OVH

13/1983. (XI. 20.) EüM.

45/1983. (XI. 20.) PM

7/1983. (XII. 17.) ME

11/1983. (XII. 17.) ÁBMH

17/1983. (XII. 17.) ÁBMH 

18/1983. (XII. 17.) ÁBMH

21/1983. (XII. 17.) ÁBMH

1054/1983. (XII. 20.)
Mt. h.-SZO T-K ISZ  KB. 

7002/1983. ÁBMH-SZOT-  
KISZ KB. irányelv

4/1983. (XII. 20.) SZOT

Az állami telkek használati és 
igénybevételi díjáról szóló 
50/1975. (XI. 22.) PM -É V M - 
ÁH sz. együttes rendelet mó- 27. MK.
dosításáról 55. MK.
A gazdálkodó szervezetek lakás
ként hasznosított ingatlanai 
után a közüzemi ivóvíz- és 
csatornahasználati díjak megfi
zetéséről 56. MK.
A vak és gyengénlátó személyek 
távbeszélő alközpontkezelőként 26. TK- 
való foglalkoztatásáról 52. MK.
Az általános jövedelemadóról 
szóló 45/1983. (XI. 20.) MT. sz. 26. TK- 
rendelet végrehajtásáról 52. MK.
Egyes bértarifákat megállapító 
jogszabályok hatályon kívül he
lyezéséről 57. MK-
Az államigazgatási és az igazság
szolgáltatási dolgozók alapbéré
nek megállapításáról 57. MK-
A fordítók és a lektorok munka
bérének megállapításáról 57. MK-
A gépjárművezetők munkafel
tételeinek és munkabérének 
(munkadíjának) megállapításáról 57. MK- 
A költségvetésből gazdálkodó 
egyes intézmények alkalmazot
tainak bérezéséről 57. MK-
A szocialista munkaversenyről 58. MK.

A szocialista munkaversenyről 
szóló 1054/1983. (XII. 20.)
Mt. h.-SZO T-K ISZ  KB. sz. 
együttes határozat végrehajtásá
hoz 58. MK-
A társadalombiztosításról szó
ló 1975. évi II. törvény és a 
17/1975. (VI. 14.) MT. sz. ren
delet végrehajtása tárgyában 
kiadott 3/1975. (VI. 14.) SZOT 
sz. szabályzat, valamint a gyer
mekgondozási segélyről szóló 
10/1982. (IV. 16.) MT. sz. rende
let végrehajtásáról rendelkező 
2/1982. (IV. 26.) SZOT sz. sza
bályzat módosításáról 58. MK-
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Szám Közlöny
számTárgy

9041/1983. (1р. К- 18.) IpM

Közlemények

6002/1983. (MÉM. É. 24.)

8011/1983. (MÉM. É. 24.) 

8012/1983. (MÉM. É. 24.)

Tájékoztatók

Tájékoztatók

8033/1983. (PK. 16.) PM 
Eli. Főigazg.

920/02/1983. (PK- 16.)
PM XII. Ír. műt. 

921/02/1983. (PK- 16.)
PM XII. Ir. műt. 

Tájékoztató

910/04/1983. (PK- 19.)
PM XII ír. műt. 

36/1983. (X. 27.) MT

4/1983. (XII. 24.) HM

23/1983. (XII. 24.) MÉM

A villamos fogyasztói berende
zések tervezésének, létesítésének 
és üzemeltetése biztonságtechni
kai követelményei 
A MÉM felügyelete alá tartozó 
budapesti szervek befejelentési 
kötelezettségre való felhívása 
A Munkavédelmi Tájékoztató c. 
kiadvány forgalmazása 
Iparjogvédelmi és újítási útmu
tató kiadása
Az állategészségügyi és élelmi
szer ellenőrző állomásoknak az 
élelmiszeripari beruházásokkal 
kapcsolatos jóváhagyás rendjé
ről
A jogi iránymutatások felül
vizsgálatáról
A sertés belsőségek kobzásából 
származó veszteségek csökken
téséről
Élelmiszerek minőségmegőrzési 
időtartamának meghatározása 
A baromfipestis HA antigén 
technológiájának módosításáról 
A költségvetési kapcsolatok be
vallásának, valamint a megálla
pított mérlegeknek ellenőrzéssel 
való helyesbitéséről 
Az 1984. január 1-től érvényes 
könyvviteli előírásokról 
Az 1984. január 1-től érvényes 
könyvviteli előírásokról 
Új naplófőkönyv nyomtatvá
nyok hatályba lépéséről 
A költségvetési szervek számla
keretének kiegészítéséről 
A Munka Törvénykönyve végre
hajtásáról szóló 48/1979. (XII. 
1.) MT sz. rendelet módosításá
ról
A honvédelemről szóló törvény 
végrehajtására kiadott 6/1976. 
(III. 31.) MT sz. rendelet végre
hajtásáról szóló 2/1976. (VI. 17.) 
HM sz. rendelet módosításáról 
Az élelmiszer és a dohányipari 
terméket előállitók minőségsza
bályozási feladatairól

23. MÉM. É.

23. MÉM. É. 

23. MÉM. É. 

23. MÉM. É.

24. MÉM. É. 

24. MÉM. É.

24. MÉM. É.

16. PüK- 

16. PüK.

16. PüK-

18. PüK-

19. PüK-

14. MuK.

59. MK. 

59. MK.
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Szám
i

Tárgy Közlöny
szám

13/1983. (XII. 24.) ÄH Az árformákról szóló 3/1982. 
(IV. 15.) AH s z . rendelkezés mó

14/1983. (XII. 24.) AH
dosításáról
A szabad árformába tartozó

59. MK.

egyes árak (díjak) tervezett eme
lésének előzetes bejelentési köte
lezettségéről szóló 4/1981. (II. 4.) 
AH s z . rendelkezés módosításá
ról 59. MK-

1983. évi 25. sz. tvr. Egyes állami szervek szerveze
tének korszerűsítéséről 61. MK.

1983. évi 26. sz. tvr. A tanácsokról szóló 1971. évi
I. tv. módosításáról és egyes
tanácsi hatáskörök rendezéséről 61. MK.

21/1983. NET hat. Egyes bíróságok összevonásáról, 
a bíróságok elnevezéséről és ille
tékességi területének megálla
pításáról 61. MK-

50/1983. (XII. 28.) MT A tanácsokról szóló 1971. évi
I. tv. végrehajtására kiadott 
11/1971. (III. 31.) Korm. sz. 
rendelet módosításáról és egyes 
tanácsi hatáskörök rendezéséről 61. MK.

11/1983. (XII. 28.) BM A járások megszüntetésével kap
csolatban egyes belügyminisz
teri rendeletek módosításáról 61. MK-

14/1983. (XII. 28.) EüM Egyes egészségügyi miniszteri 
rendeletek módosításáról 61. MK-

21/1983. (XII. 28.) ÉVM Egyes építésügyi és városfejlesz
tési jogszabályok módosításáról, 
illetőleg hatályon kívül helyezé
séről 61. MK.

8/1983. (XII. 28.) KM Az utak igazgatásáról szóló 
7/1970. (XI. 13.) KPM sz. ren
delet módosításáról 61. MK-

55/1983. (XII. 28.) PM A pénzügyi ellenőrzésről szóló 
61/1979. (XII. 24.) PM sz. ren
delet módosításáról 61. MK-

1057/1983. (XII. 29.) Mt. h. Mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszterhelyettes felmentésé
ről 62. MK-

12/1983. (XII. 29.) BM 

26/1983. (XII. 29.) MÉM

A hatósági erkölcsi bizonyít
ványról
Egyes miniszteri rendeletek mó

62. MK.

dosításáról 62. MK-
52/1983. (XII. 30.) MT A közületi szervek gépjárművei

ről szóló 59/1982. (XI. 16.) MT 
sz. r. módosításáról 63. MK-

2 0 0



Szám j Tárgy Közlöny
szám

28/1983. (XII. 30.) MÉM

63/1983. (XII. 30.) PM 

67/1983. (XII. 30.) PM

70/1983. (XII. 30.) PM-ÉVM

Az ingatlannyilvántartásról szó
ló 1972. évi 31. sz. tvr. végrehaj
tására kiadott 27/1972. (XII.
31.) MÉM sz. rend. módosításá
ról 63. MK-
A gazdálkodó szervezetek egy
más közötti viszonyában a kése
delmi kamat mértékéről 63. MK-
Az állami tulajdonban levő fe
lesleges vagyontárgyak haszno
sításáról és selejtezéséről, vala
mint a hiányzó és megsemmisült 
vagyontárgyak elszámolásáról 
szóló 58/1980. (XII. 28.) PM sz. 
rendelet módosításáról 63. MK-
Egyes építési kölcsönökről szóló 
49/1982. (X. 7.) PM-ÉVM sz. 
együttes rendelet módosításáról 63. MK.

Lezárva: 1983. december 31.
Gomola Gy. és Pintér Gy. 

Állategészségügyi és Élelmiszer- 
ellenőrző Központ 

jogtanácsosok

Magyarázat:
MK.
MÉM. É. 
PK. 
MüK. 
TK.

= Magyar Közlöny
= Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesitő 
= Pénzügyi Közlöny 
= Munkaügyi Közlöny 
= Tanácsok Közlönye
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ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER ELLENŐRZŐ KÖZPONT 
HATÁSKÖRI JEGYZÉKE

1983

Hatáskör Jogszabályi hely

Élelmiszeripari gépek higiéniai minősítése 27/1982. (XII. 24.) MÉM r.-tel és a
13/1981. (VII. 17.) MÉM r-tel módosí
tott 6/1980. (III. 6.) MÉM r. 1. §.
(1) —(2) bek. (GR. és Szabályzat)

Élelmezésegészségügyi és termelés tech- 27/1982. (XII. 24.) MÉM sz. r.-tel mó- 
nikai vizsgálat és minőségi bizonyítvány dosított 10/1979. (VI. 16.) MÉM r. 
kiadása (Élelmezésegészségügyi Szabályzat 24.

§• (3) bek.
Elelmiszerhigiéniai ellenőrzések, élelmi- 28/1982. (XII. 24.) MÉM r.-tel és a 
szerek minőségellenőrzése -  jogszabály- 23/1981. (XI. 26.) MÉM r.-tel módo- 
ban meghatározott megosztásban -  sított 6/1981. (IV. 12.) MÉM r. 5. §.

(2) a) pontja
Az Állomások anyagi-műszaki irányi- Fenti r. 5. §. (2) bek. c) pontja 
tása
Gümőkór és brucellózis mentesítések 28/1982. (XII. 24.) MÉM sz. r.-tel 
céljára a költségvetésben biztosított módosított 29/1981. (XII. 30.) MÉM r. 
összeg megyék közötti elosztása (G) 18. §-a
Egyéni állattartók szarvasmarháinak Fenti R. 4. sz. melléklet 1. pontja 
megjelöléséhez szükséges füljelzőkről, 
eszközökről, elszámolási módokról és 
nyomtatványokról gondoskodás
Füljelzőkről vezetett nyilvántartás or- Fenti R. 4. sz. melléklet 4. pontja 
szágos összesítése
A Központ a rendelet alkalmazása szem- 28/1982. (XII. 24.) MÉM sz. r.-tel 
pontjából állategészségügyi intézmény módosított 3/1982. (I. 16.) MÉM r.

(Mr) 1. §. (2) d) pont
Méhbetegségek megelőzésével kapcsola- 28/1982. (XII. 24.) MÉM r.-tel módosí- 
tos közérdekű vizsgálatok költségeinek tott 29/1981. (XII. 30.) MÉM r. 73. §. 
viselése (3) bek.
Importból származó gépek beszerzése 28/1982. (XII. 24.) MÉM sz. r.-tel 
előtt élelmiszeripari üzemek mellé telepi- módosított 1/1982. (I- M MÉM (Fsz) 
tett melléktermék-feldolgozók esetében 21. §. )2) bekezdése 
szakvéleményt készít
Meghatározott szakosított feladatok ki- 29/1982. (XII. 27.) MÉM r. 2. §. (1) 
jelölése bekezdése
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Hatáskör Jogszabályi hely

Az Állomásnak az exportra bejelentett és 
elfogadott élelmiszer-előállítók higiéniai 
ellenőrzése tárgyában hozott első fokú, 
érdemi határozata ellen benyújtott fel
lebbezés elbírálása
Az exportra bejelentett és elfogadott 
élelmiszer-előállítók élelmiszerhigiéniai 
ellenőrzése tárgyában a Központ által 
hozott határozat elleni felülvizsgálati ké
relem felterjesztése elbirálásra a MÉM 
részére
Az élelmiszer-előállítók élelmiszerhigié- 
niai ellenőrzése tárgyában, továbbá az 
élelmiszerek minőség ellenőrzése tárgyá
ban a megyei, fővárosi tanács V. B. me
zőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat 
ellátó szakigazgatási szerve által hozott 
határozat elleni felülvizsgálati kérelem 
elbírálása
Az állategészségügyi és élelmiszerhigié- 
niai és élelmiszer ellenőrzési szakágazat 
területén ellátja az állategészségüggyel, 
az élelmiszerhigiéniai szakágazat terüle
tén e tevékenységgel kapcsolatos egyes 
központi gazdálkodási és laboratóriumi 
feladatokat
Megállapítja a Központ által végzett 
állategészségügyi és élelmiszer ellenőrzési 
szolgáltatások díját
Országos szaktanácsadó szerv élelmiszer
higiénia és élelmiszer-ellenőrzés területén 
Az Állomások részére a gazdálkodáshoz 
szükséges költségvetési és beruházási ke
retek biztosítása
Az Állomások gazdasági-műszaki ellátása, 
gazdasági és pénzügyi revíziójának el
végzése
Az Állomások élelmiszerhigiéniai tevé
kenységének összehangolása 
Javaslattétel a minisztérium részére az 
exportra bejelentett élelmiszer-előállítók 
elfogadására
Az exportra bejelentett és elfogadott 
élelmiszer-előállítók élelmiszer-higiéniai 
ellenőrzése
Időszakos exporthigiéniai felülvizsgálat 
alapján a minisztérium részére az export
ra bejelentett élelmiszer-előállítóknak az 
exportból kizárására javaslattétel

30/1982. (XII. 27.) MÉM sz. r.-tel 
módosított 18/1973. (XII. 29.) MÉM r. 
4. §. (1) d) pontja

A fenti R. 4. §. (2) bek. a) pontja

A fenti R. 4. §. (2) bek. b) pontja

Igazgatási és Jogügyi Főosztály tájé
koztatója, 11/3. pont 
(MÉM. É. 1/1983. szám)

MÉM 111/25/1983. (ÁT. 30.) ármeg
állapítás szabályai szerint 
(MÉM. É. 18/1983. szám)
8/1979. (VI. 4.) MÉM sz. r. alapján 
179 nyilvántartási szám alatt bejegyezve 
7/1982. (MÉM. É. 30.) MÉM sz. utasí
tás 1. sz. melléklet 8. pontja

A fenti utasítás 1. sz. mellékletének 
9. pontja

8/1982. (MÉM. É. 30.) MÉM utasítás, 
(Ut.) 4. A/а. pontja 
Ut. 4. A/b. pontja

Ut. 4. A/c. pontja

Ut. 4. A/d. pontja
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Az élelmiszer-higiéniai vizsgálati és ellen- Ut. 4. A/e. pontja 
őrzési módszerek kidolgozása, fejlesztése, 
terjesztése, ezek gyakorlati végrehajtásá
nak ellenőrzése
Exportszemlék szervezése és a kapcsolódó Ut. 4. А/f. pontja 
hatósági feladatok ellátása
A rendelkezésre bocsátott exportra vo- Ut. 4. А/g. pontja 
natkozó külföldi higiéniai szabályok és 
információk gyűjtése, nyilvántartása és 
közreadása
A gépek és berendezési tárgyak higiéniai Ut. 4. А/h. pontja
minősítése, a minősítő bizonyítványok
kiadása
Az élelmiszer-higiéniai vizsgálatokban, va- Ut. 4. A/i. pontja 
lamint az ellenőrzésekben részt vevők, 
valamint a laborszemélyzet szakmai
gyakorlati képzésének és továbbképzésé
nek szervezése
Az élelmiszer-higiéniai tevékenységre vo- Ut. 4. A/j. pontja 
natkozó adatok gyűjtése, összesítése, 
értékelése és az információk hasznosítása 
Élelmiszerekre vonatkozó szabványok Ut. 4. A/к. pontja 
előkészítésében részvétel, kijelölt terüle
teken a szabványosítási bázis-feladatok 
ellátása
Élelmiszer-higiéniai kérdésekben szakmai Ut. 4. А/l. pontja
iránymutatások adása az Állomások
részére
Javaslatok és véleményezés nyújtása a Ut. 4. А/m. pontja 
minisztérium részére
Higiéniai kérdésekben felkérésre szak- Ut. 4. A/n. pontja 
vélemény adása
Az élelmiszerek minőségellenőrzésére vo- Ut. 4. В/a. pontja 
natkozó módszerek kidolgozása, kipróbá
lása, fejlesztése és terjesztése
Élelmiszer-minőségellenőrzési kérdések- Ut. 4. B/b. pontja
ben szakmai iránymutatás az Állomások
részére
Az Állomások minőségellenőrző tévé- Ut. 4. B/c. pontja 
kenységének értékelése
Az állomási éves terv- és célfeladatok Ut. 4. B/d. pontja
összeállítása, a feladatok végrehajtásának
összehangolása
Az élelmiszerek minőségalakulásáról szóló Ut. 4. B/e. pontja 
havi és éves jelentések összesítése
Az élelmiszerek minőségi előírásainak, Ut. 4. В/f. pontja 
gyártási engedélyeinek gyűjtése, nyilván
tartása, az Állomás rendelkezésre bocsá
tása
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Élelmiszerek előállítási körülményeinek Ut. 4. В/g. pontja 
ellenőrzésére, valamint a minta vétele
zésre és a minőség mérésére módszerek 
kidolgozása
Szabványosítási bázis-intézményi felada- Ut. 4. В/h. pontja 
tok ellátása
Szakvélemény nyújtása felkérésre élelmi- Ut. 4. B/i. pontja 
szer-minőségi kérdésekben
Összehangolja — általános feladatai kö- Ut. 4. C/a. pontja 
rében — az élelmiszerek minőségellenőr
zésének egységesítésére irányuló hazai és 
nemzetközi (pl.: KOST, Codex Alimenta- 
rius, 1CMSF stb.) feladatokat
Ellátja mindazokat a feladatokat, ame- Ut. 4. C/b. pontja
lyeket jogszabály, vagy a minisztérium ír
elő
A polgári védelmi külön rendelkezések Ut. 4. D/a. pontja 
alapján létrehozott Sugárhelyzet Értékelő 
és Tájékoztató Központ (SÉTK) feladat 
és hatáskörének ellátása
A MÉM Radiológiai Adatszolgáltató és Ut. 4. D/b. pontja 
Ellenőrző Hálózat (RAEH) keretében 
működő mérő és ellenőrző állomások pol
gári védelmi tevékenységének szervezése, 
irányítása és koordinálása, a miniszté
rium által feladatkörébe utalt egyéb pol
gári védelmi feladatok ellátása
Javaslatok kidolgozása a radiológiai mé- Ut. 4. D/c. pontja 
rések éves munkaprogramjába felveendő 
vizsgálatok körébe, a jóváhagyott prog
ramban foglalt mérések elvégzésének 
szervezése és összehangolása, a vizsgálati 
eredmények értékelése, továbbá megha
tározott rend szerint félévenként jelentés 
készítése a minisztérium részére
A MÉM RAEH keretében működő mérő- Ut. 4. D/d. pontja 
és ellenőrző állomások részére térítés- 
mentesen juttatott polgári védelmi fel
szerelések és speciális mérőműszerek nyil
vántartása, végzi a felszerelések rendel
kezés szerinti elosztását, rendszeres kar
bantartását és javítását
Az atomerőmű külső környezete hatósági Ut. 4. D/e. pontja 
ellenőrzésének szervezése és irányítása, 
valamint a polgári védelmi előírásokban 
szabályozott környezetellenőrzési, radio
lógiai vizsgálatok elvégzése, ezekben a 
kérdésekben szakvélemény nyújtása
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A költségvetési tervezéssel, pénzellátás- Ut. 4. E/a. pontja 
sal, a költségvetési gazdálkodással, az ál
lami vagyon kezelésével, a munkaerő
gazdálkodással, a beszámolással, a szám
vitellel, az előírt adatszolgáltatással és a 
gazdasági folyamatba beépített belső el
lenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
Az Állomások — mint részben önálló Ut. 4. E/b. pontja 
költségvetési szervek — tervezésének, 
pénzellátásának, költségvetési beszámo
lóinak, az információs szolgáltatások 
rendszerének irányítása és ellenőrzése
Az Állomások számvitelének szervezése, Ut. 4. E/c. pontja 
éves gazdasági és pénzügyi ellenőrzése, 
anyagi-műszaki ellátása, állóeszközgaz
dálkodással és a beruházással kapcsolatos 
teendők ellátása
A részben önálló költségvetési szervek Ut. 4. E/d. pontja 
gazdálkodási ügyrendjének, számvitelé
nek meghatározása, rendszerének ellen
őrzése
Az élelmiszervizsgáló laboratórium fel
adatkörében:
Szakmai felügyeletet gyakorol és ellenőrzi Ut. 5/a. pontja 
az Állomások élelmiszerellemőrző labora
tóriumai élelmiszervizsgálati tevékeny
ségét
Új élelmiszervizsgálati módszerek kidől- Ut. 5/b. pontja 
gozása, a meglevők fejlesztése és nyilván
tartása
Pest és Nógrád megye, valamint Buda- Ut. 5/c. pontja 
pest főváros területén a környezeti radio
aktivitással kapcsolatos mérések végzése, 
a Paksi Atomerőmű környezetének ellen
őrzésével összefüggő bázisintézeti, vala
mint a polgári védelmi külön rendelkezé
sek szerinti központi laboratóriumi fel
adat- és hatáskörök ellátása
Közreműködés a tárcaszintű sugárvédel- Ut. 5/d. pontja 
mi és radiológiai mérési, kutatási felada
tokban, az egységesített vizsgálati mód
szerek kidolgozásában és terjesztésében 
Kémiai, toxikológiai és mikrobiológiai Ut. 5/e. pontja 
élelmiszervizsgálatok végzése, meghatá
rozott területeken és számban, kiemelten 
export-igazolással összefüggő vizsgála
tokkal
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