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Az ideiglenes nemzeti kormány 
 1.690/1945. M. E. számú rendelete 

a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről. 
 
 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1944. évi december hó 21. és 22. napjain Debre-
cenben adott meghatalmazás alapján az Ideiglenes Nemzeti Kormány az ország közbizton-
ságának megszervezése és egységes irányítás alá helyezése végett a következőket rendeli: 

 

1. §. 
 
(1) A m. kir. csendőrség a múlt népellenes kormányait feltétlen engedelmességgel 

kiszolgálta, a magyar demokratikus mozgalmakat kíméletlen eszközökkel megsemmisíteni 
törekedett és a magyar parasztság és a magyar munkásság ellen megszámlálhatatlan erő-
szakosságot követett el, ezért a magyar nép egységes ítéletének végrehajtásaképpen, az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány megállapítja a csendőrségnek, mint testületnek a felelőssé-
gét és intézményét megszünteti, szervezetét feloszlatja.  

(2) Mindazok a személyek, akik a csendőrség szolgálatában állottak, szolgálatukból 
elbocsájtatnak.  

(3) A volt csendőrségi személyeknek és hozzátartozóiknak illetmény, nyug- és 
kegydíj igénye megszűnik, kivévén  

a) a 2. § szerint alakított bizottság által igazolt volt csendőrségi személyt, 
b) az 1939. évi szeptember hó 1-e előtt elhalt volt csendőrségi személynek özve-

gyét és árváit, 
c) az 1939. évi szeptember hó 1-én vagy azután elhalt csendőrségi személy özve-

gyét és árváit, amennyiben a 3. § szerint igényjogosultak. 

(4) Az előző bekezdés b) pontjában meghatározott személyek illetményeinek folyó-
sítása miatt bárki panasszal fordulhat a 2. § szerint alakult igazoló bizottsághoz. A bizott-
ság a panasz alapján az elbíráláshoz szükséges adatok megszerzése céljából bármely iga-
zoló bizottságot megkereshet. Az igazoló bizottság a megkeresésnek soron kívül eleget 
tesz. A 2. § szerint alakított bizottság köteles az illetmények folyósításának megszünteté-
sét elrendelni, ha megállapítja, hogy a volt csendőrségi személy életben léte esetén nem 
lett volna igazolható. Az illetmények folyósítása a bizottság megvonást rendelő határoza-
tát követő hó 1. napjával szűnik meg.  

 
2. §. 

 
(1) A volt csendőrségi személyek, az intézmény megszüntetése folytán általános 

igazolási eljárás alá nem esnek. Egyes tagjai, vagy közegei azonban saját kérésükre külön-
leges igazolási eljárás alá vonhatók.  

(2) A volt csendőrségi személyek különleges igazolására a Belügyminisztériumban 
kizárólagos illetékességgel igazoló bizottság alakítandó. A bizottság elnevezése: „A volt 
csendőrségi személyek igazolására alakult különleges igazoló bizottság”. A bizottságot az 
igazoló bizottságok megalakítására vonatkozó törvényes szabályok szerint kell megalakí-
tani. A beküldendő tagokat az egyes politikai pártok országos vezetősége, illetve a Szak-
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szervezeti Tanács jelöli ki. 15/1945. M. E. számú rendelet 6. § 6. bek. szerint behívandó 
alkalmazott csakis a Magyar Belügyminisztérium már igazolt alkalmazottja, vagy a Ma-
gyar Államrendőrség már igazolt tagja lehet. A főispán (Nemzeti Bizottság) ügykörét a 
Belügyminiszter, vagy az általa meghatározott személy tölti be.  

(3) A volt csendőrségi személy igazoló nyilatkozatát az előbbi bekezdésben megha-
tározott bizottsághoz nyújtja be.  

(4) A bizottság csak  
1.  „igazolt”, vagy  
2.  „nem igazolt”  

határozatot hozhat. 

(5) A bizottság „igazolt” határozatot hoz, ha a volt csendőrségi személy bebizonyít-
ja, hogy  

a) a németellenes ellenállási mozgalomban személyesen és hatékonyan résztvett, 
vagy 

b) az ország felszabadulása előtt működött magyar kormányok törvényeivel, rende-
leteivel, intézkedéseivel és utasításaival tevőlegesen vagy szolgálati mulasztásokkal szem-
befordult vagy 

c) bár szolgálatát ellátta, tényleges segítséget nyújtott demokratikus szervezkedé-
seknek vagy azokban résztvevő egyéneknek. 

 
3. §. 

 
(1) Azokat a volt csendőrségi személyeket, akik már közszolgálati ágban elhelye-

zést nyertek, azonnali hatállyal el kell bocsájtani és közszolgálatra csak akkor alkalmazha-
tók, ha a 2. § szerinti igazolási ügyükben a bizottság „igazolt” határozatot hozott.  

(2) Az igazolt volt csendőrségi személy közszolgálatban (honvédség, rendőrség, 
stb.) alkalmazható. Közszolgálatban való alkalmazása esetén a csendőrség kötelékében 
eltöltött szolgálati idejét be kell számítani.  

(3) Az igazolt volt csendőrségi személynek – amennyiben közalkalmazást nem nyer 
– nyugellátásra van igénye. A 2. § 2. bekezdése szerint alakított bizottság köteles vizsgál-
ni, hogy a nyugellátásra jogosult személy a nyugdíjra rászorul-e. A bizonyítás a volt 
csendőrségi személyt terheli. A bizottság végső fokon dönt az illető személy nyugdíjillet-
ményének tényleges folyósításáról.  

(4) Az 1939. évi szeptember hó 1-én vagy azután elhalt csendőrségi személy özve-
gye és árvái csak az esetben illetményjogosultak, ha kérelmükre (akármelyikük kérelmére) 
a 2. § 2. bekezdése szerint alakult bizottság megállapítja, hogy a volt csendőrségi személy 
életbenléte esetén a bizottság igazolási ügyében „igazolt” határozatot hozott volna. Az 
eljárásra és az illetmények megállapítására a jelen rendelet 2. §-a és a 3. §-ának 3. bekez-
dése irányadó.  

 
4. §. 

 
(1) Azok a kincstári felszerelési tárgyak (fegyver, lőszer, ruházati cikkek, lovak, 

kocsik, gépkocsik, kerékpár, stb.) és ingatlanok (laktanya, kórház, jóléti intézmény, stb.), 
melyek 1944. évi október hó 14-én a csendőrség birtokában vagy használatában voltak, a 
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jelen rendelet hatálybalépésekor a 4. § szerint meghatározott Magyar Államrendőrség bir-
tokába vagy használatába mennek át.  

 
5. §. 

 
(1) A magyar állam egész területén a belügyminiszter legfelsőbb felügyelete és el-

lenőrzése alatt a magyar államrendőrség gyakorolja az összes rendőrhatósági jogokat és 
látja el a rendőrközegei útján a rendőrszolgálatot.  

 
6. §. 

 
(1) Az államrendőrségi szervek hatáskörébe tartozik:  
a) a közbiztonság, 
b) az államrendészet (politikai rendészet) minden ágának ellátása, 
c) az igazgatási rendészet gyakorlása hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben, 
d) rendőri büntetőbíráskodás a törvényes szabályok által hatáskörébe utalt kihágá-

sokban, 
e) a volt csendőri teendők és végrehajtó szolgálat valamennyi közigazgatási, köz-

biztonsági és állambiztonsági (politikai) ügyben, 
f) azoknak az ügyeknek az ellátása, amelyeket a jelen rendelet hatálybalépése után 

külön törvény vagy rendelet a rendőrség hatáskörébe utal. 
 

7. §. 
 
(1) A Belügyminiszter közvetlen felügyelete alatt Budapesti Főkapitányság és Vi-

déki Főkapitányság létesítendő, mint II. és III. fokú rendőrhatóságok.  

(2) A Vidéki Főkapitányság vezetője a Vidéki Főkapitány. Hatásköre kiterjed az 
egész ország területére, kivéve Nagy-Budapestet. 

 
8. §. 

 
(1) A Vidéki Főkapitányság alá rendelve törvényhatóságonként főkapitányságok, 

ezek alá rendelve kapitányságok, végül a járási kapitányságok alá rendelve rendőrbiztos-
ságok állítandók fel.  

(2) Megyei törvényhatóságokban, megyei főkapitányság. A belügyminiszter által 
kijelölt megyei főkapitányság keretében egy vagy több törvényhatóság területére kiterjedő 
jogkörrel, különleges alakulatok létesítendők a helyi viszonyoknak megfelelően:  

a) határszéli vármegyékben határrendőrségi kirendeltségek, 
b) tanosztályok, 
c) karhatalmi alakulatok, 
d) különleges kiképzésű, bűnügyi, politikai és igazgatási rendészeti csoportok, 
e) a törvényhatóság területén lévő vagy több törvényhatósági területen lévő rendőr-

ségi szervek összes tagjának demokratikus nevelését és állandó továbbképzését végző osz-
tályok. 

(3) Városi törvényhatóságokban városi főkapitányság.  
A főkapitányság keretében szervezendő: 
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a) a város külső részének utcaszerűen be nem épített területei, a vidék lakossága és 
a hely közbiztonsági követelményeinek megfelelően egy vagy több körzeti örs. 

(4) A megyei törvényhatóságokban járásonként a járási kapitányság. A járási kapi-
tányság keretében portyázó csoportokat kell felállítani.  

(5) A járási kapitányságok alá rendelt szerv nagyközségekben és körjegyzőségek 
székhelyén a rendőrbiztosság, szükség szerint körzeti örsökkel. A rendőrbiztosság vezető-
je a rendőrbiztos, a körzeti örs parancsnoka (a 3. és 5. bekezdés esetében is) a 
rendőrörsparancsnok.   

(6) A belügyminiszter elrendelheti, hogy a városi és megyei főkapitányságoknak 
azonos (egy személy) vezetője legyen és ugyanígy elrendelheti, hogy a járási és megyei 
városi kapitányság vezetője azonos legyen. 

 
9. §. 

 
(1) Minden megyei és városi főkapitányságon, városi és járási kapitányságon  
1. bűnügyi,  
2. politikai,  
3. igazgatási rendészeti,  
4. rendőrbírói osztály létesítendő. Egyéb osztály felállítását a belügyminiszter vagy 

felhatalmazása alapján a vidéki főkapitány rendelheti el. 
 

10. §. 
 
(1) A megyei főkapitányság általában mint II. fokú rendőrhatóság jár el a törvény-

hatóság területén lévő járási és városi kapitányságok intézkedéseiben és különleges szer-
veivel rendőri szolgálatot lát el. A belügyminiszter vagy a vidéki főkapitány által reáruhá-
zott jogkörben a törvényhatóság területén lévő rendőrhatósági szerveket szolgálati műkö-
désük tekintetében közvetlen felügyelete és ellenőrzése alatt tartja.  

(2) A városi főkapitányság a törvényhatósági jogú város területén I. fokú rendőrha-
tóság és egyben ellátja rendőrközegei útján a rendőri szolgálatot.  

(3) A megyei városi és járási kapitányságok, mint I. fokú rendőrhatóságok járnak 
el, a járási kapitányság rendőri őrszolgálatot lát el különleges alakulataival.  

(4) A rendőrbiztosság és a körzeti örs a biztonsági és rendészeti szolgálat teljesíté-
sére rendelt szerv, azonban rendőrhatósági jogokat nem gyakorol. 

 
11. §. 

 
(1) Budapest rendőrségéről külön rendelet intézkedik. 
 

12. §. 
 
(1) Az 1881 : II. és III. tc., valamint a csendőrség intézményére, szerveire és köze-

geire vonatkozó minden törvényes szabály hatályát veszti. A volt csendőrség minden sze-
mélyi és tárgyi ügye a belügyminiszter hatáskörébe tartozik. 
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13. §. 
 
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Végrehajtásáról és az alantas ha-

tóságoknak részletes utasításokkal való ellátásáról a belügyminiszter gondoskodik. 

Debrecen, 1945. évi március hó. 
  Miklós Béla s. k. 
  miniszterelnök 



86/1987. (XII. 29.) MT rendelet 

az 1960 előtt kibocsátott kormányszintű jogszabályok rendezéséről 

1. § Az 1960 előtt kibocsátott hatályos kormány-, illetőleg minisztertanácsi rendeletek és határozatok 
felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza. 

2. § A mellékletben fel nem sorolt, 1960. január 1-je előtt kibocsátott kormány-, illetőleg 
minisztertanácsi rendeletek és határozatok hatályukat vesztik. 

3. § Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba. 

Melléklet a 86/1987. (XII. 29.) MT rendelethez 

Az 1960 előtt kibocsátott hatályos kormány-, illetőleg minisztertanácsi rendeletek és határozatok a 
következők: 

Rendeletek 

1945 

200/1945. (III. 17.) ME rendelet a zsidótörvények és rendeletek hatályon kívül helyezéséről, 
526/1945. (III. 17.) ME rendelet az ország területi változásaira vonatkozó törvények hatályon kívül 

helyezése tárgyában, 
528/1945. (III. 17.) ME rendelet a német tulajdonban álló vagyontárgyak forgalmának korlátozása és 

zár alá vétele tárgyában, 
1390/1945. (V. 1.) ME rendelet a nemzeti, felszabadulási és munka ünnepe napjának meghirdetése 

tárgyában, 
2558/1945. (VI. 3.) ME rendelet a Magyar Nemzeti Bank birtokában volt egyes váltókon alapuló 

követelések érvényesítése tárgyában, 
3370/1945. (VI. 28.) ME rendelet a Pénzintézeti Központnak vagy tagintézetnek birtokában volt egyes 

váltókon alapuló követelések érvényesítése tárgyában, 
4090/1945. (VII. 1.) ME rendelet egyes értékpapírok megsemmisítése tárgyában, 
4780/1945. (VII. 15.) ME rendelet a közforgalmú magánvasutak megváltásáról és az évjáradékok 

ellenében megváltott helyi érdekű vasutak követeléseinek kiegyenlítéséről, 
6220/1945. (VIII. 11.) ME rendelet egyes váltókon alapuló keresetek és visszkeresetek elévülési 

idejének, valamint a jelzálogi ranghely előzetes biztosítására vonatkozó feljegyzés hatályának 
meghosszabbítása tárgyában, 

7200/1945. (IX. 19.) ME rendelet a nemzeti ellenállási mozgalomban és németellenes 
szabadságharcban szerzett érdemek elismeréséről, 

7320/1945. (IX. 2.) ME rendelet az egyes értékpapírok megsemmisítéséről szóló 4090/1945. (VII. 1.) 
ME rendeletben foglalt bejelentési határidő meghosszabbítása és kapcsolatos rendelkezések tárgyában, 

8450/1945. (IX. 22.) ME rendelet a Magyar Nemzeti Banknak és az Országos Központi 
Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó hitelszövetkezeteknek birtokában volt egyes váltók tárgyában, 

8780/1945. (IX. 29.) ME rendelet a szövetkezetek és egyes részvénytársaságok közgyűlésének 
engedélyezése, a közgyűlések összehívásának és megtartásának szabályozása, továbbá a felszámolás alatt 
álló részvénytársaságokhoz felszámolók kirendelése tárgyában, 

10490/1945. (XI. 4.) ME rendelet az elhagyott javak kormánybiztosáról és a kormánybiztosság elnöki 
tanácsáról, 

11700/1945. (XII. 23.) ME rendelet a magyarországi német vagyonnak a Szovjetunió részére való 
átadásáról, 

1946 



270/1946. (I. 10.) ME rendelet az egyes értépapírok megsemmisítéséről szóló 4090/1945. (VII. 1.) ME 
rendelet kiegészítése tárgyában, 

690/1946. (I. 24.) ME rendelet egyes külföldi részvénytársaságok és külföldi szövetkezetek belföldi 
képviselőinek a cégjegyzékbe visszajegyzése tárgyában, 

1180/1946. (II. 8.) ME rendelet a cégszövegnek és cégjegyzés módjának megváltoztatása céljából 
tartandó részvénytársasági közgyűlések engedélyezése és a korábbi cégszövegeknek a kereskedelmi 
cégjegyzékbe bejegyzése tárgyában, 

2780/1946. (III. 12.) ME rendelet az egyes értékpapírok megsemmisítéséről szóló 4090/1945. (VII. 1.) 
ME rendelet újabb kiegészítése tárgyában, 

4370/1946. (IV. 21.) ME rendelet a kereskedelmi társaságokra vonatkozó egyes rendelkezések 
tárgyában, 

4730/1946. (V. 4.) ME rendelet a Magyar-Szovjet Hajózási Részvénytársaság alapszabályairól, 
4740/1946. (V. 4.) ME rendelet a Magyar-Szovjet Polgári-Légiforgalmi Részvénytársaság 

alapszabályairól, 
4790/1946. (V. 3.) ME rendelet a semmisnek nyilvánított értékpapíroknak megfelelő új értékpapírok 

kiszolgáltatása tárgyában, 
5950/1946. (V. 28.) ME rendelet a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó egyes 

jogszabályok hatálya alá tartozott magyar állampolgárok külföldre hurcolt javai tárgyában, 
6280/1946. (VI. 2.) ME rendelet a magyarországi német vagyonnak a Szovjetunió részére való 

átadásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában, 
6520/1946. (VI. 7.) ME rendelet a német tulajdonban álló vagyontárgyak forgalmának korlátozása és 

zár alá vétele tárgyában kibocsátott 528/1945. (III. 17.) ME rendelet kiegészítéséről, 
7880/1946. (VII. 12.) ME rendelet a nyilasok vagy németek által nyugatra hurcolt köz- és 

magánvagyon kötelező bejelentése tárgyában, 
8150/1946. (VII. 18.) ME rendelet a magyar állampolgárok rendelkezése alól jogellenesen elvont 

egyes külföldi javak tárgyában, 
8160/1946. (VII. 25.) ME rendelet „Dunavölgyi Timföld Ipar” Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium 

Részvénytársaság alapszabályáról, 
8170/1946. (VII. 23.) ME rendelet a „Maszovol” Magyar-Szovjet Nyersolaj Részvénytársaság 

alapszabályáról, 
8180/1946. (VII. 25.) ME rendelet a „Molaj” Magyar-Szovjet Nyersolaj Részvénytársaság 

alapszabályáról, 
9000/1946. (VII. 28.) ME rendelet a forintérték megállapításáról és az ezzel összefüggő 

rendelkezésekről, 
9020/1946. (VIII. 6.) ME rendelet a „Magyar Bauxitbánya” Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium 

Részvénytársaság alapszabályáról, 
9040/1946. (VIII. 2.) ME rendelet a német tulajdonban volt részvényeknek a Szovjetunió részére való 

kiszolgáltatása tárgyában, 
9070/1946. (VIII. 15.) ME rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szocialista Szovjet 

Köztársaságok Szövetségének Kormánya között Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Társaságok létesítése 
tárgyában 1946. évi április hó 8. napján létrejött Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos adó- és 
illetékmentességről, 

9470/1946. (VIII. 23.) ME rendelet a „Molaj” Magyar-Szovjet Társaság és a „Maszovol” Magyar-
Szovjet Nyersolaj Részvénytársaság adó- és illetékmentessége tárgyában, 

10000/1946. (VIII. 31.) ME rendelet az 1946. évi XV. törvénybe iktatott, a magyar-csehszlovák 
lakosságcseréről szóló egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes 
kérdések szabályozása tárgyában, 

10490/1946. (IX. 10.) ME rendelet a magyar állampolgárok rendelkezése alól külföldön jogellenesen 
elvont egyes javak kötelező bejelentése tárgyában, 

12530/1946. (X. 30.) ME rendelet az államkincstár javára bejegyzett tulajdonjognak egyes 
ingatlanokról törlése tárgyában, 

14130/1946. (XI. 17.) ME rendelet a „Molaj” Magyar-Szovjet Olajművek Részvénytársaság és a 
„Maszovol” Magyar-Szovjet Nyersolaj Részvénytársaság adó- és illetékmentessége tárgyában kiadott 
9470/1946. (VIII. 23.) ME rendelet módosításáról és kiegészítéséről, 

23600/1946. (XI. 29.) ME rendelet a magyar állampolgárok gondozatlanul maradt külföldi 
vagyonának kezelése céljából gondnok kirendelése tárgyában, 



24390/1946. (XII. 17.) ME rendelet a nyilasok vagy németek által nyugatra hurcolt köz- és 
magánvagyonra vonatkozó rendelkezések módosítása és kiegészítése tárgyában, 

24580/1946. (XII. 21.) ME rendelet az elhagyott javak kormánybiztosáról és a kormánybiztosság 
elnöki tanácsáról szóló 10490/1945. (XI. 4.) ME rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítése tárgyában, 

24690/1946. (XII. 22.) ME rendelet a Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Társaságok létesítése 
tárgyában létrejött egyezmény keretében külföldről érkező áruk vám- és más köztartozás-, valamint 
behozataliengedély-mentes vámkezelése tárgyában, 
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1790/1947. (II. 13.) ME rendelet az 1947. évi január hó 1. napjával készítendő forintmérlegről, 
2600/1947. (II. 27.) ME rendelet a részvénytársaságok és szövetkezetek közgyűlése, az osztalék 

fizetése, valamint az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak díjazása tárgyában, 
3200/1947. (III. 9.) ME rendelet a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és 

következményeinek enyhítéséről szóló 1946. évi XXV. tv. végrehajtása tárgyában, 
4210/1947. (IV. 12.) ME rendelet a „Maszovol” Magyar-Szovjet Nyersolaj Rt. adó- és 

illetékkedvezményéről, 
4220/1947. (IV. 12.) ME rendelet a „Meszhart” Magyar-Szovjet Hajózási Rt. adó- és illetékmentessége 

ügyében, 
4230/1947. (IV. 12.) ME rendelet a „Maszovlet” Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. adó-, vám- 

és illetékmentessége tárgyában, 
4240/1947. (IV. 12.) ME rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szocialista Szovjet 

Köztársaságok Szövetségének Kormánya között Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Társaságok létesítése 
tárgyában 1946. évi április hó 8. napján létrejött egyezménnyel kapcsolatos adó- és illetékmentességről, 

4250/1947. (IV. 12.) ME rendelet a „Molaj” Magyar-Szovjet Olajművek Rt. adó- és 
illetékkedvezménye tárgyában, 

4640/1947. (IV. 15.) ME rendelet a váltók fizetés végetti bemutatása és óvás felvétele tárgyában, 
5300/1947. (IV. 27.) ME rendelet a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában 

létrejött, s az 1946. évi XV. törvénnyel az ország törvényei közé iktatott egyezmény végrehajtásával 
kapcsolatos egyes kérdések ideiglenes rendezése tárgyában, 

5420/1947. (V. 4.) ME rendelet a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút engedélyokiratának módosítása 
tárgyában, 

6250/1947. (V. 25.) ME rendelet a magyar-csehszlovák lakosságcseréről szóló egyezmény 
végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdések szabályozásáról szóló 
10000/1946. (VIII. 3.) ME rendelet 6. §-ának kiegészítése tárgyában, 

6780/1947. (VI. 5.) ME rendelet az 1947. évi január hó 1. napjával készítendő forintmérlegről szóló 
1790/1947. (II. 13.) ME rendelet kiegészítése tárgyában, 

9080/1947. (VII. 25.) Korm. rendelet a Szovjetunió részére átadott vállalatok egyes jogviszonyainak 
szabályozása tárgyában, 

9370/1947. (VIII. 7.) Korm. rendelet egyes állatorvosi oklevelek másolatai helyett bizonyítványok 
kiállításáról, 

9920/1947. (VIII. 13.) Korm. rendelet az egyes követelések érvényesítésének korlátozásáról szóló 
jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása tárgyában, 

10030/1947. (VIII. 15.) Korm. rendelet a forintmérlegről szóló 1790/1947. (II. 13.) ME rendelet 
módosítása tárgyában, 

10540/1947. (VIII. 30.) Korm. rendelet a német tulajdonban volt részvényeknek a Szovjetunió részére 
való kiszolgáltatása tárgyában kibocsátott 9040/1946. (VIII. 2.) ME rendelet hatálya alá eső 
részvénytársaságok egyes jogviszonyainak szabályozása tárgyában, 

10560/1947. (VIII. 30.) Korm. rendelet az elhagyott javak kormánybiztossága tevékenységéből eredő 
követelések érvényesítésének felfüggesztése tárgyában, 

11330/1947. (IX. 24.) Korm. rendelet a felszabadulás, illetőleg az 1946. évi július hó 28. napja előtt 
keletkezett egyes követelések érvényesítésének korlátozása tárgyában, 

11530/1947. (X. 19.) Korm. rendelet a volt Budapest székesfővárosi községi, valamint a bajai állami 
középfokú kertészeti tanintézet által kiállított kertészeti képesítő bizonyítvány képesítő erejének 
megállapítása tárgyában, 



11800/1947. (X. 15.) Korm. rendelet a párizsi békeszerződés életbelépéséről, 
12720/1947. (X. 29.) Korm. rendelet az 1946. évi XV. törvénybe iktatott, a magyar-csehszlovák 

lakosságcseréről szóló egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes 
kérdések szabályozása tárgyában kibocsátott 10000/1946. (VIII. 31.) ME rendelet 6. §-ának hatályon 
kívül helyezése tárgyában, 

13160/1947. (XI. 26.) Korm. rendelet a zsidók elhagyott javainak kezelése tárgyában, 
13190/1947. (XI. 9.) Korm. rendelet a részvénytársaságok és szövetkezetek közgyűlése, az osztalék 

fizetése, valamint az igazgatóság és felügyelő bizottság díjazásáról szóló 2600/1947. (II. 27.) ME rendelet 
kiegészítése és egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában, 

13240/1947. (XI. 12.) Korm. rendelet a nemzeti ellenállási mozgalomban és németellenes 
szabadságharcban szerzett érdemek elismeréséről szóló 7200/1945. (IX. 19.) ME rendelet kiegészítése és 
módosítása tárgyában, 

14480/1947. (XII. 13.) Korm. rendelet a „Meszhart” Magyar-Szovjet Hajózási Rt. részére külföldről 
érkező vagyontárgyak vám- és ezzel együtt szedendő más köztartozások alóli mentessége tárgyában, 

15540/1947. (XII. 30.) Korm. rendelet az 1946. évi július hó 28. napja előtt keletkezett egyes 
követelések érvényesítésének korlátozásáról szóló rendelkezések további kiterjesztése tárgyában, 

15560/1947. (XII. 31.) Korm. rendelet az állami tulajdonba vett szénbányák volt tulajdonosaival 
szemben támasztott egyes követelések érvényesítésének korlátozása tárgyában, 

15570/1947. (XII. 31.) Korm. rendelet a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó pénzintézetek által 
kibocsátott részvények állami tulajdonba vételének időpontja tárgyában, 

15590/1947. (1948. I. 1.) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank birtokában vagy őrizetében volt 
értékpapírok semmisnek nyilvánítására irányadó határidő meghosszabbítása tárgyában, 

15690/1947. (1948. I. 3.) Korm. rendelet a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere 
tárgyában Budapesten, 1946. évi február hó 27. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény 
becikkelyezéséről szóló 1946. évi XV. törvény alapján alakított vegyesbizottság által hozott határozatok 
(véghatározatok) közzététele tárgyában, 

15720/1947. (1948. I. 4.) Korm. rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal 
kapcsolatos igények tárgyában, 
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1110/1948. (II. 5.) Korm. rendelet a közforgalmú vasutak, a kezelésükben álló közhasználatú 
gépjárművállalatok és a közforgalmú hajózási vállalatok baleseti járadékosai járadékának újabb 
megállapítása tárgyában, 

1810/1948. (II. 15.) Korm. rendelet a magyar-csehszlovák lakosságcsere végrehajtásával kapcsolatban 
az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdések szabályozásáról szóló 10000/1946. (VIII. 31.) ME 
rendelet kiegészítése, illetőleg módosítása tárgyában, 

3510/1948. (III. 17.) Korm. rendelet a „Maszovlet” Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. rendes 
működésének biztosításához szükséges áruknak a behozatali engedélykötelezettség, valamint a 
behozatallal kapcsolatos illetékek és vámok alól mentesítése tárgyában, 

3970/1948. (IV. 8.) Korm. rendelet a részvények bejelentése és forgalmának szabályozása tárgyában, 
4270/1948. (IV. 13.) Korm. rendelet a pengőértékről szóló köztartozások biztosítására bejegyzett 

jelzálogjogok törlése tárgyában, 
5210/1948. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába 

tartozó pénzintézetek külföldi tulajdonban álló részvényeinek számjegyzékbe vétele tárgyában, 
5490/1948. (V. 15.) Korm. rendelet a Pénzintézeti Központ tagjai sorába tartozó pénzintézetek 

egyesülésére vonatkozó egyes kérdések szabályozása tárgyában, 
5710/1948. (V. 21.) Korm. rendelet az 1947. évi XXX. tv. 3. §-ának hatálya alá eső pénzintézetek 

közgyűlésének szabályozása tárgyában, 
6300/1948. (VI. 9.) Korm. rendelet a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság részéről érvényben tartott 

kétoldalú nemzetközi egyezmények újbóli alkalmazásáról, 
6530/1948. (VI. 13.) Korm. rendelet a Pénzintézeti Központ tagjai körébe tartozó pénzintézetek 

egyesülésére vonatkozó egyes kérdések szabályozásáról szóló 5490/1948. (V. 15.) Korm. rendelet 
hatályának a biztosító részvénytársaságokra kiterjesztése tárgyában, 

6900/1948. (VII. 3.) Korm. rendelet egyes közutak államosítása tárgyában, 



7080/1948. (VII. 3.) Korm. rendelet az 1948. évi XXV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása és 
a részvények bejelentésére vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában, 

7960/1948. (VII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank birtokában vagy őrizetében volt 
értékpapírok semmisnek nyilvánítására irányadó határidő újabb meghosszabbítása tárgyában, 

8210/1948. (VIII. 1.) Korm. rendelet egyes pénzintézeti követeléseknek a Magyar Nemzeti Bankra 
átszállása tárgyában, 

8780/1948. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Párizsban, 1947. évi február hó 10. napján kelt és az 1947: 
XVIII. törvénybe iktatott békeszerződés ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtása, valamint a szabadalmak oltalmi idejének meghosszabbítása tárgyában, 

8800/1948. (VIII. 24.) Korm. rendelet német hitelezőknek magyar adósokkal szemben fennállott egyes 
követeléseire vonatkozó rendelkezések tárgyában, 

8920/1948. (VIII. 27.) Korm. rendelet az elhagyott javak kérdésének rendezéséről szóló 1948. évi 
XXVIII. tv. végrehajtása tárgyában, 

9180/1948. (IX. 5.) Korm. rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal 
kapcsolatos igényekről szóló 15720/1947. (1948. I. 4.) Korm. rendelet kiegészítése tárgyában, 

9740/1948. (IX. 29.) Korm. rendelet az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának a Magyar 
Köztársaság részéről való megerősítése tárgyában, 

10340/1948. (X. 12.) Korm. rendelet a bírósági és az egyes közigazgatási iratok kicserélése tárgyában 
Budapesten, az 1948. évi augusztus hó 28. napján kelt magyar-román Egyezmény kihirdetéséről, 

11270/1948. (XI. 9.) Korm. rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal 
kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozása tárgyában, 

11470/1948. (XI. 17.) Korm. rendelet az irodalmi és művészeti művek védelmére alakult berni Unió 
egyezményi okmányainak hatálya tárgyában, 

12160/1948. (XII. 4.) Korm. rendelet egyes pénzintézetek közgyűlése szabályozása tárgyában, 
12130/1948. (XII. 8.) Korm. rendelet az Egyesült Államok részéről érvényben tartott kétoldalú 

nemzetközi egyezmények újbóli alkalmazásáról, 
12770/1948. (XII. 19.) Korm. rendelet a vitézi telek, a haditelek, a családi birtok és a védett birtok 

különleges jogi minőségének megszüntetése tárgyában, 
13200/1948. (XII. 29.) Korm. rendelet a pénzügyi közigazgatás államosítása és átszervezése tárgyában, 
13390/1948. (1949. I. 5.) Korm. rendelet a közforgalmú és korlátolt közforgalmú keskeny nyomközű 

vasutak állami tulajdonba vételéről, 
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150/1949. (I. 8.) Korm. rendelet az Országos Hitelvédő Egylet jogkörének a Pénzintézeti Központra 
való átruházása tárgyában, 

160/1949. (I. 8.) Korm. rendelet a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában 
Budapesten, 1946. évi február hó 27. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény becikkelyezéséről szóló 
1946. évi XV. törvény alapján alakított Vegyesbizottság által hozott határozatok (véghatározatok) 
közzétételét szabályozó 15690/1947. (1948. I. 3.) Korm. rendelet módosítása tárgyában, 

310/1949. (I. 15.) Korm. rendelet az 1946: XV. törvény alapján alakított Vegyesbizottság által az 
áttelepülők tartási kötelezettségei ügyében hozott határozatok kölcsönös elismerésének szabályozására 
vonatkozóan meghozott 62. véghatározat közzététele tárgyában, 

450/1949. (I. 15.) Korm. rendelet az egyes gazdasági vasutaknak az államkincstár tulajdonába 
vételéről, 

670/1949. (I. 22.) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank birtokában vagy őrizetében volt 
értékpapírok semmisnek nyilvánítására irányadó határidő újabb meghosszabbítása tárgyában, 

730/1949. (I. 22.) Korm. rendelet a Szovjetunióra átszállott, korábban német tulajdonban volt ipari 
tulajdonjogokkal kapcsolatos egyes kérdések szabályozása, valamint a német tulajdonban álló 
vagyontárgyak újabb bejelentése tárgyában kiadott 1800/1947. (II. 13.) ME rendelet kiegészítése 
tárgyában, 

750/1949. (I. 22.) Korm. rendelet az állam tulajdonába átvett iskolai épületekkel és vagyontárgyakkal 
kapcsolatban keletkezett követelések bejelentése és érvényesítésének korlátozása tárgyában, 

1030/1949. (II. 1.) Korm. rendelet forgalmi értékkel nem rendelkező egyes értékpapírok (szövetkezeti 
üzletrészjegyek) kiselejtezése tárgyában, 



1380/1949. (II. 12.) Korm. rendelet a közszolgálati alkalmazottak belföldi hivatalos kiküldetése és 
átköltözködése alkalmával felszámítható illetmények újabb szabályozása tárgyában, 

1860/1949. (III. 1.) Korm. rendelet egyes követeléseknek a Magyar Beruházási Bank nv. által történő 
átvétele tárgyában, 

2360/1949. (III. 12.) Korm. rendelet a MÁVAG egyes volt munkavállalóit és ezek hozzátartozóit 
megillető nyugellátás folyósítása tárgyában, 

2540/1949. (III. 19.) Korm. rendelet a megszűnt fővárosi pénzalap vagyoni és egyéb jogviszonyainak 
rendezése tárgyában, 

3000/1949. (IV. 2.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és kerékabroncs-
ellátásának újabb szabályozása tárgyában, 

3180/1949. (IV. 9.) Korm. rendelet a Csehszlovák Köztársaság részéről érvényben tartott kétoldalú 
nemzetközi egyezmények újbóli alkalmazásáról, 

3200/1949. (IV. 9.) Korm. rendelet a vakokról való intézményes állami gondoskodás tárgyában, 
3610/1949. (IV. 23.) Korm. rendelet a május 1-jei nemzeti ünnep meghirdetése tárgyában, 
3620/1949. (IV. 23.) Korm. rendelet a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való 

átvételéről szóló 1948. évi XXXII. törvény értelmében az államra szálló ingatlanvagyon telekkönyvi 
tulajdonának rendezése tárgyában, 

3720/1949. (IV. 23.) Korm. rendelet a kapuzárás idejének újabb szabályozásáról, 
4054/1949. (V. 25.) Korm. rendelet az erdész (alerdész), továbbá erdőőri szakiskolát végzett, valamint 

alerdészi különbözeti vizsgát tett erdészek iskolai végzettségének és képesítésének minősítéséről, 
4064/1949. (V. 28.) Korm. rendelet a részvénytársasági és szövetkezeti közgyűlésekre, valamint a 

korlátolt felelősségű társasági taggyűlésekre vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában, 
4088/1949. (VI. 11.) Korm. rendelet a Fuvarhitelintézet Részvénytársaságnak egyéni céggé alakítása 

tárgyában, 
4108/1949. (VI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank birtokában vagy őrizetében volt 

értékpapírok semmisnek nyilvánítására irányadó határidő újabb meghosszabbítása tárgyában, 
4118/1949. (VI. 29.) Korm. rendelet Országos Dokumentációs Központ létesítése és szakmai 

dokumentációs központok szervezése tárgyában, 
4129/1949. (VII. 2.) Korm. rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal 

kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozása tárgyában kihirdetett 11270/1948. (XI. 
9.) Korm. rendelet módosítása tárgyában, 

4148/1949. (VII. 13.) Korm. rendelet a Gazdasági Főtanács megszüntetésével kapcsolatos egyes 
hatásköri kérdések rendezése tárgyában, 

4167/1949. (VII. 30.) Korm. rendelet a nemzeti bizottságok iratainak megőrzése tárgyában, 
4191/1949. (VIII. 7.) Korm. rendelet a földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolítása tárgyában, 
4231/1949. (IX. 13.) MT rendelet a Kelet-európai Tudományos Intézet megszüntetéséről, valamint az 

Állam- és Jogtudományi Intézet, a Történettudományi Intézet, a Nyelvtudományi Intézet és a Földrajzi 
Könyv- és Térképtár felállításáról, 

4241/1949. (IX. 17.) MT rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal 
kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozására megszabott határidő újabb 
meghosszabbítása tárgyában, 

4243/1949. (IX. 17.) MT rendelet a Nemzetközi Hálókocsitársaság magyarországi üzeme egy részének 
a Magyar Államvasutak által történő további átvételével kapcsolatos egyes kérdések szabályozása 
tárgyában, 

4276/1949. (X. 9.) MT rendelet a siketnémákról való intézményes gondoskodás megszervezése 
tárgyában, 

4301/1949. (XI. 1.) MT rendelet a külföldön tartózkodó, illetőleg az ismeretlen helyre vagy külföldre 
távozott személyek által vagy ellen indított perek és bírói végrehajtási eljárások tárgyában, 

4343/1949. (XII. 14.) MT rendelet a megyék nevének, székhelyének és területének megállapítása 
tárgyában, 

4344/1949. (XII. 14.) MT rendelet a közforgalmú trolibuszvállalatok tárgyában, 
4349/1949. (XII. 20.) MT rendelet Budapest főváros kerületeinek megállapításáról, 
4357/1949. (XII. 30.) MT rendelet a Magyar Nemzeti Bank birtokában vagy őrizetében volt 

értékpapírok semmisnek nyilvánítására irányadó határidő újabb meghosszabbítása tárgyában, 



4358/1949. (XII. 30.) MT rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal 
kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozására megszabott határidő újabb 
meghosszabbítása tárgyában, 

1950 

17/1950. (I. 14.) MT rendelet egyes követeléseknek a Pénzintézeti Központra való átszállása tárgyában, 
23/1950. (I. 21.) MT rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal 

kapcsolatos igényekről szóló 15720/1947. (1948. I. 4.) Korm. rendelet újabb kiegészítése tárgyában, 
26/1950. (I. 21.) MT rendelet a Magyar-Szovjet Olaj Részvénytársaság alapszabályáról, valamint adó- 

és illetékkedvezményéről, 
27/1950. (I. 21.) MT rendelet a Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Magyar Részvénytársaság 

alapszabályáról, valamint adó- és illetékkedvezményéről, 
31/1950. (I. 22.) MT rendelet az Országos Földméréstani Intézet felállításáról, 
33/1950. (I. 26.) MT rendelet az elhagyott javakra támasztott igények érvényesítésére vonatkozó 

rendelkezések kiegészítése tárgyában, 
59/1950. (II. 18.) MT rendelet a Maszovlet Magyar-Szovjet Légiforgalmi Részvénytársaság vám- és 

forgalmiadó-mentessége tárgyában, 
84/1950. (III. 25.) MT rendelet a magyarországi német lakosság áttelepítésével kapcsolatban 

kibocsátott korlátozó rendelkezések alkalmazásának megszüntetése tárgyában, 
86/1950. (III. 25.) MT rendelet a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hivatal megszüntetése és 

feladatkörének felosztása tárgyában, 
121/1950. (IV. 25.) MT rendelet a belföldi származású árucikkek kötelező megjelölése és egyes 

árucikkek márkázása tárgyában, 
128/1950. (IV. 30.) MT rendelet a mezőgazdasági középfokú szakoktatási intézményeknek a 

földművelésügyi miniszter felügyelete alá helyezéséről, 
129/1950. (V. 3.) MT rendelet a Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intézete létesítéséről, 
155/1950. (VI. 3.) MT rendelet a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézete 

létesítéséről, 
156/1950. (VI. 8.) MT rendelet a dohányeladás és az italmérés engedélyezésének a belkereskedelmi 

miniszter hatáskörébe utalásáról, 
191/1950. (VII. 15.) MT rendelet a Magyar Nemzeti Bank Pénzjegynyomdájának állami vállalattá 

szervezésével kapcsolatos egyes kérdések rendezése tárgyában, 
229/1950. (IX. 7.) MT rendelet a földalatti vasút létesítésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozása 

tárgyában, 
232/1950. (IX. 7.) MT rendelet a menetjegyirodai ipar gyakorlásának újabb szabályozása tárgyában, 
278/1950. (XI. 26.) MT rendelet a Pénzintézeti Központ követeléseinek közadók módjára történő 

behajtása tárgyában, 
280/1950. (XI. 30.) MT rendelet a szénbányászok jutalmazásáról, 

1951 

8/1951. (I. 6.) MT rendelet az iparosok és kereskedők kötelező statisztikai adatszolgáltatásáról, 
10/1951. (I. 6.) MT rendelet egyes tudományos intézeteknek a Magyar Tudományos Akadémia 

felügyelete alá helyezéséről, 
33/1951. (I. 31.) MT rendelet a dolgozók belföldi hivatalos kiküldetése, illetőleg külszolgálata, 

valamint áthelyezése alkalmával felszámítható költségek megtérítéséről, 
46/1951. (II. 16.) MT rendelet a helyi tanácsok végrehajtó bizottságai által megidézett személyek 

megjelenési kötelezettségéről, 
52/1951. (II. 18.) MT rendelet az egyes vízgazdálkodási feladatoknak a közlekedés- és postaügyi 

miniszter hatásköréből a földművelésügyi miniszter hatáskörébe való átadása tárgyában, 
76/1951. (III. 17.) MT rendelet Közbiztonsági Érem alapításáról, 
79/1951. (III. 31.) MT rendelet Állami Népi Együttes létesítéséről, 



113/1951. (V. 27.) MT rendelet a dolgozók belföldi hivatalos kiküldetése, illetőleg külszolgálata, 
valamint áthelyezése alkalmával felszámítható költségek megtérítéséről szóló 33/1951. (I. 31.) MT 
rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről, 

141/1951. (VII. 21.) MT rendelet a Maszovlet Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Részvénytársaság 
részére biztosított vám- és forgalmiadó-mentesség meghosszabbítása tárgyában, 

184/1951. (X. 16.) MT rendelet a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi 
oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozásáról szóló 1951. évi 26. 
törvényerejű rendelet végrehajtásáról, 

187/1951. (X. 30.) MT rendelet a jelzálogjog szabályainak és az ezekkel összefüggő telekkönyvi 
rendelkezéseknek egyszerűsítése tárgyában, 

190/1951. (XI. 3.) MT rendelet Tűzrendészeti Érem alapításáról, 
204/1951. (XII. 2.) MT rendelet a munkabérekre vonatkozó egyes rendelkezésekről, 
208/1951. (XII. 9.) MT rendelet a vasúti Árufuvarozás Szabályzatának kiadása tárgyában, 

1952 

20/1952. (III. 23.) MT rendelet büntetőügyekben a titoktartás kötelezettsége alóli felmentésről, 
27/1952. (IV. 8.) MT rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának módosítása tárgyában, 
70/1952. (VIII. 23.) MT rendelet a törvényes zálogjog vagy visszatartási jog címén a szálloda 

birtokában levő ingóságok értékesítéséről, 
105/1952. (XII. 28.) MT rendelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 

hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában, 
106/1952. (XII. 31.) MT rendelet Szerzői Jogvédő Hivatal létesítéséről, 

1953 

20/1953. (V. 8.) MT rendelet az erdőgazdasági fatermékek szállítása esetében szükséges igazolásokról, 
36/1953. (VII. 17.) MT rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának módosításáról, 
43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet, a hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről, 

1954 

24/1954. (IV. 4.) MT rendelet a Szerzői Jogvédő Hivatal létesítéséről szóló 106/1952. (XII. 31.) MT 
rendelet módosításáról, 

46/1954. (VIII. 1.) MT rendelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
hatálybaléptetése tárgyában kibocsátott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet módosításáról, 

53/1954. (VIII. 20.) MT rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának módosításáról, 
81/1954. (XII. 31.) MT rendelet az Agrártudományi Egyetemen Továbbképző Intézet létesítéséről és az 

Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézetének megszüntetéséről, 

1955 

11/1955. (II. 20.) MT rendelet a névváltoztatásról, 
57/1955. (VIII. 31.) MT rendelet a zeneoktatói munkaközösségek és a magánzeneoktatás 

szabályozásáról, 

1956 

5/1956. (II. 21.) MT rendelet az állami kiskereskedelmi vállalatok árurészletügyleteiről, 
29/1956. (IX. 8.) MT rendelet a volt déli határsáv létesítésével érintett egyes személyek vagyonjogi 

igényeinek érvényesítéséről, 
34/1956. (IX. 29.) MT rendelet a 29/1956. (IX. 8.) MT rendelet kiegészítéséről, 



36/1956. (X. 14.) MT rendelet a Tűzrendészeti Érem alapításáról szóló 190/1951. (XI. 3.) MT rendelet 
módosításáról, 

1957 

9/1957. (II. 2.) Korm. rendelet a közszolgálati alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén felszámítható 
egyes költségek megállapításáról, 

14/1957. (III. 2.) Korm. rendelet a katonai bíróságok és ügyészségek szervezetének és illetékességének 
módosításáról, 

21/1957. (III. 24.) Korm. rendelet a vallásoktatásról, 
25/1957. (IV. 21.) Korm. rendelet „Munkás-Paraszt hatalomért” emlékérem alapításáról, 
42/1957. (VII. 18.) Korm. rendelet a volt déli határsáv létesítésével érintett egyes személyek vagyonjogi 

érvényesítéséről szóló 29/1956. (IX. 8.) MT rendelet kiegészítéséről, 
50/1957. (VIII. 13.) Korm. rendelet a magyar külképviseleti hatóságok előtt köthető házasságokról, 
51/1957. (VIII. 18.) Korm. rendelet a magyar tengeri kereskedelmi hajók lobogójáról, 
67/1957. (XI. 1.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek vasúton, hajón, repülőgépen, valamint 

tehergépjárművel történő szállításáról, 

1958 

10/1958. (II. 4.) Korm. rendelet „Önkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem” alapításáról, 
22/1958. (III. 7.) Korm. rendelet a fuvareszközök tervszerű kihasználásának biztosításáról, 
24/1958. (III. 23.) Korm. rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának módosításáról, 
34/1958. (V. 21.) Korm. rendelet a házfelügyelők munkaviszonyával kapcsolatos kérdések 

szabályozásáról, 
45/1958. (VII. 30.) Korm. rendelet az állami szervek iratainak védelméről és selejtezéséről, 

1959 

8/1959. (II. 12.) Korm. rendelet a kozmetikai készítmények előállításáról és forgalomba hozataláról, 
33/1959. (VI. 2.) Korm. rendelet az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról szóló 1959. évi 25. 

törvényerejű rendelet végrehajtásáról, 

Határozatok 

1948 

4/1948. (II. 10.) MT határozat az 1947. évi XXX. tv. alapján állami tulajdonba vett bankok legalább 
20%-os érdekeltségű vállalatainak közzététele tárgyában, 

7/1948. (III. 9.) MT határozat az államosított bankok érdekeltségébe tartozó vállalatok közzététele 
tárgyában, 

17/1948. (IV. 25.) MT határozat az 1947. évi XXX. tv. alapján állami tulajdonba vett bankok legalább 
20%-os érdekeltségű vállalatainak közzétételéről szóló 4/1948. (II. 10.) MT határozat kiegészítése 
tárgyában, 

20/1948. (V. 9.) MT határozat az államosításokkal kapcsolatos vitás külföldi érdekeltségek rendezése 
tárgyában, 

1949 

390/1949. (X. 22.) MT határozat a népköztársasági címerrel ellátott bélyegzők nyilvántartása és 
kezelése tárgyában, 

1950 



2014/1950. (VI. 29.) MT határozat a Bukarestben 1949. július 25. és augusztus 4. között megtartott I. 
Nemzetközi növénykórtani, rovartani és növényvédelmi kongresszus határozatának elfogadásáról, 

2018/1950. (IX. 17.) MT határozat a földalatti gyorsvasút építéséről, 

1951 

1014/1951. (VI. 3.) MT határozat szeptember 29-nek a „Néphadsereg Napjává” nyilvánításáról, 
1016/1951. (VI. 5.) MT határozat a rendkívüli iratselejtezésről, 
1021/1951. (VI. 26.) MT határozat augusztus második vasárnapjának „Vasutasnap”-pá 

nyilvánításáról, 

1952 

1002/1952. (I. 19.) MT határozat a hangversenyrendezés állami szervezetéről, 
1005/1952. (III. 11.) MT határozat az árvízvédelmi töltések fűtermésének értékesítéséről, 
1025/1952. (VIII. 9.) MT határozat a Kiváló Vasutas és Érdemes Vasutas jelvény alapításáról, 
1033/1952. (X. 5.) MT határozat a takarékbetétekről és a takarékbetétesek jogairól szóló 1952. évi 9. 

törvényerejű rendelet végrehajtásáról, 
1034/1952. (X. 13.) MT határozat a „Földalatti Vasút” emlékérem alapításáról, 
1035/1952. (X. 13.) MT határozat a Közbiztonsági Érem alapításáról szóló rendelet hatályának a 

büntetés-végrehajtási őrség tagjaira való kiterjesztéséről, 

1953 

1022/1953. (III. 31.) MT határozat egyes építőanyagipari termékek, továbbá kő-, kavics- és 
homoktermékek vasúti fuvarozásából származó utólagos igények érvényesítése tárgyában, 

1066/1953. (X. 23.) MT határozat a könyvviteli képzésről, 
1075/1953. (XII. 10.) MT határozat az „olimpia” elnevezés és az olimpia jelvény védelméről, 

1954 

1014/1954. (III. 6.) MT határozat a tudományos dolgozók és hozzátartozóik nyugellátásáról, 
1102/1954. (XII. 4.) MT határozat az országos mezőgazdasági adatgyűjtések végrehajtásáról, 
1103/1954. (XII. 5.) MT határozat Magyar Partizán Emlékérem alapításáról, 
2111/1954. (IX. 15.) MT határozat a gyermek- és ifjúságvédelem egyes szervezési kérdéseiről, 

1955 

1029/1955. (III. 3.) MT határozat a „Felszabadulási Jubileumi emléklap” kiadásáról, 
1075/1955. (VIII. 24.) MT határozat a tudományegyetemi szakosítás rendezéséről, 
1102/1955. (XII. 24.) MT határozat a könyvviteli képzésről szóló 1066/1953. (X. 23.) MT határozat 

kiegészítéséről, 

1956 

1005/1956. (I. 7.) MT határozat a vasúti személy-, útipoggyász- és expresszáru-fuvarozási szabályzat 
kiadásáról, 

1008/1956. (I. 26.) MT határozat a Magyar Partizán Emlékérem adományozási határidejének 
meghosszabbításáról, 

1060/1956. (VII. 13.) MT határozat a színházak tanácsi irányítás alá helyezéséről és a színházi 
helyármegállapítási hatáskörről, 

1104/1956. (X. 20.) MT határozat „Zalka Máté Emlékérem” alapításáról, 



1957 

1015/1957. (I. 27.) Korm. határozat I. rész 3/i) pont, a szénbányászok sajátházi építési akciójáról, 
1036/1957. (IV. 6.) Korm. határozat a Hajózási Árufuvarozási Szabályzat kiadásáról, 
1041/1957. (IV. 20.) Korm. határozat a Magyar Partizán Emlékérem adományozási határidejének 

meghosszabbításáról, 
1042/1957. (IV. 21.) Korm. határozat a „Munkás-Paraszt hatalomért” emlékérem alapszabályáról, 
1054/1957. (VI. 5.) Korm. határozat a magyar-holland légiközlekedési egyezmény megkötéséről, 
1073/1957. (VIII. 29.) Korm. határozat a Vízügyi Műszaki Tudományos Tanács szervezetének, 

valamint titkárának és tagjainak kinevezésére vonatkozó rendelkezések módosításáról, 
1093/1957. (XII. 28.) Korm. határozat a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 

66. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

1958 

1011/1958. (III. 18.) Korm. határozat a Budapesten működő diplomáciai testület tagjainak 
lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről, 

1037/1958. (X. 3.) Korm. határozat a Magyar Partizán Emlékérem adományozási határidejének 
meghosszabbításáról, 

1044/1958. (XII. 9.) Korm. határozat az energiagazdálkodás szervezetéről, 

1959 

1015/1959. (V. 7.) Korm. határozat a lakásgazdálkodással kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról, 
1027/1959. (VIII. 25.) Korm. határozat a színházak tanácsi irányítás alá helyezéséről szóló 1060/1956. 

(VII. 13.) MT határozat módosításáról. 
 



 

93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és 
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés 
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések 

hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének 
rendezéséről 

Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a Kormány az 1945 és 1963 között törvénysértő módon 
elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi 
nyugdíjcsökkentés megszüntetése, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya 
alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezése érdekében a következőket 
rendeli: 

1. § (1) Annak a személynek a nyugellátását, baleseti nyugellátását (kivéve a baleseti járadékot, hacsak a 
nyugdíjkorhatárt betöltött személy más ellátással nem rendelkezik), továbbá nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátását, akinek elítélése 

a) az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról rendelkező 1989. évi XXXVI. törvény, vagy 
b) az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról rendelkező 1990. évi XXVI. 

törvény alapján semmis, valamint 
c) az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések 

semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény alapján semmis 
d) aki a (2) bekezdésben meghatározott egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt 

állt, a szabadságvesztés, illetőleg a szabadság korlátozásának tényleges időtartamától függően fel kell emelni. 
(2) Egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személy az, akit 
a) 1945. január 1-je és 1953. december 31-e között rendőrhatósági őrizetben fogva tartottak (továbbiakban: 

internált), 
b) 1945. január 1-je és 1953. december 31-e között tartózkodási helyéről, illetőleg Magyarország 

meghatározott részéből kitiltottak és rendőrhatósági felügyelet alá helyeztek (továbbiakban: kitelepített), 
c) Magyarországon, illetőleg onnan elhurcolva a szovjet katonai bíróság politikai okból elítélt és aki a 

büntetését részben vagy egészben a Szovjetunióban töltötte le, 
d) 1944. október 1-je után a II. világháborúval összefüggésben munkavégzés céljából a szovjet szervek 

Magyarországról más országba elhurcoltak, illetve szovjet katonai parancsnokság alárendeltségébe tartozó 
alakulat, vagy jugoszláv katonai alakulat hadifogságába esett; a nyugdíjemelés szempontjából a Magyarország 
területén hadifogolytáborban eltöltött idő 6 hónapot meghaladó idejét kell számításba venni, 

e) internálás, illetőleg kitelepítés céljából őrizetbe vettek, akkor is, ha az internálásra, kitelepítésre nem került 
sor, 

f) az 1956. évi 31. törvényerejű rendelet alapján közbiztonsági őrizetben tartottak, 
g) az 1989. évi XXXVI. törvény 1. §-ában, az 1990. évi XXVI. törvény 1. §-ában, valamint az 1992. évi XI. 

törvény 1. §-ában megjelölt okból előzetes letartóztatásba helyeztek; akinek ideiglenes 
kényszergyógykezelését rendelték el, de bíróság előtti eljárásra nem került sor; akire nézve az eljárás felmentő 
ítélettel zárult vagy azt megszüntették, vagy nem végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték; akinek 
kényszergyógykezelését rendelték el; továbbá akit törvényességi óvás vagy perújítás folytán mentettek fel. 

(3) Abban az esetben, amikor a személyes szabadság megvonására, illetve korlátozására több alkalommal 
vagy különböző [a (2) bekezdésben meghatározott] jogcímen került sor, az emelés összegének 
meghatározásához valamennyi időtartamot - az 1975. évi II. törvény (továbbiakban: T.) végrehajtásáról szóló 
89/1990. (V. 1.) MT rendelet (továbbiakban: R.) 179. §-ának megfelelő alkalmazásával - egybe kell számítani. 

(4) A személyes szabadság korlátozásának tényleges időtartamába e rendelet alkalmazása szempontjából nem 
számít be az 1944. október 1-jét megelőzően szovjet hadifogságban töltött időtartam. 

(5) Ha a bíróság előtti eljárásra nem került sor, az előzetes letartóztatás, továbbá az ideiglenes 
kényszergyógykezelés tényét és időtartamát kérelemre - hivatkozással az 1956-os népfelkeléssel összefüggő 
elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvényre, az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések 
semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvényre, valamint az 1963 és 1989 között elkövetett egyes 
állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. 
törvényre - a fővárosi (megyei) főügyészség, ha pedig felmentő ítéletet hoztak, az eljárást megszüntették, az 
érintett személyt nem végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy kényszergyógykezelését rendelték el, az 
első fokon eljárt bíróság igazolja. 

2. § (1) A szabadságvesztés, illetve a szabadságkorlátozás egy évet (365 naptári napot) meg nem haladó 
időtartamára járó emelés összege 500 forint. 
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(2) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam alapján járó emelés összege 
a) az első évre havi 500 forint, 
b) a második évtől az ötödik évvel bezárólag évenként havi 250 forint, 
c) a hatodik évtől évenként havi 300 forint. 
(3) Ha az 1. § (3) bekezdés alapján meghatározott időtartam a 365 naptári napot nem haladja meg, az emelés 

a (2) bekezdés a) pontja szerint, az egy vagy több évet meghaladó, de újabb 365 naptári napot el nem érő 
töredék évre pedig a (2) bekezdés b), illetőleg c) pontja alapján jár. 

(4) Az emelés összegébe be kell számítani a korábbi jogszabályokban [72/1989. (VII. 4.) MT rendelet, 
104/1989. (X. 4.) MT rendelet, 108/1989. (XI. 1.) MT rendelet, 65/1990. (III. 28.) MT rendelet] meghatározott 
jogcím alapján megállapított, illetve már folyósított nyugdíjemelést. 

3. § Az 1. § (1) bekezdésében említett ellátások hiányában az e rendelet szerinti emelés jár annak is, aki után 
házastársi pótlékot, házastárs utáni jövedelempótlékot folyósítanak. Az emelést a házastársi pótlék, illetőleg a 
házastárs utáni jövedelempótlék megállapításánál és folyósításánál irányadó összeghatárok szempontjából 
figyelmen kívül kell hagyni. 

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt személy halála esetén az őt megillető emelés felével kell 
személyenként emelni a hozzátartozó nyugellátását, baleseti nyugellátását, illetve a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátását. 

(2) A hozzátartozót az e rendelet szerinti emelés mind saját jogán, mind elhunyt hozzátartozója jogán 
megilleti. 

(3) Az özvegy részére az (1)-(2) bekezdés alapján az emelést a T. 65/A. §-a (1) bekezdésében meghatározott 
összeghatáron felül is folyósítani kell. 

(4) A hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátások együttes összege az e rendelet szerinti emeléssel a 
T. 75. § szerinti összeghatárt meghaladhatja. 

(5) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából hozzátartozónak minősül az, aki az 1. § (1) bekezdésében 
megjelölt személy után hozzátartozói nyugellátásban vagy hozzátartozói baleseti nyugellátásban részesül. 
Hozzátartozó a túlélő házastárs, illetve élettárs, feltéve, ha a házasság a sérelmet szenvedett halálakor is 
fennállt. Élettárs esetén az életközösségnek a jogosult halálát megelőző egy éven keresztül folyamatosan fenn 
kellett állnia. 

5. § E rendeletet arra az 1. § (1) bekezdésének, valamint a 4. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
az öregségi korhatárt betöltött vagy rokkant személyre is alkalmazni kell, aki nyugellátásban, baleseti 
nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati 
idő hiányában nem részesül, és utána házastársi pótlékot, házastársi jövedelempótlékot nem folyósítanak. 
Ebben az esetben a szabadságvesztés, illetve a szabadságkorlátozásának idejére járó összeget a kárpótlási 
hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány alapján a jogosult lakhelye szerint illetékes önkormányzat 
folyósítja. Az e rendelet szerinti emelés a rendszeres szociális ellátás megállapított összegén felül jár. 

6. § (1) A semmisnek tekintett elítélés alapján a szabadságvesztés tényleges időtartamát, továbbá azt az időt, 
amely alatt az érintett személy személyes szabadságát az 1. § (2) bekezdésben megjelölt módon korlátozták, a 
nyugellátás, baleseti nyugellátás megállapításánál szolgálati időként, munkajogi szempontból pedig 
munkaviszonyban töltött időként kell számításba venni. 

(2) Az a személy, aki a 108/1989. (XI. 1.) MT rendeletben meghatározottak szerinti emelésben részesült és e 
rendelet alapján a szolgálati idő utólagos beszámítását kéri, a magasabb összegű ellátásra az emelés 
időpontjától, legkorábban 1989. október 1-jétől jogosult. 

7. § (1) Nem számít szolgálati időnek, illetőleg munkaviszonyban töltött időnek az internálásban, továbbá a 
kitelepítésben töltött idő, és ezen a címen emelés sem jár annak, illetőleg hozzátartozójának, 

a) akit a háborús és népellenes bűncselekmény miatt ítéltek el, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült, 

b) akit azért internáltak, mert a 3820/1945. ME rendeletben említett hitlerista (volksbundista, fasiszta, nyilas 
stb.) szervezetben vezető szerepet töltött be, 

c) akit a 3820/1945. ME rendelet alapján, mint hitlerista (volksbundista, fasiszta, nyilas stb.) szervezetben 
vezető szerepet vitt személy családtagját telepítették ki, 

d) akit egyes köztörvényi bűncselekmények elkövetése miatt internáltak, 
e) akit 1949. január 1-je előtt a Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállításának 

(továbbiakban: BHÖ) a (2) bekezdésben felsorolt pontjai alapján (a cselekmények elkövetése miatt) 
telepítettek ki. 

(2) Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásánál köztörvényi bűncselekményeken a BHÖ 230., 231., 260., 
302., 422., 438., 439., 440., 442., 447., 455., 459., 474. és 479. pontjában, valamint az 1950. évi 30. 
törvényerejű rendelet 57., 59. és 60. §-ában meghatározott bűncselekményeket kell érteni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés kizáró rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az 5. §-ban meghatározott 
személyek esetében is. 
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8. § (1) Havi 1000 forinttal fel kell emelni azt a nyugellátást, baleseti rokkantsági nyugdíjat, hozzátartozói 
nyugellátást, hozzátartozói baleseti ellátást, kizárólag kivételes nyugellátást, amelynek jogosultja részére a 
forradalom és szabadságharc során megrokkant vagy meghalt személyek, illetőleg hozzátartozóik 
nyugdíjjogosultságának szabályozásáról szóló 1957. évi 45. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Tvr.) 3. §-
ban megjelölt bizottság annak idején kivételes nyugellátást engedélyezett. 

(2) Az emelést a nyugdíjfolyósító szerv - kérelemre - az R. 251. §-ának alkalmazásával hajtja végre. 
(3) Ha a Tvr. 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozott személy hozzátartozói igényét a jelenleg hatályos 

rendelkezések alapján érvényesíti, az igény azon a címen nem utasítható el, hogy a jogszerző halála 1975. 
július 1-jét megelőző 15 éven túl következett be. 

(4) Az (1) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a hozzátartozói nyugellátást a Tvr. alapján kivételes 
nyugellátás engedélyezése nélkül megszüntették, illetőleg ha az igényt elutasították és kivételes nyugellátást 
nem engedélyeztek. 

(5) Az (1) bekezdés alapján járó havi 1000 forint emelés összegébe az e jogcímen már megállapított havi 500 
forintot be kell számítani. 

9. § (1) A dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló 1958. évi 40. törvényerejű rendelet 
(továbbiakban: Tny.) 42. §-ának 1963. május 1-je előtt hatályos (1) bekezdése alapján havi 500 forintban 
megállapított saját jogú nyugdíjat kérelemre, a nyugdíjmegállapító szerv a nyugdíj eredeti megállapításakor 
hatályban volt jogszabály alkalmazásával olyan összegben állapítja meg, mintha az említett korlátozásra nem 
került volna sor. 

(2) A Tny. 42. §-ának az 1963. április 30-a után hatályos (1) bekezdés, valamint 43. §-a alapján csökkentett 
nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv - kérelemre - olyan összegben folyósítja, mintha a csökkentésre nem került 
volna sor. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a hozzátartozók ellátására is. A 
magasabb ellátás az R. 251. §-a szerint jár. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján történő nyugdíjemelésnek nem feltétele az elítélés semmissé nyilvánítása. 
10. § (1) Az elítélés semmisségét és a szabadságvesztés tényleges tartamát feltüntető bírósági igazolást, az 1. 

§ (5) bekezdésben meghatározott igazolást, továbbá azt a kérelmet, amelyben az érintett az internálás, a 
kitelepítés, az őrizetbevétel, a Szovjetunióban tartózkodás, valamint a közbiztonsági őrizet tényének igazolását 
kéri, a kárpótlási hatóságnál kell benyújtani. 

(2) 
(3) Az internálás, a kitelepítés, az őrizetbevétel, a Szovjetunióba való elhurcolás, valamint az ottani elítélés és 

fogvatartás, a közbiztonsági őrizet tényét és időtartamát, az 1. § (1) bekezdésében nevesített semmis ítéletek 
tényleges időtartamát, az 1. § (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott előzetes fogvatartás, ideiglenes 
kényszergyógykezelés, kényszergyógykezelés időtartamát és a felsoroltakra járó nyugdíjemelés mértékét, 
továbbá az 1. § (3) bekezdése alapján megállapított tényleges időtartamot és az emelés összegét a kárpótlási 
hatóság hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A kárpótlási hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása esetén az erről 
szóló határozatát közli a nyugdíjfolyósító szervvel, az 5. § hatálya alá tartozó kérelmező esetén a lakóhelye 
szerinti önkormányzattal. 

(4) A kárpótlási hatóság külön kérelem benyújtása nélkül intézkedik, ha a nyugdíjas a 72/1989. (VII. 4.) MT 
rendelet, illetőleg a 104/1989. (X. 4.) MT rendelet, a 65/1990. (III. 28.) MT rendelet, illetőleg a 108/1989. (XI. 
1.) MT rendelet alapján már részesült emelésben. 

11. § (1) A kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítványt a nyugdíjigény iránti kérelem 
benyújtásakor mellékelni kell, vagy annak ügyszámát és az azt kiadó hatóságot a kérelemben meg kell jelölni. 

(2) A már megállapított nyugellátás, baleseti nyugellátás, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás 
emelését a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány alapján a nyugdíjfolyósító szerv külön 
kérelem nélkül hajtja végre. Ha az érintett a szolgálati idő utólagos elismerését kéri, a hatósági bizonyítványt a 
nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani. 

(3) A (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával történik a házastársi pótlék, házastárs utáni jövedelempótlék 
címén járó emelés végrehajtása. 

(4) 
12. § (1) A 6. § szerinti időtartamok szolgálati időként való elismerésénél és a nyugdíjkülönbözet összegének 

meghatározásánál a nyugdíj megállapításának idején hatályban volt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
(2) A szolgálati idő utólagos figyelembevételénél az erre az időtartamra (időtartamokra) járó összeggel kell 

növelni - az időközi emeléseket, kiegészítéseket és az e rendelet alapján járó emelést is tartalmazó - nyugdíjat. 
(3) Az emelés összegét nem érinti a szabadságvesztés, továbbá a személyes szabadság korlátozása tényleges 

időtartamának szolgálati időként történő elismerése. 
(4) Az emelt összegű ellátást az R. 251. §-ának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani. 
13. § (1) A társadalombiztosítási igazgatási szerv a nyugellátást, baleseti nyugellátást, átmeneti járadékot, 

rendszeres szociális járadékot, rokkantsági járadékot megállapító határozatában feltünteti a kárpótlási hatóság 
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által kiadott hatósági bizonyítványban meghatározott időtartamot, továbbá azt az összeget, amely ezen 
időtartamra emelésként jár. 

(2) Az emelés teljes összege jár akkor is, ha az (1) bekezdésben felsorolt ellátásokra a jogosultság nem a 
naptári hónap első napjától nyílik meg. 

14. § (1) Az e rendelet, továbbá a 72/1989. (VII. 4.) MT rendelet, a 104/1989. (X. 4.) MT rendelet, a 
108/1989. (XI. 1.) MT rendelet és a 65/1990. (III. 28.) MT rendelet alapján járó emelést a magánszemélyek 
jövedelemadójának meghatározása szempontjából nyugdíjnak kell tekinteni. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt rendeletek alapján emelt összegű nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, 
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek ellátásában bennfoglalt, de külön 
nyilvántartott rehabilitációs összegnek a nyugellátás emelésekor (kiegészítésekor) való figyelembevételéről, 
illetve figyelmen kívül hagyásáról külön jogszabály rendelkezik. 

15. § (1) E rendelet 1991. január 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezései alapján az emelés legkorábban a hatálybalépés napjától, ha az elítélés 
- az 1989. évi XXXVI. törvény alapján minősül semmisnek, 1990. október 1. napjától, 
- az 1990. évi XXVI. törvény alapján minősül semmisnek és az érintett az emelés iránti kérelmét 1991. május 

31-ig benyújtotta, legkorábban 1990. április 1. napjától jár. 
(3) Ha a 65/1990. (III. 28.) MT rendelet hatálya alá tartozó személy hatósági bizonyítvány kiállítása iránti 

kérelmét 1990. június 30-ig benyújtotta, úgy részére a 65/1990. (III. 28.) MT rendeletben biztosított 
jogosultság 1989. augusztus 1-jétől jár. Az 1990. július 1-jét követően beérkező kérelmek elbírálásakor a 
jogosultság kezdő napját az R. 251. § alkalmazásával kell megállapítani. 

(4) 
(5) Az e rendelet hatálya alá nem tartozó 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás 

vagy a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes 
szabadság korlátozása alatt állt személyek kárpótlásáról külön jogszabály rendelkezik. 

 



44/1991. (VIII. 28.) AB határozat 

Az Alkotmányosbíróság 44/1991. (VIII. 28.) sz. határozata 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!  

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Ü. S., Sz. B., L.I., dr. B. F., B. I., S. F., dr. H. 
T., H. M. és dr. M. I. indítványozóknak a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség 
megszervezéséről szóló 1690/1945. M. E. rendelet, illetve a társadalombiztosításról szóló 
1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 17/1975. ( VI. 14. ) MT rendelet, illetve 
89/1990. ( V. 1. ) MT rendelet vonatkozásában alkotmányellenesség megállapítása és a 
fenti jogszabályok megsemmisítése iránt beadott indítványa, illetve alkotmányjogi 
panasza alapján az egyesített ügyekben dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos 
véleményével meghozta a következő  

határozatot:  

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a társadalombiztosításról szóló 89/1990. ( V. 1. 
) MT rendelet 150. §-a alkotmányellenes, ezért azt a jogszabály kihirdetése napjára 
visszamenő hatállyal megsemmisíti és feljogosítja az alkotmányellenesnek talált 
jogszabályi rendelkezés által érintetteket, hogy alkalmazásának felülvizsgálatát utólag 
kérhessék és igényüket az 1975. évi II. törvény 98. § (1) bekezdése 
szerint érvényesíthessék.  

Egyebekben az Alkotmánybíróság az indítványokat elutasítja.  

Sz.B., L.I., dr.B.F., B.I., S.F. és dr.M.I. alkotmányjogi panaszát az Alkotmánybíróság 
visszautasítja.  

Az Alkotmánybíróság a határozatot a Magyar Közlönyben közzéteszi.  

Indokolás  

Ü. S., Sz. B., Sz. J. és dr. H. T. indítványozók kérték, hogy az Alkotmánybíróság az 1989. 
évi XXXII. törvény 1. § b ) pontja alapján vizsgálja meg a társadalombiztosításról szóló 
1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 17/1975. ( VI. 14. ) MT rendelet 124. §-ában, 
illetve annak időközbeni hatályon kivül helyezése folytán a 89/1990. ( V. 1. ) MT rendelet 
150. §-ában foglalt azon rendelkezés alkotmányellenességét, amely szerint a csendőrség 
volt tagjának a csendőrségi és az ezt megelőző közszolgálati idejét csak akkor lehet 
szolgálati időként figyelembe venni, ha a volt csendőrt az 1690/1945. ( V. 10. ) M. E. 
rendelet szerint létesített bizottság igazolta, és e rendelkezést mint alkotmányellenest 
semmisítse meg. H. M. és dr. M. I. kérte az 1690/1945. M. E. rendelet, Ü. S. ugyanezen 
rendelet 1. § (3) bekezdése és 2. § (5) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását 
és megsemmisítését. Ü. S. az általa kifogásolt jogszabályi rendelkezések visszamenőleges 
hatályú megsemmisítését kérte.  



Sz. B. indítványozó egyben egyedi ügyében alkotmányjogi panasszal is élt, mert az 1941. 
október 13-tól 1943. október 20-ig töltött sorkatonai idejét közszolgálati időnek 
minősítette a Kaposvári Társadalombiztosítási Bizottság, így annak szolgálati időként 
való beszámítását megtagadta. Az indítványozó e határozat ellen keresettel fordult a 
bírósághoz, amely első- és másodfokon a keresetet elutasította a 17/1975. ( VI. 14. ) MT 
rendelet 124. §-a és a 3/1975. ( VI. 14. ) SZOT Szabályzat 72. § (1) bekezdésének g ) 
pontja alapján.  

L. I., dr. B. F., B. I. és S. F. egyedi ügyükben, illetve dr. M. I. elhunyt édesapja ügyében 
szintén alkotmányjogi panaszt nyújtottak be, azonban nem bizonyították, hogy az 1989. 
évi XXXII. törvény 48. § (1) és (2) bekezdése szerinti feltételnek megfelelnek, azaz hogy 
egyéb jogorvoslati lehetőségüket már kimerítették, illetőleg más jogorvoslati lehetőség 
nincs számukra biztosítva, illetve hogy az alkotmányjogi panaszt a jogerős határozat 
kézbesítésétől számított hatvan napon belül nyújtották be. Az Alkotmánybíróság létrejötte 
előtt jogerős határozattal lezárt ügyekben az alkotmányjogi panasz benyújtásának 
határideje 1990. március 1. volt. Az alkotmányjogi panasz benyújtásának lejártát nem 
szakítja meg a rendkivüli jogorvoslat igénybevétele vagy az adott ügy elbírálása után 
ismételten megindított, érdemi vizsgálatot nem tartalmazó eljárás. Az Alkotmánybíróság 
a fenti alkotmányjogi panaszokat visszautasította, az azt benyújtók indítványát pedig 
jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára vonatkozó indítványként 
kezelte.  

H.M. indítványát apósa, ügyében terjesztette elő. Mivel képviseleti jogosultságát nem 
igazolta, az Alkotmánybíróság indítványát nem alkotmányjogi panaszként, hanem 
jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára vonatkozó indítványként 
bírálta el.  

I. 
Az 1690/1945. M. E. rendelet 1. § (1) bekezdése " megállapítja a csendőrségnek, mint 
testületnek a felelősségét " és az 1. § (3) bekezdése szerint a " volt csendőrségi 
személyeknek és hozzátartozóiknak illetmény,- nyug- és kegydíj igénye megszűnik...". Az 
1. § (3) bekezdés a ) - c ) pontjai tartalmazzák azon kivételeket, amelyekre a fenti 
szankció nem vonatkozik: olyan csendőrségi személyekre, akiket a volt csendőrségi 
személyek igazolására alakult különleges igazoló bizottság igazolt, illetve azon elhalt 
csendőrségi személyek özvegyére és árváira, akik életben létük esetén igazolhatók lettek 
volna ( 1. § (4) bekezdés és 3. § (4) bekezdés ).  

A jogszabály 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy " a volt csendőrségi személyek az 
intézmény megszüntetése folytán általános igazolási eljárás alá nem esnek. Egyes tagjai, 
vagy közegei azonban saját kérésükre különleges igazolási eljárás alá vonhatók ".  

A 2. § (5) bekezdése szerint a kérelemre igazolási eljárás alá vont személyek 
vonatkozásában " a bizottság " igazolt " határozatot hoz, ha a volt csendőrségi személy 
bebizonyítja, hogy  

a ) a németellenes ellenállási mozgalomban személyesen és hatékonyan résztvett vagy  



b ) az ország felszabadulása előtt működött magyar kormányok törvényeivel, 
rendeleteivel, intézkedéseivel és utasításaival tevőlegesen vagy szolgálati mulasztásokkal 
szembefordult vagy  

c ) bár szolgálatát ellátta, tényleges segítséget nyújtott demokratikus szervezkedéseknek 
vagy azokban résztvevő egyéneknek."  

A rendelet 1. § (4) és 3. § (4) bekezdése az időközben már elhalt volt csendőrök 
özvegyeinek és árváinak igényére a fentiekkel azonos szabályok alkalmazását írja elő. Az 
1690/1945. M. E. rendeletet a 86/1987. ( XII. 29. ) MT rendelet 2. §-a hatályon kívül 
helyezte.  

A 17/1975. ( VI. 14. ) MT rendelet 124. §-a, majd az e jogszabályt hatályon kívül helyező 
89/1990. ( V. 1. ) MT rendelet 150. §-a szerint változatlan szövegezésben: " A csendőrség 
volt tagjának a csendőrségi és az ezt megelőző közszolgálati idejét csak akkor lehet 
szolgálati időként figyelembe venni, ha a volt csendőrt az 1690/1945. ( V. 10. ) M. E. 
számú rendelet szerint létesített bizottság igazolta."  

II. 
A. Az indítványozók álláspontja szerint a 17/1975. ( VI. 14. ) MT rendelet 124. §-ában és 
a 89/1990. ( V. 1. ) MT rendelet 150.§-ában hivatkozott 1690/1945. M. E. rendelet a 
csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről kollektív 
felelősségrevonást és büntetést alkalmazott, egyéni vétkesség megállapítása, büntető 
ítélet nélkül írt elő joghátrányt a csendőrség volt tagjaival szemben. A szankció 
alkalmazására az indítványozók szerint jogellenesen, visszamenőleges hatállyal került 
sor, hiszen a hatályos magyar jog szerint nem volt bűncselekmény a csendőrség tagjának 
lenni. Ugyanakkor az indítványozók úgy vélték, hogy helyzetük kedvezőtlenebb - és ezért 
hátrányos megkülönböztetésben részesülnek -, mint azoké, akiket büntető eljárás során 
elítéltek, hiszen az utóbbiak kérhetik a büntetőjogi következmények alóli mentesülésüket.  

Az indítványozók sérelmesnek találták a rendelkezésnek azon részét is, amely nem csak a 
csendőrségi, hanem az azt megelőző közszolgálati idő szolgálati időként való 
beszámítását is megtagadta a nem igazolt volt csendőrök esetében, mivel a 89/1990. ( V. 
1. ) MT rendelet 150. §-a így a rendelet 146. § szerint az állami közszolgálatok szinte 
teljes körére vonatkozik. Az indítványozók szerint például a rendőrség és honvédség 
kötelékében szolgáltak közül hátrányos megkülönböztetésben van részük azoknak, akik - 
akár rövid ideig is - csendőrként is szolgáltak, míg az 1945 után állami, belügyi 
szolgálatban eltöltött idő beszámítására vonatkozóan nincs érvényben ilyen testületi 
megkülönböztetés.  

Az igazolási eljárással kapcsolatban az indítványozók megjegyezték, hogy legtöbb 
esetben arról nem értesültek annak nem kötelező jellege miatt, illetve arra hadifogság és 
internálás után már nem volt alkalom. Az igazolási eljárásban az igazoltság feltételeit is 
sérelmezték az indítványozók, mert a jogszabály az igazolást szerintük szinte lehetetlenné 
tette azzal, hogy a volt csendőrnek aktív ellenálló magatartást kellett bizonyítania.  



Mindezek alapján az indítványozók szerint a 17/1975. ( VI. 14. ) MT rendelet 124. §-a 
megalkotásakor már az Alkotmány akkori, az emberi jogok tiszteletbentartását előíró 54. 
§-ába és a törvény előtti egyenlőséget biztosító 61. § (1) és (2) bekezdésébe ütközött, míg 
a 89/1990. ( V. 1. ) MT rendelet 150. §-a az Alkotmány 57. § (1) - (4) bekezdéseibe és 
70/A. §-ába, valamint az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 26. cikkébe ütközik.  

Az indítványozók véleménye szerint a Kormány a 17/1975.( VI. 14. ) MT rendelet 124. §, 
illetve a 89/1990. ( V. 1. ) MT rendelet 150. § sérelmezett rendelkezéseivel a 
társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 54. §-ában foglalt szolgálati idő 
meghatározással ellentétes szabályozást alkotott, és ez az Alkotmány 35. § (2) 
bekezdésébe és a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 5. § j ) pontjába és 15. § (2) 
bekezdésébe ütközik.  

A törvény 57. §-ában foglalt felhatalmazás nem terjedhet ki álláspontjuk szerint a 
szolgálati idő meghatározásának korlátozására, ilyen szabályokat az Alkotmány 8. § (2) 
bekezdése alapján mint alapvető jogra vonatkozókat csak törvény állapíthat meg.  

B/ A Minisztertanács elnöke megbízásából az Országos Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság vezetője tett észrevételt Üveges Sándor indítványára. Álláspontja szerint 
az 1690/1945. ( V. 10. ) M. E. rendelet politikai megítélése nem tartozhat a 
társadalombiztosítási szervek hatáskörébe. A társadalombiztosítás igazgatási szerveinek 
a jogalkotás során abból a tényből kell kiindulniuk, hogy a csendőrség volt tagját a fenti 
jogszabály szerint létesített bizottság igazolta-e, az igazolás, illetve annak megtagadása 
okát nem vizsgálhatják. További érvként említette, hogy a társadalombiztosítás biztosítási 
jellegéből következik, hogy minden ellátásra jogosultságnak feltételei és korlátai vannak. 
E feltételek megállapítását korábban aktuálpolitikai megfontolások befolyásolták ugyan, 
a korlátozások azonban fokozatosan enyhültek. Ez azonban sohasem történt - és az 
észrevételező álláspontja szerint nem is történhetett - visszamenőleges hatállyal, hanem 
csak az új jogszabály hatálybalépését követően nyugdíjba vonulókra vonatkozott és 
vonatkozhat, mert ezzel ellentétes megoldás jogbizonytalanságot okozott volna és 
technikailag is végrehajthatatlan lenne. A kifogásolt jogszabályi rendelkezés hatályon 
kívül helyezése véleménye szerint ezért célszerűségi okból sem indokolt, hiszen az 
időmúlásra tekintettel alig érintene valakit. Az észrevételező szerint a 
társadalombiztosítás 1975-ben kialakított feltételrendszere annak megalkotásakor nem 
volt alkotmányellenes és azt akkor a Minisztertanács a jogalkotási előírásoknak 
megfelelően állapította meg.  

III. 
Az Alkotmánybíróság az egyesített indítványt megvizsgálta és azt az alább kifejtett 
indokok alapján részben megalapozottnak találta.  

Az Alkotmánybíróság hatáskör hiányában nem vizsgálta a csendőrség tagjainak 
felelősségét, csupán a felelősség megállapításának és a szankció elrendelésének módját. 



Döntése nem befolyásolja az egyénileg, bírósági vagy egyéb hatósági eljárás során 
felelősségre vont volt csendőrségi tagok felelősségét.  

A hatályos Alkotmány 57. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban a bíróság 
előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy valamely perben a jogait és 
kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és 
nyilvános 
tárgyaláson bírálja el.  

A törvény, bíróság előtti egyenlőség kívánalma magában foglalja, hogy a törvény elé 
jutás feltételei és a törvény előtt a bizonyítás módja is mindenki számára azonosak 
legyenek. Az 1690/1945. M.E. rendeletnek a szankciót elrendelő és a mentesülést 
szabályozó rendelkezései a későbbiek során a fenti, későbbi alkotmányi rendelkezésbe 
ütköztek, így ezen oknál fogva alkotmányellenessé váltak.  

A csendőrség volt tagjainak szolgálati idő számítására vonatkozó, az időközben hatályon 
kívül helyezett 17/1975.( VI.14. ) MT rendelet 124. §-ában és a 89/1990.( V.1. ) MT 
rendelet 150. §-ában foglalt más jogszabályra utalás nem volt, illetve önmagában nem 
alkotmányellenes. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény a szolgálati idő 
számítására vonatkozóan az 54. §-ában csak azokat a jogviszonyokat tartalmazza, 
amelyek alapján bizonyos idő szolgálati időnek számít. A törvény 57. § (1) bekezdése 
felhatalmazást ad a Minisztertanácsnak, hogy a szolgálati időre vonatkozó részletes 
szabályokat és a beszámítás feltételeit megállapítsa és elrendelhesse egyéb idők 
beszámítását is. A sérelmezett jogszabályi rendelkezések megállapításakor a 
Minisztertanács e felhatalmazást nem lépte túl, a szolgálati idő beszámításának 
lehetőségét nem szűkítette törvényellenesen, hanem az ideiglenes nemzeti kormánynak az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 22-i határozati felhatalmazása alapján szintén 
törvényi erővel rendelkező 1690/1945. M.E. rendelete által előállott jogi helyzetnek 
megfelelően szabályozta a csendőrség volt tagjai szolgálati idejének beszámíthatóságát, a 
már megszűnt igény nemlétező voltát állapította meg. A Minisztertanács jogosultsága 
arra, hogy egyéb idők beszámítása tárgyában rendelkezzék, nem jelent egyben erre 
vonatkozó kötelezettséget is. E felhatalmazás a törvényben felsoroltakon kívüli 
jogviszonyokon alapuló időkre vonatkozik, nem a volt csendőrök törvényben is említett 
jogviszonyán alapuló idejére.  

A csendőrség volt tagjainak szolgálati idejére vonatkozó rendelkezések azért voltak 
alkotmányellenesek, mert alkotmányellenes rendelkezések alkalmazását, azok 
alkalmazása eredményeként bekövetkezett jogkövetkezmények figyelembe vételét írták 
elő.  

Az Alkotmánybíróság az 1690/1945. M. E. rendelet és a 17/1975. ( VI. 14. ) MT rendelet 
124. §-a tekintetében az időközbeni hatályon kívül helyezés miatt nem rendelkezett meg 
határozatában az alkotmányellenességről. A 89/1990. ( V. 1. ) MT rendelet 150. §-át 
pedig alkotmányellenesség miatt megsemmisítette.  



Az Alkotmánybíróság nem vizsgálta a megsemmisített rendelkezést részleteiben, így azt 
sem, hogy az nem csak a csendőrségi, hanem az azt megelőző közszolgálati idő 
figyelembevételét tiltotta meg, mert a rendelkezés egészének alkotmányellenességét már a 
fenti indok alapján megállapította.  

A fenti, alkotmányellenesnek talált rendelkezés alkalmazása folytán a csendőrség volt 
tagjai nyugdíjának kiszámításakor nem vették figyelembe a csendőrségi és az azt 
megelőző közszolgálati időt. Az Alkotmánybíróság a 89/1990.( V.1. ) MT rendelet 150. §-
át a jogszabály kihirdetése napjára visszamenő hatállyal semmisítette meg és 
feljogosította az alkotmányellenesnek talált jogszabályok által érintetteket, hogy azok 
alkalmazásának felülvizsgálatát utólag kérhessék. E rendelkezés hiányában az 
alkotmányellenesség megállapításának és a jogszabály megsemmisítésének nem lett volna 
kihatása koruk miatt az érintettek többségére, akiknek a nyugdíját korábban már 
megállapították. Az érintettek a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 98. § 
(1) bekezdésének 2. mondatában foglalt általános szabály szerint igényüket 
visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthetik.  

Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy ezen döntése nem zárja ki azt, hogy a jogalkotó 
egyes, egyénileg már felelősségre vont és bűnösnek talált személyekre vonatkozóan a 
szolgálati idő figyelembe vételét alkotmányos módon korlátozza, ha erre az akkori 
eljárások során az 1690/1945. M.E. rendelet általános szabálya folytán nem került sor.  

Az Alkotmánybíróság H.M. és dr.M.I. az 1690/1945. M.E. rendelet, Ü.S. pedig ugyanezen 
rendelet 1. § (3) bekezdésének és 2. § (5) bekezdésének megsemmisítésére vonatkozó 
indítványát visszautasította, mert a sérelmezett jogszabály már az indítványok 
benyújtásakor sem volt hatályban. Az Alkotmánybíróság Sz.B. alkotmányjogi panaszát 
visszautasította, mert az tartalma szerint nem az ügyében alkalmazott jogszabály 
alkotmányellenességére vonatkozott, hanem e jogszabály törvénysértő alkalmazását 
sérelmezte, a jogalkalmazás felülvizsgálata azonban nem tartozik az Alkotmánybíróság 
hatáskörébe. L.I., dr.B.F., B.I., S.F. és dr.M.I. alkotmányjogi panaszát az 
Alkotmánybíróság pedig azért utasította vissza, mert nem feleltek meg az 1989. évi 
XXXII. törvény 48. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.  

A határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés az 1989. évi XXXII. törvény 41. §-án 
alapszik.  

Budapest, 1991. augusztus 15. 
Dr. Kilényi Géza Dr. Vörös Imre - alkotmánybíró alkotmánybíró 

Dr. Zlinszky János - előadó alkotmánybíró  

II.  

Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos véleménye  

I. 
A határozat a 89/1990. ( V.1. ) MT rendelet 150. §-át azért minősítette 



alkotmányellenesnek, mert alkotmányellenes jogszabály, a csendőrség feloszlatásáról és 
az államrendőrség megszervezéséről szóló 1690/1945. M.E. rendelet alkalmazását írta 
elő. Ez utóbbi, időközben hatályon kívül helyezett rendelet a határozatban kifejtettek 
mellett véleményem szerint az alábbiak miatt is alkotmányellenes volt:  

1. Minden modern jogrendben és Magyarországon is általános jogelvként érvényesül, 
hogy a szankcióval sújtani rendelt cselekményt vagy mulasztást az elkövetéskor hatályos 
jogszabályok szerint kell elbírálni. Ugyancsak általános jogelv a kollektív szankció 
alkalmazásának tilalma. E jogelveket csak kevés, indokolt kivétel töri át.  

Az 1690/1945. M.E. rendelet nem cselekményt vagy mulasztást rendelt szankcionálni, 
hanem pusztán azt a tényt, hogy valaki csendőr volt. A szankciók, az illetmény, nyug- és 
kegydíj igény megszűnése minden volt csendőrségi személyt és hozzátartozóit érintették 
egyéni vizsgálat és elbírálás nélkül. A rendelet 1. § (1) bekezdése a csendőrségnek mint 
testületnek a felelősségét állapította meg.  

Vizsgálandó tehát, hogy indokolt volt-e a fenti két jogelv áttörése, megalapozott volt-e a 
kivételes szabályozási mód.  

A csendőrséget a közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 1881:III. törvénycikk hozta 
létre közbiztonsági szolgálat ellátására a városi rendőrségtől eltérő, vidéki 
illetékességgel. A csendőrség tesületét az 1922:VII. törvénycikk a belügyminiszter 
kizárólagos alárendeltségébe utalta. A csendőrségen belül, illetve annak testületén kívül 
az általános feladatoktól eltérő csendőri kötelékek felállítására is sor került, például a 
hadseregen belüli rendészeti szolgálat ellátása a tábori csendőrség feladata volt.  

A szervezettel szemben alkalmazott szankció egyik alapvető feltétele, hogy tagjai bűnös 
célok érdekében együttműködjenek, a csoportot bűncselekmények elkövetésére hozzák 
létre vagy használják fel. A csendőrség tagjai sorába lépő személyek a testület 
törvényben lefektetett célkitűzéseiből nem következtethettek arra, hogy ott 
bűncselekménynek minősülő cselekményeket kell majd elkövetniük feladatuk teljesítése 
során.  

A testület soraiban elkövetett cselekmények miatt felelősség nem terheli azokat, akiknek 
nem volt tudomásuk a szervezet cselekményeiről, valamint akiket állami kényszerrel 
soroztak be, hacsak nem vettek részt személyesen a szervezet tagjaként szankcionálandó 
cselekmények elkövetésében. A szervezet bűnös céljának deklarálása hiányában az utóbbi 
feltételek megállapításához nem elegendő maga a tagság ténye, azok teljesülését 
egyénileg, személyes felelősségrevonás során kell elbírálni. Nem állapítható meg, hogy a 
csendőrség minden tagja tudott vagy teljes bizonyossággal tudhatott olyan, a szervezet 
egyes alakulatai vagy más csendőrségi testületek által elkövetett cselekményekről, 
amelyekre tekintettel a rendelet a szankciót elrendelte. A csendőrség tagjai tekintetében 
az 1690/1945. M.E. rendelet egyébként nem zárta ki az egyéni felelősségrevonást és 
egyéb, az illetmény, nyug- és kegydíj megszűnésén kívüli szankció alkalmazhatóságát. A 
felelősségrevonáskor hatályos jog pedig lehetőséget adott volna egyedi ügyben is a nyug- 
és kegydíj igény elvesztésének szankcióként való alkalmazására.  



A kollektív felelősség és szankció alóli mentesülésre a volt csendőrségi személyeknek csak 
saját kérésre lefolytatott igazolási eljárással nyílt lehetőségük. Ennek során azonban őket 
terhelte a bizonyítási kötelezettség. Az a szabály, amely szerint nem volt elegendő annak 
bizonyítása, hogy nem követtek el szankcionálandó cselekményt vagy mulasztást, hanem 
aktív vagy passzív ellenállást tanúsítását kellett bizonyítani, a mentesülési lehetőséget 
nagy mértékben leszűkítette és a felelősséget objektiv irányba mozdította.  

A fentiek alapján megállapítható , hogy a más, jóval jelentősebb, például büntetőjogi 
szankciónak egyéni felelősségrevonás során történő alkalmazhatóságával szemben a volt 
csendőrségi tagokkal szemben illetmény, nyug-és kegydíj igény megvonás kollektív 
szankciójára a csendőrségi tagok nagy számára tekintettel, különben egyénenként 
lefolytatandó eljárások megtakarítása végett, célszerűségi okból került sor. Ez azonban 
nem alapos indok arra, hogy a kollektív felelősség megállapíthatóságának tilalma ne 
érvényesüljön. A büntetőjogi egyéni felelősségrevonás során e szankció alkalmazására is 
sor kerülhetett volna visszamenőleges hatállyal olyan cselekményekre is, amelyek az 
elkövetés idején nem voltak bűncselekmények, az egyes bűncselekményekre vonatkozó 
speciális szabályok szerint. A fentiek alapján megállapítható, hogy az 1690/1945. M.E. 
rendeletnek az illetmény, nyug- és kegydíj igény megszűnésére és a mentesülésre 
vonatkozó rendelkezései a jogszabály megalkotásakor is a magyar jogrend alapvető 
jogelveibe ütköztek.  

2. Az 1949. évi XX. törvény 49. § (1) bekezdése a Magyar Népköztársaság polgárai 
számára a törvény előtt egyenlőséget és egyenlő jogokat biztosított. Az Alkotmány eredeti 
szövegezésének e szabályába is ütköztek az 1690/1945. M. E. rendeletnek a csendőröket 
kollektívan sújtó szabályai.  

3. Az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsban 1947. évi február hó 10. napján 
kelt békeszerződés 2. cikk 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalás szerint a 
Magyarországon életben levő jogszabályok tartalmukban a magyar állampolgárságú 
személyek között nem fognak különbséget tenni.  

Az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. 
ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányában Magyarország kötelezte magát arra, hogy tiszteletben tartja a 14. 
cikkben foglalt rendelkezést, amely szerint a bíróság előtt mindenki egyenlő és 
mindenkinek joga van ahhoz, hogy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény 
által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja 
el, valamint a 26. cikkben foglalt rendelkezést, amely szerint a törvény előtt minden 
személy egyenlő.  

Magyarország fentemlített vállalt nemzetközi kötelezettségeinek sem feleltek meg a 
korábban hozott 1690/1945. M. E. rendelet rendelkezései.  

II. 
Az 1690/1945.M.E. rendelet alapján illetmény, nyug- és kegydíj igények szűntek meg. 
Megállapítható, hogy a jogalkotó és a jogalkalmazó e rendelkezést nem szorosan, 



kizárólag azokra vonatkozóan értelmezte, akik a rendelet hatályba lépésekor ezen 
igényeket már érvényesítették, illetve érvényesíthették volna, hanem azokra vonatkozóan 
is, akiknek az addig eltöltött szolgálati idejük későbbi szolgálati idő hozzászámításával 
alapozott volna meg ilyen igényt. A rendelet időközbeni hatályon kívül helyezése nem 
érintette e meglévő vagy feltételes, szolgálati idő beszámíthatóságára vonatkozó igény 
elvesztését, mivel az a jogszabály hatályba lépésével következett be. Bár az 
Alkotmánybíróság a határozata remdelkező részében nem állapította meg sem a rendelet 
egyes rendelkezéseinek, sem a 17/1975.( VI.14 ) MT rendelet a csendőrség volt tagjainak 
szolgálati idő számítására vonatkozó, időközben hatályon kívül helyezett 124. §-a 
alkotmányellenességét, ezek alkotmányossági mínősítésére azonban csak az időközben 
hatályon kívül helyezés miatt nem került sor.  

Dr. Zlinszky János - alkotmánybíró  

Az Alkotmánybíróság a 132/B/1990/29/a. számú határozatában az indítványozóknak csak 
a neve szerepel. A mejelölések a következő személyeket fedik:  

Ü. V. - Üveges Sándor budapesti ( III. Kerék utca 26. szám alatti ) lakos, Sz.B. - Szabó 
Béla csurgói ( Vörösmarty tér 11. szám alatti ) lakos, L. I. - Lőrincz István kaposvári ( 
Szántó Imre utca 23. szám alatti ) lakos, dr. B. F.- dr. Bordács Ferenc budapesti ( III. 
Szőlő utca 72. szám alatti ) lakos, B. I. - Bányai Imre hetényegyházi ( Belsőnyír 296. 
szám alatti ) lakos, S. F. - Sitkei Ferenc jákfai ( Kossuth Lajos utca 21. szám 
alatti ) lakos, dr. H. T.- dr. Horváth Tivadar kapuvári ( Győri utca 54. szám alatti ) lakos, 
H. M. - Hodobay Miklós kazincbarcikai ( Szabó Lajos utca 67. szám alatti ) lakos, dr. M. 
I.- dr. Molnár István nyíregyházi ( Városmajor utca 28. szám alatti ) lakos.  

Budapest, 1991. augusztus 13. 
Dr. Zlinszky János - alkotmánybíró  

 



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni 
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban 

eltöltött időt, 
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél 

munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt, 
c) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá 
d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint 
e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, 
f) az e törvény, illetőleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá 

tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, 
g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban 

töltött időt. 
(2) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható, hogy a 

munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási meggyőződése, továbbá 
munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, illetve ezzel összefüggő tevékenysége 
miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990. május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött 
időtartamot az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be 
kell számítani. 

(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően 
figyelembe kell venni 

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti 
jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel 
rendelkezett, 

b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá 
c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint 
d) az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási 

jogviszonyban eltöltött időt. 
(4) A (3) bekezdéstől eltérően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításakor figyelmen 

kívül kell hagyni a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak azt a 
tartamát, amely e § rendelkezése szerint egyébként közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek 
minősül. 

(5) Ha a közalkalmazotti jogviszony megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehető 
figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be. 

 



194/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 

az egyes kormány, illetve minisztertanácsi rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről 

1. § A Kormány e rendelet mellékletében felsorolt kormány-, illetve minisztertanácsi rendeleteket 
hatályon kívül helyezi. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

Melléklet a 194/2001. (X. 19.) Korm. rendelethez 

9370/1947. (VIII. 7.) Korm. r. egyes állatorvosi oklevelek másolatai helyett bizonyítványok 
kiállításáról 

10540/1947. (VIII. 30.) Korm. r. a német tulajdonban volt részvényeknek a Szovjetunió részére való 
kiszolgáltatása tárgyában 9040/1946. (VIII. 2.) ME alatt kibocsátott rendelet hatálya alá eső 
részvénytársaságok egyes jogviszonyainak szabályozása tárgyában 

12720/1947. (X. 29.) Korm. r. az 1946. évi XV. törvénybe iktatott, magyar-csehszlovák 
lakosságcseréről szóló egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes 
kérdésekről szóló 10000/1946. (VIII. 31.) ME r. 6. §-ának hatályon kívül helyezéséről 

15560/1947. (XII. 31.) Korm. r. az állami tulajdonba vett szénbányák volt tulajdonosaival szemben 
támasztott egyes követelések érvényesítésének korlátozása tárgyában 

1810/1948. (II. 15.) Korm. r. a magyar-csehszlovák lakosságcsere végrehajtásával kapcsolatban az 
ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdések szabályozásáról szóló 10000/1946. (VIII. 31.) ME rendelet 
kiegészítése és módosítása tárgyában 

11270/1948. (XI. 9.) Korm. r. a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal 
kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozása tárgyában 

12160/1948. (XII. 4.) Korm. r. egyes pénzintézetek közgyűlése szabályozása tárgyában 
13390/1948. (1949. I. 5.) Korm. r. a közforgalmú és korlátolt közforgalmú keskeny nyomközű vasutak 

állami tulajdonba vételéről 
310/1949. (I. 15.) Korm. r. az 1946. évi XV. törvény alapján alakított Vegyesbizottság által az 

áttelepülők tartási kötelezettségei ügyében hozott határozatok kölcsönös elismerésének szabályozására 
vonatkozóan meghozott 62. véghatározat közzététele tárgyában 

450/1949. (I. 15.) Korm. r. az egyes gazdasági vasutaknak az államkincstár tulajdonába vételéről 
730/1949. (I. 22.) Korm. r. a Szovjetunióra átszállott, korábban német tulajdonban volt ipari 

tulajdonjogokkal kapcsolatos egyes kérdések, valamint a német tulajdonban álló vagyontárgyak újabb 
bejelentése tárgyában kiadott 1800/1947. (II. 13.) ME r. kiegészítése tárgyában 

2360/1949. (III. 12.) Korm. r. a MÁVAG egyes volt munkavállalói és ezek hozzátartozóit megillető 
nyugellátás folyósítása tárgyában 

4129/1949. (VII. 2.) Korm. r. a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal 
kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozása tárgyában kihirdetett 11270/1948. (XI. 
9.) Korm. rendelet módosítása tárgyában 

4167/1949. (VII. 30.) Korm. r. a nemzeti bizottságok iratainak megőrzése tárgyában 
4241/1949. (IX. 17.) MT r. a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos 

egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozására megszabott határidő újabb meghosszabbítása 
tárgyában 

4243/1949. (IX. 17.) MT r. a Nemzetközi Hálókocsitársaság magyarországi üzeme egy részének a 
Magyar Államvasutak által történő további átvételével kapcsolatos egyes kérdések szabályozása 
tárgyában 

4358/1949. (XII. 30.) MT r. a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos 
egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozására megszabott határidő újabb meghosszabbítása 
tárgyában 

23/1950. (I. 21.) MT r. a Szovjtunió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos 
igényekről szóló 15720/1947. (1948. I. 4.) Korm. rendelet újabb kiegészítése tárgyában 



84/1950. (III. 25.) MT r. a magyarországi német lakosság áttelepítésével kapcsolatban kibocsátott 
korlátozó rendelkezések alkalmazásának megszüntetése tárgyában 

34/1956. (IX. 29.) MT r. a 29/1956. (IX. 8.) MT rendelet kiegészítéséről 
42/1957. (VII. 18.) Korm. r. a volt déli határsáv létesítésével érintett egyes személyek vagyonjogi 

igényeinek érvényesítéséről szóló 29/1956. (IX. 8.) MT rendelet kiegészítéséről 
9/1960. (II. 14.) Korm. r. a 4342/1949. (XII. 8.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 
45/1962. (XII. 16.) Korm. r. a tehenek, üszők és borjak nyilvántartásáról szóló 5/1961. (II. 26.) Korm. 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 
2/1964. (I. 26.) Korm. r. a vasút mentén erdővédőterület létesítéséről szóló 6610/1948. (VI. 19.) Korm. 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 
22/1964. (IX. 9.) Korm. r. a 61/1958. (XI. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
12/1967. (V. 16.) Korm. r. az agrár-, kertészmérnökképzés időtartamáról 
39/1967. (X. 12.) Korm. r. az egyes szabálysértésekről 
14/1968. (III. 11.) Korm. r. egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 
17/1968. (IV. 14.) Korm. r. az egyes szabálysértésekről 
16/1969. (IV. 18.) Korm. r. a szesz adóztatásáról, valamint a szesz előállításával, forgalomba 

hozatalával és jövedéki ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezési jogról szóló 39/1967. (X. 12.) Korm. 
rendelet és az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet módosításáról 

27/1969. (VIII. 14.) Korm. r. a nagyközségek szabálysértési hatósági jogkörének kiterjesztéséről 
36/1969. (X. 30.) Korm. r. az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 

kiegészítéséről 
13/1970. (V. 17.) Korm. r. a mezőgazdasági traktorokra vonatkozó egyes jogszabályok hatályon kívül 

helyezéséről 
52/1970. (XII. 24.) Korm. r. a szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések módosításáról 
5/1972. (II. 27.) Korm. r. az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 

kiegészítéséről 
19/1972. (VI. 5.) MT r. az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 

kiegészítéséről 
2/1973. (I. 26.) MT r. az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 

2.) Korm. rendelet módosításáról 
25/1974. (VI. 16.) MT r. a 24/1950. (I. 21.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 
28/1976. (VIII. 3.) MT r. az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 

módosításáról és kiegészítéséről 
40/1976. (XI. 17.) MT r. a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításáról szóló 42/1970. (X. 27.) Korm. 

rendelet módosításáról 
28/1977. (VIII. 1.) MT r. egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről 
34/1977. (IX. 3.) MT r. a lakosság borforgalmi adójáról szóló 36/1970. (IX. 27.) Korm. rendelet 

módosításáról 
28/1978. (V. 26.) MT r. a szennyvízbírságolással kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról 
34/1978. (VII. 6.) MT r. egyes hajózási jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 
8/1980. (III. 25.) MT r. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között 

az 1979. szeptember 15. napján Budapesten aláírt, a gazdasági, ipari és műszaki együttműködésről és 
annak továbbfejlesztéséről szóló hosszú lejáratú megállapodás kihirdetéséről 

23/1980. (VI. 25.) MT r. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya 
között, az 1979. június 15. napján aláírt, a növényvédelem és a növényvédelmi karantén téren történő 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről 

1/1981. (I. 19.) MT r. a vízi jármű adóról szóló 20/1974. (V. 18.) MT rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

11/1982. (IV. 22.) MT r. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Albán Szocialista Népköztársaság 
Kormánya között Tiranában, 1982. évi január hó 20. napján aláírt, az 1981-1985. években lebonyolításra 
kerülő árucsereforgalomról és fizetésekről szóló megállapodás kihirdetéséről 

12/1982. (IV. 22.) MT r. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszlávia Képviselőházának 
Végrehajtó Tanácsa között Budapesten, 1981. évi január hó 16. napján aláírt, az áruk és szolgáltatások 
1981-1985. évek közötti forgalmáról szóló egyezmény kihirdetéséről 

17/1982. (V. 4.) MT r. egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 



60/1982. (XI. 26.) MT r. a megyei (fővárosi) élelmiszer-ellenőrző és vegyvizsgáló intézetekről szóló 
1/1970. (I. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

81/1982. (XII. 27.) MT r. a belföldi távolsági (helyközi) utazási kedvezményrendszer változásával 
összefüggésben egyes minisztertanácsi rendeletek és határozatok módosításáról 

9/1983. (V. 4.) MT r. az állami vállalatokra vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról 
44/1984. (XI. 5.) MT r. az állami vállalatok felügyelő bizottságairól szóló 73/1982. (XII. 15.) MT 

rendelet módosításáról 
59/1984. (XII. 13.) MT r. a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. törvényerejű rendelet 

végrehajtásáról kiadott 41/1977. (XI. 3.) MT rendelet kiegészítéséről, illetőleg módosításáról 
18/1985. (IV. 13.) MT r. egyes minisztertanácsi rendeletek és határozatok hatályon kívül helyezéséről 
51/1986. (XI. 26.) MT r. a kiskorúakról való állami gondoskodásról, valamint a szülő és a gyermek 

kapcsolattartásának szabályozásáról 
58/1986. (XII. 10.) MT r. a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 

végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet módosításáról 
21/1987. (VII. 10.) MT r. az állat-egészségügyi intézetek létesítéséről szóló 175/1951. (IX. 22.) MT 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 
26/1987. (VII. 30.) MT r. a földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról 
31/1987. (VIII. 24.) MT r. a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről szóló 14/1978. (III. 1.) MT 

rendelet módosításáról 
35/1987. (IX. 15.) MT r. a Közlekedési Főfelügyeletről szóló 15/1983. (VI. 1.) MT rendelet 

módosításáról 
36/1987. (IX. 29.) MT r. egyes miniszertanácsi rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
80/1987. (XII. 24.) MT r. a vasúti közlekedéssel összefüggő egyes minisztertanácsi rendeletek 

módosításáról 
84/1987. (XII. 27.) MT r. a gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 

módosításáról 
86/1987. (XII. 29.) MT r. az 1960. előtt kibocsátott kormányszintű jogszabályok rendezéséről 
94/1987. (XII. 31.) MT r. egyes minisztertanácsi rendeletek módosításáról 
100/1987. (XII. 31.) MT r. a mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet 

módosításáról 
1/1988. (II. 2.) MT r. a beruházások rendjéről szóló 46/1984. (XI. 6.) MT rendelet módosításáról 
98/1988. (XII. 22.) MT r. az adótanácsadói tevékenységről szóló 66/1987. (XII. 2.) MT rendelet 

módosításáról 
57/1989. (VI. 15.) MT r. a különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményből 

származó jövedelmek befizetésének rendjéről szóló 111/1988. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról 
90/1989. (VIII. 10.) MT r. a különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményekből 

származó jövedelmek befizetésének rendjéről szóló 111/1988. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról 
92/1989. (VIII. 17.) MT r. a fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak 

nyugdíjáról szóló 22/1971. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról 
130/1989. (XII. 22.) MT r. a fővárosi ingatlanszerzésről szóló 50/1982. (X. 7.) MT rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 
144/1989. (XII. 27.) MT r. a Munkásőrség megszüntetésével kapcsolatos, le nem zárt ügyek intézéséről 
153/1989. (XII. 28.) MT r. az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról 

rendelkező 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról 
156/1989. (XII. 30.) MT r. a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 

módosításáról 
7/1990. (VII. 17.) Korm. r. egyes munkaügyi rendelkezések módosításáról 
11/1990. (VII. 24.) Korm. r. a belföldiek utazási valutaellátásáról szóló 115/1989. (XI. 19.) MT 

rendelet módosításáról 
22/1990. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kormányrendeletek és határozatok hatályon kívül helyezéséről 
26/1990. (VIII. 13.) Korm. r. a bányászatról szóló 1960. évi III. törvény végrehajtásáról rendelkező 

9/1961. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
27/1990. (VIII. 13.) Korm. r. a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló a 91/1990. (V. 2.) MT 

rendelettel és az 1063/1983. (XII. 29.) MT határozattal módosított 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat 
módosításáról 

54/1990. (IX. 18.) Korm. r. egyes kormányrendeletek módosításáról 



73/1990. (X. 26.) Korm. r. az egyes központi államigazgatási szervek dolgozóinak korengedményes 
nyugdíjazásáról szóló 85/1990. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról 

75/1990. (X. 30.) Korm. r. az 1990. évi gázolaj áremelés ellentételezéséről szóló 14/1990. (VII. 27.) 
Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

79/1990. (XI. 1.) Korm. r. a különleges helyzetből, természeti, termelési kereskedelmi körülményből 
származó jövedelmek befizetésének rendjéről szóló 111/1988. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról 

89/1990. (XI. 14.) Korm. r. az üzemanyag és energia áremelés 1990. évi ellentételezéséről 
92/1990. (XI. 21.) Korm. r. az 1990. évi kistermelői szőlő- és mustfelvásárlás támogatásáról 
95/1990. (XI. 27.) Korm. r. a rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásának 1990. évi egyszeri 

kiegészítéséről (végrehajtott) 
105/1990. (XII. 15.) Korm. r. az üzemanyag és energia áremelés 1990. évi ellentételezéséről szóló 

89/1990. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról és kiegészítéséről 
107/1990. (XII. 20.) Korm. r. az állami alapjuttatásról szóló 42/1985. (X. 8.) MT rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 
108/1990. (XII. 20.) Korm. r. az energiagazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek és 

kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről 
126/1990. (XII. 30.) Korm. r. az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 

módosításáról 127/1990. (XII. 31.) Korm. r. a személygépkocsik megrendeléses vásárlásáról szóló 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

14/1990. (I. 31.) MT r. a helyiséggazdálkodásról szóló 19/1984. (IV. 15.) MT rendelet módosításáról 
27/1990. (II. 14.) MT r. az üzletek, részlegek, egységek szerződéses, illetve bérleti üzemeltetéséről szóló 

egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 
28/1990. (II. 14.) MT r. egyes minisztertanácsi határozatok hatályon kívül helyezéséről 
39/1990. (III. 4.) MT r. egyes minisztertanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
85/1990. (IV. 29.) MT r. egyes központi államigazgatási szervek dolgozóinak korengedményes 

nyugdíjáról (végrehajtott) 
92/1990. (V. 10.) MT r. a Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) 

MT rendelet és az ezt módosító 1/1990. (I. 4.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 
7/1991. (I. 14.) Korm. r. az adótanácsadói tevékenységről szóló 98/1988. (XII. 22.) MT rendelettel 

módosított 66/1987. (XII. 2.) MT rendelet módosításáról 
14/1991. (I. 23.) Korm. r. a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkező 

51/1990. (III. 21.) MT rendelet módosításáról 
37/1991. (III. 1.) Korm. r. az általános mezőgazdasági összeírásról 
39/1991. (III. 1.) Korm. r. egyes miniszterek feladat- és hatásköréről szóló jogszabályok módosításáról 
a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási feladatokat 

megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet 10., 13., 15-17. és 20-26. 
§-ai 

45/1991. (III. 18.) Korm. r. egyes kormányrendeletek, illetve kormányhatározatok és miniszteri 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

64/1991. (V. 7.) Korm. r. a Központi Ifjúsági Alapról szóló 73/1988. (X. 18.) MT rendelet 
módosításáról 

71/1991. (VI. 6.) Korm. r. a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozók élelmezési 
költségtérítéséről szóló 23/1989. (III. 12.) MT rendelet módosításáról 

78/1991. (VI. 13.) Korm. r. a kormányzati beruházások lebonyolításának egyes kérdéseiről 
80/1991. (VI. 15.) Korm. r. a rádióállomások forgalmi adatainak bejelentéséről szóló 26/1965. (XI. 

28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
82/1991. (VI. 27.) Korm. r. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz nyújtott egyszeri 

szerződéskötési támogatásról 
87/1991. (VI. 29.) Korm. r. a sokszorosítógépekről szóló egyes jogszabályok hatályon kívül 

helyezéséről 
92/1991. (VII. 18.) Korm. r. a banktevékenység folytatásának bankfelügyeleti feltételeiről és az Állami 

Bankfelügyeletről szóló 106/1989. (X. 29.) MT rendelet módosításáról 
93/1991. (VII. 18.) Korm. r. az illetékhivatalokról szóló 15/1987. (V. 13.) MT rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
111/1991. (VIII. 29.) Korm. r. az útalapról szóló 61/1989. (VI. 27.) MT rendelet módosításáról 



121/1991. (IX. 15.) Korm. r. a Magyar Közvéleménykutató Intézet jogutód nélküli megszüntetéséről és 
a dolgozók munkaügyi helyzetének rendezéséről 

149/1991. (XI. 30.) Korm. r. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény hatálybalépésével 
összefüggésben egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 

152/1991. (XII. 6.) Korm. r. egyes kormányrendeletek módosításáról 
7/1992. (I. 16.) Korm. r. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1987. évi 5. törvényerejű rendelet 

végrehajtására kiadott 17/1987. (VI. 9.) MT rendelet módosításáról 
35/1992. (II. 21.) Korm. r. a jogi személyiséggel rendelkező, jogi képviseletet ellátó munkaközösségek 

gazdálkodási rendjéről szóló 20/1989. (III. 1.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 
41/1992. (III. 6.) Korm. r. a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény végrehajtása tárgyában 

kiadott 51/1990. (III. 21.) MT rendelet módosításáról 
45/1992. (III. 11.) Korm. r. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról 

szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
49/1992. (III. 13.) Korm. r. a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítőire vonatkozó egyes 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
68/1992. (IV. 14.) Korm. r. egyes kormányrendeletek módosításáról 
71/1992. (IV. 21.) Korm. r. az ápolási díjról szóló 33/1990. (II. 25.) MT rendelet, valamint a helyi 

önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti 
igazgatási feladat- és hatásköréről szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról 

88/1992. (V. 29.) Korm. r. a 208/1951. (XII. 9.) MT rendelet mellékleteként kiadott Vasúti 
Árufuvarozás Szabályzata módosításáról 

103/1992. (VI. 26.) Korm. r. egyes munkaügyi jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 
108/1992. (VI. 27.) Korm. r. az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szerbiával és Montenegróval kapcsolatos 

757 (1992) határozatának végrehajtásáról szóló 91/1992. (VI. 3.) Korm. rendelet módosításáról 
121/1992. (VIII. 11.) Korm. r. a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról, valamint a 

közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályok módosításáról 
127/1992. (IX. 1.) Korm. r. a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló 

39/1987. (X. 12.) MT rendelet módosításáról szóló 115/1990. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról 
161/1992. (XII. 15.) Korm. r. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról 
163/1992. (XII. 15.) Korm. r. az 1992. évi bérszabályozással kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül 

helyezéséről 
175/1992. (XII. 29.) Korm. r. a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről 

szóló 43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról 
5/1993. (I. 13.) Korm. r. az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 

módosításáról 
11/1993. (I. 19.) Korm. r. egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül 

helyezéséről 
17/1993. (I. 27.) Korm. r. a tejtermelés korlátozását vállalók egyszeri támogatásáról szóló 84/1991. (VI. 

27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
31/1993. (II. 17.) Korm. r. egyes, a népjóléti igazgatás körébe tartozó jogszabályok hatályon kívül 

helyezéséről 
34/1993. (II. 17.) Korm. r. a Kuvait elleni jogtalan támadás, illetve megszállás által okozott közvetlen 

károk nemzetközi megtérítéséről 
35/1993. (II. 17.) Korm. r. a repülési pótlékról szóló 68/1987. (XII. 7.) MT rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
38/1993. (II. 25.) Korm. r. a Munkásőrség megszüntetésével kapcsolatos, le nem zárt ügyek intézéséről 

szóló 144/1989. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról 
42/1993. (III. 3.) Korm. r. a tárca nélküli miniszterek feladatairól szóló 27/1991. (II. 16.) Korm. 

rendelet módosításáról 
55/1993. (IV. 7.) Korm. r. a tartósan külföldön foglalkoztatott dolgozók egyes járandóságairól szóló 

157/1989. (XII. 30.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 
56/1993. (IV. 7.) Korm. r. az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségtérítéséről szóló 29/1990. 

(XII. 27.) PM rendelet hatályon kívül helyezéséről 
59/1993. (IV. 9.) Korm. r. a Céltámogatási Kiegészítő Keretből adható támogatásról 
76/1993. (V. 12.) Korm. r. a Német Szövetségi Köztársaság követségi ingatlanának tulajdonjogáról 



80/1993. (V. 19.) Korm. r. a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság alapításával összefüggő egyes 
intézkedésekről 

84/1993. (V. 26.) Korm. r. az adótanácsadói tevékenység szabályozásáról szóló 66/1987. (XII. 2.) MT 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

98/1993. (VII. 1.) Korm. r. a tervezett áremelés előzetes bejelentési kötelezettsége alá tartozó 
termékekről szóló 106/1990. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról 

99/1993. (VII. 6.) Korm. r. az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Jugoszláv Szövetségi Köztársasággal 
(Szerbia és Montenegró) kapcsolatos 757 (1992), 760 (1992) és 820 (1993) határozata végrehajtásáról 
szóló 73/1993. (V. 7.) Korm. rendelet módosításáról 

101/1993. (VII. 9.) Korm. r. az áruk, szolgáltatások, anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

109/1993. (VII. 29.) Korm. r. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról 

113/1993. (VIII. 5.) Korm. r. az ingatlanokra vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról és 
kiegészítéséről 

122/1993. (IX. 16.) Korm. r. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok 
kiegészítő állami támogatásának felhasználásáról 

134/1993. (X. 5.) Korm. r. a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket kihirdető jogszabályok 
hatályon kívül helyezéséről 

149/1993. (X. 26.) Korm. r. az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, 
illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

156/1993. (XI. 11.) Korm. r. az ENSZ Biztonsági Tanácsa által a Szerbia-Montenegró ellen 
meghirdetett embargóból eredő gazdasági károk részleges enyhítésére igényelhető kamattámogatásról 

159/1993. (XI. 11.) Korm. r. a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 48/1993. (III. 24.) Korm. 
rendelet módosításáról 

174/1993. (XII. 17.) Korm. r. a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 1995. évben támogatható 
településekről 

20/1994. (II. 16.) Korm. r. az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 
módosításáról 

36/1994. (III. 22.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a Magyar Rádióban 

37/1994. (III. 22.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a Magyar Televízióban 

40/1994. (III. 25.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, 
egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 113/1992. 
(VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról 

71/1994. (V. 7.) Korm. rendelet a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 
végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet módosításáról 

80/1994. (V. 25.) Korm. r. a MK. és az EFTA tagállamai közötti Megállapodás, valamint a MK és a 
Svájci Államszövetség, illetve a Liechtensteini Hercegség közötti Mezőgazdasági Levélváltás ideiglenes 
alkalmazásáról szóló 130/1993. (IX. 25.) Korm. r. hatályon kívül helyezéséről 

93/1994. (VI. 17.) Korm. r. egyes iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással kapcsolatos jogszabályok 
hatályon kívül helyezéséről 

117/1994. (VIII. 31.) Korm. r. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról 

118/1994. (VIII. 31.) Korm. r. a középfokú iskoláknak és a vállalatoknak a gyakorlati oktatási 
feladatok ellátására irányuló együttműködéséről, valamint a vállalatoknál folyó gyakorlati oktatásról 
szóló 22/1986. (VI. 20.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 

172/1994. (XII. 20.) Korm. r. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról 

185/1994. (XII. 29.) Korm. r. az 1995. évi energiaáremelés részleges lakossági ellentételezéséről 
13/1995. (II. 10.) Korm. r. az Országos Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda hatásköréről, szervezetéről és 

működéséről szóló 78/1990. (XI. 1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
22/1995. (III. 8.) Korm. r. a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló egyes kormányrendeletek 

módosításáról 



48/1995. (IV. 27.) Korm. r. a termőfölddel rendelkező munkanélküliek vállalkozóvá válásának 
támogatásáról szóló 152/1993. (X. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

84/1995. (VII. 12.) Korm. r. a távközlési beruházási hozzájárulásról szóló 16/1987. (V. 13.) MT 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

101/1995. (VIII. 25.) Korm. r. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról 

142/1995. (XI. 30.) Korm. r. az önálló polgári légiközlekedési hatóság létesítéséről 
162/1995. (XII. 27.) Korm. r. az 1995. évi elemi károk enyhítéséről 
165/1995. (XII. 27.) Korm. r. a köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, 

jutalmazásáról, valamint juttatásairól szóló 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 
176/1995. (XII. 27.) Korm. r. az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, 

illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
40/1996. (III. 13.) Korm. r. az 1997. évi Céltámogatási Kiegészítő Keret kedvezményezett településeiről 
48/1996. (III. 29.) Korm. r. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 

89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról rendelkező 174/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról 

71/1996. (V. 15.) Korm. r. a lakosság eseti gyógyszerkiadásainak részleges ellentételezéséről 
91/1996. (VI. 25.) Korm. r. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségéről szóló 7/1994. (I. 21.) Korm. rendelet módosításáról 
9/1997. (I. 22.) Korm. r. az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 

szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról 

25/1997. (II. 13.) Korm. r. a borsodi acélipar reorganizációjáért felelős kormánybiztosi tisztség 
megszüntetéséről 

26/1997. (II. 13.) Korm. r. a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. 
rendelet módosításáról 

28/1997. (II. 13.) Korm. r. egyes természetvédelmi tárgyú rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
73/1997. (IV. 29.) Korm. r. az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, 

illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
76/1997. (V. 9.) Korm. r. a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzési rendszerében 

országosan kiemelt termékek állami normatíváiról szóló 240/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról 

84/1997. (V. 21.) Korm. r. az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

85/1997. (V. 28.) Korm. r. egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 
97/1997. (VI. 11.) Korm. r. a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az 

ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 
módosításáról 

102/1997. (VI. 13.) Korm. r. a Miniszterelnökség fejezetnél tervezett, informatikai és távközlési 
beruházási célprogramok előirányzatainak átcsoportosításáról 

222/1997. (XII. 8.) Korm. r. a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről 
szóló 43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról 

27/1998. (II. 18.) Korm. r. a programfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatok 
megtervezéséről, az ezek felhasználásával megvalósuló kiadások finanszírozásának rendjéről szóló 
208/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

94/1998. (V. 13.) Korm. r. egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről 
111/1998. (VI. 3.) Korm. r. a kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez nyújtott kamattámogatásról 

szóló 23/1997. (II. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
118/1998. (VI. 16.) Korm. r. a Magyarországon ideiglenesen tartózkodó, ideiglenes menedéket élvező 

külföldiek átmeneti ellátásáról és támogatásáról szóló 41/1998. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról 
177/1998. (X. 30.) Korm. r. a Magyarországon tartózkodó, ideiglenes menedéket élvező külföldiek 

átmeneti ellátásáról és támogatásáról szóló 41/1998. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról 
27/1999. (II. 12.) Korm. r. a gazdálkodó szervezetek 1999. évi egyedi támogatásáról 
88/2000. (VI. 15.) Korm. r. az önkéntes ifjúsági építőtáborokat érintő egyes jogszabályok hatályon 

kívül helyezéséről 
200/1945. (III. 17.) ME r. a zsidótörvények és rendeletek hatályon kívül helyezéséről 



526/1945. (III. 17.) ME r. az ország területi változásaira vonatkozó törvények hatályon kívül helyezése 
tárgyában 

7200/1945. (IX. 19.) ME r. a nemzeti ellenállási mozgalomban és németellenes szabadságharcban 
szerzett érdemek elismeréséről 

11700/1945. (XII. 23.) ME r. a magyarországi német vagyonnak a Szovjetunió részére való átadásáról 
5950/1946. (V. 28.) ME r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó egyes jogszabályok 

hatálya alá tartozott magyar állampolgárok külföldre hurcolt javai tárgyában 
6280/1946. (VI. 2.) ME r. a magyarországi német vagyonnak a Szovjetunió részére való átadásával 

kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában 
7880/1946. (VII. 12.) ME r. a nyilasok vagy németek által nyugatra hurcolt köz- és magánvagyon 

kötelező bejelentése tárgyában 
8150/1946. (VII. 18.) ME r. magyar állampolgárok rendelkezése alól jogellenesen elvont egyes 

külföldi javak tárgyában 
10000/1946. (VIII. 31.) ME r. az 1946. évi XV. törvénybe iktatott magyar-csehszlovák lakosságcseréről 

szóló egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdések 
szabályozása tárgyában 

24390/1946. (XII. 17.) ME r. a nyilasok vagy németek által nyugatra hurcolt köz- és magánvagyonra 
vonatkozó rendelkezések módosítása és kiegészítése tárgyában 

5300/1947. (IV. 27.) ME r. a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában létrejött 
és az 1946. évi XV. törvénnyel az ország törvényei közé iktatott egyezmény végrehajtásával kapcsolatos 
egyes kérdések ideiglenes rendezése tárgyában 

6250/1947. (III. 17.) ME r. a magyar-csehszlovák lakosságcseréről szóló egyezmény végrehajtásával 
kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdések szabályozásáról szóló 10000/1946. (VIII. 
31.) ME rendelet 6. §-ának kiegészítése tárgyában 
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105/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 

egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 

1. § A Kormány az e rendelet mellékletében felsorolt kormányrendeleteket, minisztertanácsi rendeleteket, 
miniszterelnöki rendeleteket, miniszteri rendeleteket és államtitkári rendelkezéseket hatályon kívül helyezi. 

2. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi 
szerződést kihirdető törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba, és 2004. július 31-én hatályát veszti. 

Melléklet a 105/2004. (IV. 27.) Korm. rendelethez 

Kormány- és minisztertanácsi rendeletek............................................................................1. oldal 

A Kormány tagjai és jogelődeik által kibocsátott rendeletek............................................18. oldal 

Államtitkári rendelkezések.................................................................................................42. oldal 

 

 

Kormány- és minisztertanácsi rendeletek 

1947. 

11530/1947. (X. 19.) Korm. rendelet a volt Budapest székesfővárosi községi, valamint a bajai állami középfokú 
kertészeti tanintézet által kiállított kertészeti képesítő bizonyítvány képesítő erejének megállapítása tárgyában 

1948. 

6300/1948. (VI. 9.) Korm. rendelet a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság részéről érvényben tartott kétoldalú 
nemzetközi egyezmények újbóli alkalmazásáról 

8780/1948. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Párizsban, az 1947. évi február hó 10. napján kelt és az 1947. évi XVIII. 
törvénybe iktatott békeszerződés ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása, valamint a 
szabadalmak oltalmi idejének meghosszabbítása tárgyában 

10340/1948. (X. 12.) Korm. rendelet a bírósági és az egyes közigazgatási iratok kicserélése tárgyában Budapesten, 
az 1948. évi augusztus hó 28. napján kelt magyar-román Egyezmény kihirdetéséről 

1949. 

3200/1949. (IV. 9.) Korm. rendelet a vakokról való intézményes állami gondoskodás tárgyában 
4054/1949. (V. 25.) Korm. rendelet az erdész (alerdész), továbbá erdőőri szakiskolát végzett, valamint alerdészi 

különbözeti szakvizsgát tett erdészek iskolai végzettségének és képesítésének minősítéséről 

1952. 

70/1952. (VIII. 23.) MT rendelet a törvényes zálogjog vagy visszatartási jog címén a szálloda birtokában lévő 
ingóságok értékesítéséről 

1957. 
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51/1957. (VIII. 18.) Korm. rendelet a magyar tengeri kereskedelmi hajók lobogójáról 

1958. 

45/1958. (VII. 30.) Korm. rendelet az állami szervek iratainak védelméről és selejtezéséről 

1961. 

52/1961. (XII. 31.) Korm. rendelet a Bartók Béla és Liszt Ferenc emlékév alkalmából kibocsátott jubileumi érmék 
büntetőjogi védelméről 

1966. 

12/1966. (IV. 1.) Korm. rendelet a vízügyi törvény végrehajtásáról szóló 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről 

1968. 

39/1968. (X. 30.) Korm. rendelet a vízügyi törvény végrehajtásáról szóló 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről 

1970. 

35/1970. (IX. 23.) Korm. rendelet egyes mezőgazdasági és erdészeti kutató (kísérleti) intézetek létesítéséről szóló 
kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről 

43/1970. (X. 30.) Korm. rendelet a földterületek méterrendszerű nyilvántartásáról 

1971. 

4/1971. (II. 8.) Korm. rendelet a lakbérhozzájárulásról 
21/1971. (V. 25.) Korm. rendelet egyes kártalanítási igényeknek a Nácizmus Magyarországi Üldözöttei Országos 

Érdekvédelmi Szervezete útján történő rendezéséről 

1972. 

45/1972. (XII. 30.) MT rendelet a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény végrehajtásával összefüggő egyes 
kérdésekről 

1973. 

17/1973. (VI. 27.) MT rendelet a „Különböző anyagok és ötvözetek hegesztése, felrakó hegesztése és termikus 
vágása tudományos alapjainak fejlesztése és új technológiai eljárásaik kidolgozása hegesztett szerkezetek 
előállításához, valamint hatékony hegesztési anyagok és berendezések létrehozása” című problémával kapcsolatos 
tudományos-műszaki együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

21/1973. (VIII. 18.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének Kormánya közötti, a budapesti Szovjet Tudomány és Kultúra Házának létesítéséről és 
tevékenységéről szóló, Budapesten 1973. év április hó 2. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 

1974. 

30/1974. (VII. 15.) MT rendelet a tudományos és műszaki kutatások anyagi-műszaki ellátása terén 
megvalósítandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

1975. 
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3/1975. (II. 26.) MT rendelet „A növénytermesztési és állattenyésztési folyamatok gépesítése, villamosítása és 
automatizálása” című problémával kapcsolatos tudományos-műszaki együttműködésről szóló, Moszkvában, 1972. 
január 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 

4/1975. (II. 26.) MT rendelet „A nemesítés és vetőmagtermesztés elméleti alapjainak a mezőgazdasági kultúrák 
nagy termőképességű és kiváló minőségű fajtái és hibridjei nemesítése új módszereinek kidolgozása” című 
problémával kapcsolatos tudományos-műszaki együttműködésről szóló, Drezdában, 1971. november 19. napján 
aláírt egyezmény kihirdetéséről 

5/1975. (II. 26.) MT rendelet „A meglevő élelmiszerek tápértékének növelése és új, jó minőségű élelmiszerek 
létrehozása” című problémával kapcsolatos tudományos-műszaki együttműködésről szóló, Varsóban, 1972. január 
13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 

6/1975. (II. 26.) MT rendelet „Az erdőgazdasági munkák komplex gépesítése” című problémával kapcsolatos 
műszaki-tudományos együttműködésről szóló, Drezdában, 1971. november 19. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről 

7/1975. (II. 27.) MT rendelet „A matematikai módszerek és az elektronikus számítástechnika kidolgozása és 
alkalmazása a mezőgazdaságban” című problémával kapcsolatos tudományos-műszaki együttműködésről szóló, 
Drezdában, 1971. november 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 

8/1975. (II. 27.) MT rendelet „A tojás és baromfihús ipari termelését szolgáló Nemzetközi Baromfiellenőrző és 
Kipróbáló Állomás (NBÉKÁ) alapításáról” szóló, Drezdában, 1971. november 19. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről 

9/1975. (II. 27.) MT rendelet „Az élelmiszer-ipari göngyöleggel és csomagolással kapcsolatos főbb problémák 
kidolgozásában való tudományos-műszaki együttműködésről” szóló, Moszkvában, 1972. április 17. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről 

10/1975. (II. 27.) MT rendelet „Az állattenyésztés alapvető biológiai problémáinak kidolgozása” című 
problémával kapcsolatos tudományos-műszaki együttműködésről szóló, Ulánbátorban, 1971. június 22. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről 

11/1975. (II. 27.) MT rendelet „Az új komplex és egyéb műtrágyák előállítása iránti követelmények és hatékony 
felhasználási módszerek kimunkálása, azok hatása a talaj termőképességére huzamos ideig tartó alkalmazás esetén” 
című problémával kapcsolatos tudományos-műszaki együttműködésről szóló, Ulánbátorban, 1972. június 22. napján 
aláírt egyezmény kihirdetéséről 

24/1975. (VIII. 26.) MT rendelet „Az ergonómiai normák és követelmények tudományos alapjainak kidolgozásá”-
val kapcsolatos tudományos-műszaki együttműködésről szóló, Szófiában 1974. december 19. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről 

1977. 

11/1977. (III. 30.) MT rendelet a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. 
törvény végrehajtásáról 

12/1977. (III. 30.) MT rendelet a különösen nagy kárt okozó pincebeomlásokkal érintett területeken levő pincékről 
45/1977. (XI. 24.) MT rendelet a mezőgazdasági termékforgalomról 

1978. 

2/1978. (I. 9.) MT rendelet a rosszindulatú daganatok kutatásával kapcsolatos tudományos-műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 

39/1978. (VII. 18.) MT rendelet a vállalati felügyeleti és belső ellenőrzésről 

1979. 

23/1979. (VI. 28.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról 
26/1979. (VII. 21.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről 

1981. 

32/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya 
között Szófiában, 1981. évi február hó 13. napján aláírt, az 1981-1985. évi áruforgalomról és az azzal kapcsolatos 
fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről 
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33/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
Kormánya között Budapesten, 1981. évi január hó 9. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsereforgalomról és az azzal 
kapcsolatos fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

35/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság 
Kormánya között Budapesten, 1981. évi február 6. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsereforgalomról és 
fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

36/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács 
között Phnom Phenben, 1981. évi február 19. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsereforgalomról és kölcsönös 
fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

37/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 
Kormánya között Vientiane-ban, 1980. évi november hó 13. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsereforgalomról és 
fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

38/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya 
között Ulánbátorban, 1980. évi november hó 13. napján aláírt, az 1981-1985. évekre vonatkozó kölcsönös 
áruszállításokról és fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

39/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság 
Kormánya között Budapesten, 1980. évi november hó 25. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsereforgalomról és 
kölcsönös fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

40/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének Kormánya között Moszkvában, 1981. évi március hó 27. napján aláírt, az 1981-1985. évi 
árucsereforgalomról és fizetésekről szóló Megállapodás kihirdetéséről 

61/1981. (XII. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között a 
textiltermékek kereskedelméről szóló, Brüsszelben, az 1981. évi július hó 9. napján aláírt Megállapodás 
kihirdetéséről 

62/1981. (XII. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között a juh- és 
kecskeszektorban folytatott kereskedelemről szóló, Genfben, az 1981. évi július hó 10. napján aláírt levélváltás 
kihirdetéséről 

1982. 

23/1982. (V. 24.) MT rendelet egyes vállalatfelügyeleti hatáskörbe utalt feladatokra vonatkozó jogszabályok 
módosításáról 

83/1982. (XII. 29.) MT rendelet a képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet és az ipari tervezőművészet 
egyes kérdéseinek szabályozásáról 

1983. 

4/1983. (II. 14.) MT rendelet a magánszemélyek által mások részére folytatható számviteli és ügyvitelszervezési 
tevékenység szakképesítési feltételeiről 

7/1983. (IV. 13.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtására kiadott 23/1979. 
(VI. 28.) MT rendelet módosításáról 

1984. 

36/1984. (X. 31.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 
23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról 

39/1984. (XI. 5.) MT rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről 
60/1984. (XII. 13.) MT rendelet a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésével összefüggő egyes jogszabályok 

módosításáról 

1985. 

15/1985. (III. 28.) MT rendelet a vízügyi törvény végrehajtásáról szóló 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet 
kiegészítéséről és a víziállások felülvizsgálatáról 

17/1985. (IV. 13.) MT rendelet a mezőgazdasági termékforgalomról szóló 45/1977. (XI. 24.) MT rendelet 
módosításáról 
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22/1985. (IV. 20.) MT rendelet az egyes kereskedelmi egységek jövedelemérdekeltségű üzemeltetéséről szóló 
57/1982. (X. 22.) MT rendelet módosításáról 

24/1985. (V. 6.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 
23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról 

55/1985. (XII. 27.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 
23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról 

68/1985. (XII. 31.) MT rendelet a szolgáltató szervezetek nyitvatartásáról 

1986. 

37/1986. (VIII. 31.) MT rendelet az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképző intézetekről 
42/1986. (X. 18.) MT rendelet a raktárgazdálkodásról 
45/1986. (X. 30.) MT rendelet a szeszes ital árusításának és fogyasztásának korlátozásáról 
53/1986. (XII. 10.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 

23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról 
54/1986. (XII. 10.) MT rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 

módosításáról 

1987. 

12/1987. (IV. 13.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről, illetőleg emeléséről 
18/1987. (VI. 14.) MT rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról és az egészségügyi 

miniszter jogköréről rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról 
22/1987. (VII. 20.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről, illetőleg emeléséről 
73/1987. (XII. 10.) MT rendelet az Egészségvédelmi Alap létrehozásáról 
82/1987. (XII. 27.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészítéséről, valamint 

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet 
módosításáról 

85/1987. (XII. 28.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 
23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról 

92/1987. (XII. 30.) MT rendelet a gazdálkodási kötelesség megszegésének bűncselekményével kapcsolatos 
jogszabályokról 

1988. 

47/1988. (VI. 21.) MT rendelet a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtására kiadott 6/1976. (III. 31.) 
MT rendelet módosításáról 

69/1988. (IX. 13.) MT rendelet egyes nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, valamint a házastársi pótlék 
kiegészítéséről 

87/1988. (XII. 15.) MT rendelet a takarékbetétekből származó 1989-1990. évi jövedelmek utáni adó 
megfizetésének módjáról 

102/1988. (XII. 24.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtására kiadott 
23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról 

110/1988. (XII. 31.) MT rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 
módosításáról 

117/1988. (XII. 31.) MT rendelet a nyugellátások, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások és egyéb ellátások 
emeléséről, valamint a házastársi pótlék kiegészítéséről 

1989. 

28/1989. (IV. 7.) MT rendelet a helyiséggazdálkodásról szóló 19/1984. (IV. 15.) MT rendeletet módosító 4/1989. 
(I. 13.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 

49/1989. (VI. 5.) MT rendelet a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet 
módosításáról 

52/1989. (VI. 5.) MT rendelet egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről 
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56/1989. (VI. 15.) MT rendelet a nyugellátások, egyes baleseti nyugellátások és nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások, valamint egyéb ellátások emeléséről 

73/1989. (VII. 7.) MT rendelet a földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 26/1987. (VII. 30.) 
MT rendelet módosításáról 

95/1989. (VIII. 30.) MT rendelet a polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtására 
kiadott 17/1981. (VI. 9.) MT rendelet módosításáról 

126/1989. (XII. 9.) MT rendelet a népi ellenőrzés megszüntetése kapcsán felmerülő jogszabályrendezésről, 
illetőleg a folyamatban levő peres és közérdekű bejelentések le nem zárható ügyeinek intézési rendjéről 

1990. 

32/1990. (II. 18.) MT rendelet a földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 26/1987. (VII. 30.) 
MT rendelet módosításáról 

36/1990. (II. 28.) MT rendelet az iskolarendszeren kívüli magánoktatás egyes kérdéseiről és az oktatói 
munkaközösségekről 

44/1990. (III. 13.) MT rendelet az egyes minisztertanácsi rendeletek és határozatok hatályon kívül helyezéséről, 
módosításáról 

58/1990. (III. 23.) MT rendelet az egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről szóló 
52/1989. (VI. 5.) MT rendelet módosításáról 

62/1990. (III. 23.) MT rendelet a General Motors és a RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár által alapított vegyes 
vállalat adókedvezményének megállapításáról 

64/1990. (III. 27.) MT rendelet a települési körről, ahol az adóalanyt vállalkozási nyereségadó és általános 
forgalmi adó kedvezmény illeti meg 

66/1990. (III. 28.) MT rendelet a mezőgazdasági termékforgalomról szóló 45/1977. (XI. 24.) MT rendelet 
módosításáról 

67/1990. (IV. 4.) MT rendelet a helyiséggazdálkodásról szóló 19/1984. (IV. 15.) MT rendelet módosításáról 
73/1990. (IV. 17.) MT rendelet az AGROFERM Magyar-Japán Fermentációipari Rt. adókedvezményének 

megállapításáról 
77/1990. (IV. 25.) MT rendelet a Hitelfedezeti Alapról 
94/1990. (V. 16.) MT rendelet a vállalkozási nyereségadó- és általános forgalmiadó-kedvezménnyel érintett 

települési körről szóló 64/1990. (III. 27.) MT rendelet kiegészítéséről 
10/1990. (VII. 24.) Korm. rendelet a Ford Motor Company magyarországi székhelyű vállalata („Ford 

Vállalkozás”) adókedvezményének megállapításáról 
19/1990. (VIII. 3.) Korm. rendelet egyes nyugellátások és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről, 

a házastársi pótlék és a gyermekgondozási segélyre jogosultak jövedelempótlékának kiegészítéséről 
35/1990. (IX. 12.) Korm. rendelet a vállalkozási nyereségadó- és általános forgalmi adó kedvezménnyel érintett 

települési körről szóló 64/1990. (III. 27.) MT rendelet módosításáról 
53/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet a helyi önkormányzati választásokon jelölteket állító kisebbségi szervezetek 

költségvetési támogatásáról 
83/1990. (XI. 13.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról 
112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról 
113/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok behozatalánál 

alkalmazható piacvédelmi intézkedésről 
122/1990. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 

88/1990. (IV. 30.) MT rendelet módosításáról 
127/1990. (XII. 31.) Korm. rendelet a személygépkocsik megrendeléses vásárlásáról szóló rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

1991. 

18/1991. (I. 28.) Korm. rendelet a nyugellátások és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről és a 
gyermekgondozási segély kiegészítéséről 

72/1991. (VI. 6.) Korm. rendelet az egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről szóló 
52/1989. (VI. 5.) MT rendelet módosításáról 

77/1991. (VI. 13.) Korm. rendelet a Hitelfedezeti Alapról szóló 77/1990. (IV. 25.) MT rendelet módosításáról 
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98/1991. (VII. 25.) Korm. rendelet az Agrárpiaci Rendtartást Koordináló Bizottság létrehozásáról és feladatairól 
szóló 11/1991. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 

99/1991. (VII. 25.) Korm. rendelet egyes nyugellátások, baleseti nyugellátások és az átmeneti járadék évközi 
emeléséről 

100/1991. (VII. 25.) Korm. rendelet egyes nyugellátásban részesülők, továbbá a családi pótlékban részesülő 
családok 1991. évi rendkívüli támogatásáról 

102/1991. (VII. 31.) Korm. rendelet a polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról 
rendelkező 17/1981. (VI. 9.) MT rendelet módosításáról 

113/1991. (IX. 4.) Korm. rendelet a neveléssel-oktatással kapcsolatos egyes feladatokról és hatáskörökről 
131/1991. (X. 17.) Korm. rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 

16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról 
134/1991. (X. 22.) Korm. rendelet egyes nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülők, 

továbbá a családi pótlékban részesülő családok rendkívüli támogatásáról 
138/1991. (X. 29.) Korm. rendelet a Központi Állami Kórház megszüntetéséről, az intézmény további 

hasznosításáról és az általa ellátott egyes feladatokról 
144/1991. (XI. 15.) Korm. rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet és a 

pénzforgalomról szóló 4/1986. (XII. 28.) MNB rendelkezés módosításáról 
174/1991. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről és rendezéséről 
188/1991. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről 

1992. 

11/1992. (I. 20.) Korm. rendelet a Népi Iparművészeti Tanács megszüntetéséről 
31/1992. (II. 13.) Korm. rendelet az Agrárpiaci Rendtartást Koordináló Bizottság létrehozásáról és feladatairól 

szóló 11/1991. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 
32/1992. (II. 14.) Korm. rendelet a polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtására 

kiadott 17/1981. (VI. 9.) MT rendelet módosításáról 
39/1992. (III. 4.) Korm. rendelet a Lakásalap megszüntetéséről és kötelezettségeinek átszállásáról 
44/1992. (III. 11.) Korm. rendelet a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti 

szabályokról szóló 1992. évi II. törvénnyel összefüggő jogszabályok módosításáról 
58/1992. (III. 26.) Korm. rendelet a mezőgazdasági szövetkezetek egyes tartozásainak megfizetéséről 
61/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 

módosításáról 
93/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet egyes saját jogú nyugellátások emeléséről 
95/1992. (VI. 12.) Korm. rendelet a Vízügyi Alapról szóló 2/1992. (I. 6.) Korm. rendelet módosításáról 
101/1992. (VI. 19.) Korm. rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 

módosításáról 
119/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítványról szóló 81/1990. (IV. 27.) MT 

rendelet módosításáról 
132/1992. (IX. 11.) Korm. rendelet a mezőgazdasági szövetkezetek egyes tartozásainak megfizetéséről szóló 

58/1992. (III. 26.) Korm. rendelet hatályának kiterjesztéséről 
137/1992. (X. 8.) Korm. rendelet az Agrárpiaci Rendtartást Koordináló Bizottság létrehozásáról és feladatairól 

szóló 11/1991. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 
164/1992. (XII. 17.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről és 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

1993. 

6/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
Kormánya között gazdasági szakemberek képzése és továbbképzése területén az együttműködés elmélyítéséről 
szóló, Budapesten, 1990. március 24-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 

20/1993. (I. 29.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről szóló 95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról 

41/1993. (II. 27.) Korm. rendelet a nyugellátások, baleseti nyugellátások és nyugdíjszerű egyéb ellátások 
emeléséről, valamint a gyermekgondozási segély kiegészítéséről 
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50/1993. (III. 27.) Korm. rendelet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott 
károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. 
rendelet módosításáról 

60/1993. (IV. 9.) Korm. rendelet a ragadós száj- és körömfájás állatbetegség Magyarországra való behurcolásának 
megakadályozása érdekében szükséges behozatali és átszállítási tilalomról 

62/1993. (IV. 27.) Korm. rendelet a vagyonjegyről szóló 94/1988. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról 
69/1993. (V. 5.) Korm. rendelet a ragadós száj- és körömfájás állatbetegség Magyarországra való behurcolásának 

megakadályozása érdekében szükséges behozatali és átszállítási tilalomról szóló 60/1993. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról 

83/1993. (V. 26.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

95/1993. (VI. 25.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között 
Rómában, 1990. január 17-én aláírt és a 37/1990. (II. 28.) MT rendelettel kihirdetett, valamint az 1991. július 6-án, 
Budapesten aláírt és a 130/1991. (X. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodás módosításáról 

100/1993. (VII. 6.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának 
szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

103/1993. (VII. 12.) Korm. rendelet a helyi önkormányzati irattárakban, illetve levéltárakban őrzött, a jogutód 
nélkül megszüntetett Állami Egyházügyi Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó iratok további kezeléséről 

107/1993. (VII. 29.) Korm. rendelet a társadalmi szervezetek és az alapítványok gazdálkodására vonatkozó 
jogszabályok módosításáról 

111/1993. (VIII. 3.) Korm. rendelet az általános forgalmi adó 1993. augusztus 1-jei emelésével összefüggő, 
egyidejű lakossági kompenzálásról 

133/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet a postai tevékenységről 
154/1993. (X. 28.) Korm. rendelet az 1993. január 1-je előtt megállapított nyugellátások, baleseti nyugellátások, 

valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások egyösszegű kiegészítéséről 
165/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, bizonyos borokra 

érvényes vámkontingensek kölcsönös felállításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 
173/1993. (XII. 15.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

1994. 

4/1994. (I. 14.) Korm. rendelet az Állami Vagyonügynökségnek ingatlan ingyenes átruházására történő 
felhatalmazásáról 

11/1994. (I. 30.) Korm. rendelet egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól 
szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

23/1994. (II. 23.) Korm. rendelet a nyugellátások, baleseti nyugellátások, a nyugdíjszerű ellátások és a 
gyermekgondozási segély jövedelempótlékának emeléséről 

25/1994. (II. 25.) Korm. rendelet a családi pótlék egyszeri kiegészítéséről 
32/1994. (III. 18.) Korm. rendelet ingatlanok cseréjéről 
44/1994. (III. 29.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
49/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a Ciprusi Köztársaság 

Belügyminisztériuma között a terrorizmus, a kábítószerek illegális forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban 
történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről 

52/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló 161/1993. (XI. 
17.) Korm. rendelet módosításáról 

60/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ipari és 
kereskedelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 158/1992. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról 

67/1994. (V. 4.) Korm. rendelet az egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának átmeneti szabályozásáról 
szóló 86/1993. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

69/1994. (V. 4.) Korm. rendelet a dömpingellenes és az értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályokról 
78/1994. (V. 19.) Korm. rendelet egyes miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek 

módosításáról a nemzeti szabványosítással, valamint a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek 
akkreditálásával összefüggő időszerű feladatok ellátása érdekében 
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92/1994. (VI. 17.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi 
költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes 
intézményeknél történő végrehajtásáról rendelkező 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

102/1994. (VI. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 
43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról 

105/1994. (VII. 6.) Korm. rendelet a Budapest XIII., Váci út 71. szám alatti ingatlanra vonatkozó rendelkezések 
módosításáról 

106/1994. (VII. 14.) Korm. rendelet az Autovill Rt. vagyonát érintő intézkedésről 
107/1994. (VII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolását módosító 1994. évi 

LVI. törvény végrehajtásáról 
109/1994. (VII. 21.) Korm. rendelet a Kormány megalakulásával összefüggő egyes hatásköri rendelkezések 

módosításáról 
110/1994. (VIII. 6.) Korm. rendelet a nyugellátások és baleseti nyugellátások emeléséről 
111/1994. (VIII. 6.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások és a gyermekgondozási segély 

pótlékának emeléséről 
120/1994. (IX. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 

1993. július 28-án aláírt, határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről 
122/1994. (IX. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a Magyar Televízióban tárgyú 37/1994. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról 
123/1994. (IX. 13.) Korm. rendelet a II. Európai Ifjúsági Központ székhelyének biztosításáról 
132/1994. (X. 21.) Korm. rendelet a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 178/1993. 

(XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
134/1994. (X. 22.) Korm. rendelet a nyugellátások, baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások visszamenőleges emeléséről, illetve egyösszegű kiegészítéséről 
150/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 

43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról 
167/1994. (XII. 14.) Korm. rendelet a kerületi bányaműszaki felügyelőségek illetékességi területéről szóló 

63/1990. (III. 27.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 
171/1994. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti Mezőgazdasági 

Levélváltást kihirdető 128/1993. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság és a Svéd Királyság 
közötti Mezőgazdasági Levélváltást kihirdető 129/1993. (IX. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

178/1994. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai 
között, Genfben, 1993. március 29-én aláírt szabadkereskedelmi megállapodást kihirdető 1993. évi LXXXIII. 
törvény módosításáról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság között a kereskedelem 
akadályainak kölcsönös megszüntetéséről szóló, 1974. május 2-án aláírt szabadkereskedelmi megállapodást 
kihirdető, az 1982. évi 12. törvényerejű rendelettel módosított 1975. évi 5. törvényerejű rendelet és a Magyar 
Köztársaság és a Finn Köztársaság közötti, a Harmonizált Rendszer 1-24. fejezetébe tartozó termékekre 
alkalmazandó elbánásról szóló Jegyzőkönyvet kihirdető 1994. évi VIII. törvényt hatályon kívül helyező törvény 
hatálybalépéséről 

186/1994. (XII. 29.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

190/1994. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes társasági adókedvezményekről szóló 90/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

1995. 

5/1995. (I. 26.) Korm. rendelet a Céltámogatási Kiegészítő Keretből adható támogatásról szóló 59/1993. (IV. 9.) 
Korm. rendelet módosításáról 

16/1995. (II. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar 
Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

18/1995. (III. 1.) Korm. rendelet a nyugellátások és baleseti nyugellátások emeléséről 
19/1995. (III. 1.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 
21/1995. (III. 3.) Korm. rendelet a menekülteket befogadó állomásokról szóló 64/1989. (VI. 30.) MT rendelet 

módosításáról 
24/1995. (III. 8.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek és -határozatok hatályon kívül helyezéséről 
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26/1995. (III. 24.) Korm. rendelet az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központja székhelyének 
biztosításáról 

27/1995. (III. 24.) Korm. rendelet az energia-áremelés részleges intézményi ellentételezéséről 
30/1995. (III. 24.) Korm. rendelet a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet 

módosításáról 
36/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó 

szervezetekről szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 
39/1995. (IV. 7.) Korm. rendelet a Nemzeti Ellenállásért Emléklap adományozásáról 
41/1995. (IV. 19.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
42/1995. (IV. 19.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. 

(X. 9.) Korm. rendelet módosításáról 
51/1995. (V. 10.) Korm. rendelet az állam tulajdonából ideiglenesen ki nem adható műemlékekről szóló 83/1992. 

(V. 14.) Korm. rendelet módosításáról 
80/1995. (VII. 6.) Korm. rendelet az államháztartás alrendszereinek bankszámlavezetési, letéti kezelési, 

pénzellátási és költségvetési befizetési rendjéről szóló 140/1993. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról 
88/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a nyugellátások és baleseti nyugellátások 1995. szeptember havi emeléséről 
91/1995. (VIII. 4.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 
95/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet a villamosenergia-szállítás és -szolgáltatás korlátozásáról és szüneteltetéséről 
97/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet 

módosításáról 
99/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyházi nyugdíjalapok támogatásáról 
126/1995. (X. 18.) Korm. rendelet egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 
127/1995. (X. 20.) Korm. rendelet az állami címer és az állami felségjogra utaló elnevezés használatával 

kapcsolatos egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
134/1995. (XI. 16.) Korm. rendelet a gazdasági kamarák általános feladatai biztosításához szükséges jogszabály-

módosításokról 
140/1995. (XI. 29.) Korm. rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem központi szervezetének szétválásáról 
153/1995. (XII. 15.) Korm. rendelet a Világkiállítás lemondásával összefüggő feladatok ellátásával megbízott 

kormánybiztosi tisztség megszüntetéséről 
175/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a nyugellátások és baleseti nyugellátások emeléséről 

1996. 

2/1996. (I. 15.) Korm. rendelet a tervezett áremelés előzetes bejelentési kötelezettsége alá tartozó termékekről 
szóló 106/1990. (XII. 18.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

5/1996. (I. 18.) Korm. rendelet az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. által folytatott, 
életbiztosítással egybekötött nyugdíj előtakarékossági betétekkel összefüggésben felmerülő kérdések rendezéséről 

9/1996. (I. 24.) Korm. rendelet a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtásáról szóló 32/1964. (XII. 13.) 
Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

13/1996. (I. 26.) Korm. rendelet az Armed Forces Radio And Television Service USA meghatározott időre szóló 
feljogosításáról rádió- és televízióműsor készítésére és közlésére 

20/1996. (II. 7.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról, valamint Riasztási 
és Segítségnyújtási Tervéről szóló 78/1995. (VI. 27.) Korm. rendelet módosításáról 

23/1996. (II. 9.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 
28/1996. (II. 21.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról 
43/1996. (III. 20.) Korm. rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról 
45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. 

törvény végrehajtásáról 
53/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról 
80/1996. (VI. 7.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló 61/1995. (V. 

30.) Korm. rendelet módosításáról 
81/1996. (VI. 7.) Korm. rendelet a nyugellátások és baleseti nyugellátások 1996. július havi emeléséről 
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82/1996. (VI. 7.) Korm. rendelet az egyes nyugellátásban, baleseti nyugellátásban és nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatásáról 

94/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet az egyházi nyugdíjalapok támogatásáról szóló 99/1995. (VIII. 24.) Korm. 
rendelet módosításáról 

97/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól 
szóló 6/1994. (I. 21.) Korm. rendelet módosításáról 

124/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről és 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

134/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi 
követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról 

155/1996. (X. 16.) Korm. rendelet a privatizációért felelős tárca nélküli miniszter feladatairól szóló 17/1995. (III. 
1.) Korm. rendelet módosításáról 

163/1996. (XI. 12.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 

171/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról 

172/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának 1996. évi részletes 
szabályairól szóló 107/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról 

174/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet a nyugellátások és baleseti nyugellátások emeléséről 
182/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 
192/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet a miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői területfejlesztéssel és 

területrendezéssel kapcsolatos feladatairól 
194/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet egyes területfejlesztési támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek 

módosításáról 

1997. 

1/1997. (I. 10.) Korm. rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 
89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról 

30/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a „Professor Emeritus” címmel rendelkezők rendszeres juttatásáról szóló 
53/1995. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról 

51/1997. (III. 19.) Korm. rendelet az Energia Alapítvánnyal összefüggő jegyzői feladatokról 
55/1997. (IV. 3.) Korm. rendelet a Magyar Tudomány Napjáról 
57/1997. (IV. 10.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 

módosításáról 
62/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet a postai tevékenységről szóló 133/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról 
74/1997. (IV. 29.) Korm. rendelet a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) 

Korm. rendelet módosításáról 
107/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
153/1997. (IX. 16.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
167/1997. (X. 3.) Korm. rendelet a központi közigazgatási szervek és állami költségvetési szervek 

illetménykifizetéséről 
179/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. 

rendelet módosításáról 
196/1997. (XI. 12.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) 

Korm. rendelet módosításáról 
207/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának 1997. évi részletes 

szabályairól szóló 81/1997. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról 
209/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások 1997. évi 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 80/1997. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról 
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215/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 219/1996. (XII. 24.) 
Korm. rendelet módosításáról 

221/1997. (XII. 8.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

224/1997. (XII. 8.) Korm. rendelet az ideiglenes műemléki védelem megszűnésével kapcsolatos kártalanításról 
230/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos műemlékfajták védelmére vonatkozó részletes szabályokról 
271/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet az országos múzeumok felsorolásáról 
286/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 

28/1995. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról 

1998. 

2/1998. (I. 12.) Korm. rendelet az állami vezetői juttatások jogosultsági feltételeiről szóló 131/1997. (VII. 24.) 
Korm. rendelet módosításáról 

14/1998. (I. 30.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról tárgyú 20/1997. 
(II. 13.) Korm. rendelet módosításáról 

43/1998. (III. 7.) Korm. rendelet az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a 
Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. 
törvény végrehajtásáról 

49/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról és hitelesítéséről 
66/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárságáról szóló 64/1996. (V. 3.) 

Korm. rendelet módosításáról 
70/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás 

szabályairól szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
76/1998. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes adótörvények alkalmazásában a készpénzzel történő fizetés 

összeghatáráról szóló 224/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzési rendszerében 

országosan kiemelt termékek állami normatíváiról szóló 240/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
100/1998. (V. 20.) Korm. rendelet az Állami Vagyonügynökség és a Pénzügyminisztérium közötti 

ingatlancseréről szóló 153/1993. (X. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
126/1998. (VII. 1.) Korm. rendelet a nyugellátások és baleseti nyugellátások emeléséről 
130/1998. (VII. 22.) Korm. rendelet a nyugellátások és baleseti nyugellátások emeléséről szóló 126/1998. (VII. 1.) 

Korm. rendelet módosításáról 
134/1998. (VII. 31.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának átmeneti 
felfüggesztéséről 

135/1998. (VIII. 13.) Korm. rendelet a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárságáról szóló 64/1996. (V. 3.) 
Korm. rendelet módosításáról 

139/1998. (VIII. 25.) Korm. rendelet a hágai Nemzetközi Bíróság Dunával kapcsolatos döntéséből adódó 
kormányzati feladatok koordinációjáról szóló 163/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

143/1998. (VIII. 25.) Korm. rendelet a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és 
lakhatási körülményeinek javításáról szóló 96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról 

184/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a céljellegű 
decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-előkészítési és elszámolási rendjéről, valamint a Magyar 
Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenőrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 
23.) Korm. rendelet módosításáról 

185/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez 
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. 
rendelet módosításáról 

192/1998. (XII. 2.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 
198/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi 

területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról 

205/1998. (XII. 23.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
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210/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet a tartósan külföldön foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, fizikai 
alkalmazottak közszolgálati jogviszonyára vonatkozó 22/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról 

222/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről 
233/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 

231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról 
237/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. 

(XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 
242/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 

1999. 

23/1999. (II. 10.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat átszervezésével 
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 

59/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos feladat- 
és hatáskörökről szóló 131/1998. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

67/1999. (V. 5.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő 
adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

82/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet az ingó dolgokat terhelő zálogjog és a vagyont terhelő zálogjog 
nyilvántartásáról szóló 7/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról 

90/1999. (VI. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos egyes 
jogszabályok módosításáról 

94/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és 
lakhatási körülményeinek javításáról szóló 96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról 

99/1999. (VI. 28.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 

132/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között, bizonyos borokra 
érvényes vámkontingensek kölcsönös felállításáról szóló megállapodás meghosszabbításáról, továbbá a Magyar 
Köztársaság Kormánya és az Európai Közösség Bizottsága között, a borbehozatali tanúsítványokról szóló 
levélváltások kihirdetéséről 

137/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet a menekültügyi eljárás részletes szabályairól, továbbá a kérelmezők, a 
menedékesek és a befogadottak okmányairól szóló 24/1998. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról 

164/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet egyes távközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 48/1997. (III. 14.) 
Korm. rendelet módosításáról 

171/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet a volt egyházi ingatlanok helyzetének rendezéséről szóló törvényben foglalt 
általános elidegenítési és terhelési tilalom megszüntetéséről 

172/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az 
ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról 

175/1999. (XII. 7.) Korm. rendelet a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi 
területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról 

180/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 219/1996. (XII. 24.) 
Korm. rendelet módosításáról 

182/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő 
végrehajtásról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról 

183/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 
módosításáról 

191/1999. (XII. 18.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről 
199/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 
212/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet a gazdálkodó szervezetek 2000. évi egyedi termelési támogatásáról 
216/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 

módosításáról, továbbá a gyógyfürdő intézményekről, valamint a természetes gyógytényezők hasznosításáról szóló 
63/1984. (XII. 19.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 



 14 

223/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

2000. 

22/2000. (III. 8.) Korm. rendelet az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. 
(XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 

25/2000. (III. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 

26/2000. (III. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról 

27/2000. (III. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi 
költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes 
intézményeknél történő végrehajtásáról rendelkező 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

35/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között bizonyos borokra 
érvényes vámkontingensek kölcsönös felállításáról szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló levélváltás 
kihirdetéséről 

60/2000. (V. 3.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok állami támogatásaiból és hozzájárulásaiból a 2000. év 
elején kialakult árvízi katasztrófahelyzet pénzügyi fedezetének biztosítására történő átcsoportosításról 

69/2000. (V. 19.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 
47/2000. (IV. 10.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról 

76/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a 2001. évi népszámlálással kapcsolatos feladatokról 
81/2000. (VI. 8.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő 

adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
82/2000. (VI. 8.) Korm. rendelet a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. 

rendelet módosításáról 
119/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók egyszeri, rendkívüli juttatásáról 
124/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó 

költségvetési hozzájárulásról szóló 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet módosításáról 
127/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 49/1998. 

(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
138/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 

szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
162/2000. (IX. 22.) Korm. rendelet a szociális ágazatban foglalkoztatottak egyszeri, rendkívüli juttatásáról 
165/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2000. évi kiegészítő emeléséről 
177/2000. (X. 31.) Korm. rendelet egyes nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kiegészítő emeléséről 
178/2000. (X. 31.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának átmeneti 
felfüggesztéséről készült 134/1998. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 

179/2000. (X. 31.) Korm. rendelet a szociális ágazatban foglalkoztatottak egyszeri, rendkívüli juttatásáról szóló 
162/2000. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról 

185/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény végrehajtásáról rendelkező 
3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról 

196/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók egyszeri, rendkívüli juttatásáról szóló 119/2000. 
(VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 

205/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről 
szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

206/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról 

211/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 
171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról 

212/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási 
szabályairól szóló 267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 

228/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
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234/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók egyszeri, rendkívüli juttatásáról szóló 119/2000. 
(VII. 7.) Korm. rendelet kiegészítéséről 

248/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről 
258/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a szociális ágazatban foglalkoztatottak egyszeri, rendkívüli juttatásáról szóló 

162/2000. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról 
272/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki 

szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 
16.) Korm. rendelet módosításáról 

277/2000. (XII. 28.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes 
intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

2001. 

7/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, 
a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

11/2001. (I. 30.) Korm. rendelet a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó 
költségvetési hozzájárulásról szóló 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet módosításáról 

16/2001. (II. 12.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 
5.) Korm. rendelet módosításáról 

26/2001. (II. 14.) Korm. rendelet ingatlan vagyon átcsoportosításról 
27/2001. (II. 14.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára 

szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról 
30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. 

(XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 
40/2001. (III. 6.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről 
44/2001. (III. 23.) Korm. rendelet a közszféra 2000. évi egyszeri keresetkiegészítéséről 
72/2001. (IV. 24.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2001. évi kiegészítő emeléséről 
76/2001. (V. 9.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2001. évi kiegészítő emeléséről 
84/2001. (V. 30.) Korm. rendelet az Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, a megfelelőség értékeléséről és az 

ipari termékek elfogadásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
86/2001. (V. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról 
96/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet az egyes rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek egyszeri 

juttatásáról 
133/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 

szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
134/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 

rendelet módosításáról 
135/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának átmeneti 
felfüggesztéséről 

147/2001. (VIII. 22.) Korm. rendelet a Postabank Rt. részvényvagyon átcsoportosításáról 
148/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség 

Szervezete (ICPO-Interpol) között a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete Budapesten, 2001. szeptember 23-
28-án megtartandó 70. Közgyűlésének megrendezésével kapcsolatban biztosított kiváltságokról és mentességekről 
szóló, Madridban, 2001. augusztus 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről 

182/2001. (X. 4.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet módosításáról 

183/2001. (X. 4.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról 

185/2001. (X. 11.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi 
szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet egyes 
rendelkezéseinek, valamint a módosításáról szóló 79/2001. (V. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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188/2001. (X. 17.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2001. november havi kiegészítő 
emeléséről 

189/2001. (X. 17.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2001. november havi kiegészítő 
emeléséről 

194/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egyes kormány, illetve minisztertanácsi rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről 

206/2001. (X. 26.) Korm. rendelet az egyes rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek 2001. december 
havi egyszeri juttatásáról 

223/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséről 
226/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet a szociális ágazatban foglalkoztatottak megemelt munkahelyi pótlékának 

igényléséről és 2001. évre történő kifizetéséről 
230/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről 
231/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 
264/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
278/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet a gazdálkodó szervezetek 2001. és 2002. évi egyedi termelési támogatásáról 

szóló 270/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

2002. 

24/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a 2002. évi területfejlesztési célelőirányzat régiók és megyék, valamint a területi 
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások megyék közti felosztásáról 

37/2002. (III. 7.) Korm. rendelet a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó 
költségvetési hozzájárulásról szóló 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet módosításáról 

42/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról 

45/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a gazdálkodó szervezetek 2001. és 2002. évi egyedi termelési támogatásáról 
szóló 270/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

61/2002. (III. 29.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási 
szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a magánnyugdíjpénztárak befektetési és 
gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

86/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2002. évi kiegészítő emeléséről 
87/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2002. évi kiegészítő emeléséről 
88/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet az egyes rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek egyszeri 

juttatásáról 
102/2002. (V. 10.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2002. évi kiegészítő emeléséről 

szóló 86/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint a nyugellátások és a baleseti járadék 2002. évi kiegészítő 
emeléséről szóló 87/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról 

125/2002. (V. 17.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről készített 320/2001. (XII. 29.) Korm. 
rendelet módosításáról 

130/2002. (VI. 8.) Korm. rendelet a gazdasági kamarai törvény végrehajtását felügyelő kormánymegbízott feladat- 
és hatáskörét szabályozó kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről 

131/2002. (VI. 8.) Korm. rendelet az információs társadalom megvalósításával összefüggő feladatokról, az 
informatikai kormánybiztos feladat- és hatásköréről szóló 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

132/2002. (VI. 13.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek módosításáról 
137/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalap vagyonkezelésével, valamint a termőfölddel kapcsolatos 

egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
160/2002. (VII. 17.) Korm. rendelet az agrárgazdasági beruházásokhoz 1993-1995. években visszafizetési 

kötelezettséggel engedélyezett beruházási támogatások visszafizetésének elengedéséről 
162/2002. (VII. 24.) Korm. rendelet a nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő 

személyek egyszeri juttatásáról 
166/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet a szociális és családügyi miniszter által méltányossági jogkörben 

megállapítható egyszeri szociális segélyről szóló 63/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 
folyamatban lévő ügyek intézéséről 
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169/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek 
kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) 
Korm. rendelet módosításáról 

172/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 

176/2002. (VIII. 15.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről 
178/2002. (VIII. 15.) Korm. rendelet a nem költségvetési szervként működő egyes egészségügyi szolgáltatók 

2002. évi rendkívüli támogatásáról 
179/2002. (VIII. 21.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről 

szóló 176/2002. (VIII. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról, valamint a Vámosszabadi-
Medvedovo közúti határátkelőhelyen teljes határzár elrendeléséről szóló 177/2002. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

192/2002. (IX. 5.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 
a vízumkényszer megszüntetéséről Budapesten, az 1978. évi augusztus hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 
szóló 11/1979. (III. 21.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről 

201/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet a Duna és mellékfolyói által 2002. augusztusban egyes, nem lakás céljára 
szolgáló épületekben okozott károk elhárításához kölcsön igényléséről 

212/2002. (X. 1.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 208/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról 

223/2002. (X. 31.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2002. évi kiegészítő emeléséről 
224/2002. (X. 31.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2002. november havi kiegészítő 

emeléséről 
225/2002. (X. 31.) Korm. rendelet a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 

módosításáról 
226/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti 

Társulási Tanács 4/2002. számú, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló Jegyzőkönyv az 
emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek helyes laboratóriumi gyakorlatáról szóló 7. számú melléklete 
hatálybalépésének elfogadásáról szóló határozat kihirdetéséről 

231/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet a nemzetközi segélyek, támogatások felhasználásával megvalósuló programok 
megfigyelő és értékelő rendszerének kialakításáról szóló 166/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról 

239/2002. (XI. 12.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti 
Társulási Tanács 5/2002. számú, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló 
Jegyzőkönyvben megállapított hatáskörök átruházásáról szóló határozat kihirdetéséről 

240/2002. (XI. 16.) Korm. rendelet a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi 
területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról 

257/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 
módosításáról 

272/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

278/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar 
Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

303/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről 
304/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 
308/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet az Államháztartási Hivatal beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 253/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 

2003. 

8/2003. (I. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás 
összegéről szóló 109/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

25/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a 2003. évi területfejlesztési célelőirányzat régiók és megyék, valamint a területi 
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások megyék közti felosztásáról 
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42/2003. (III. 27.) Korm. rendelet a távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet, 
valamint az egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről szóló 251/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról 

50/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 49/1998. 
(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról 

62/2003. (IV. 29.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökről 
és a támogatás összegéről szóló 48/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

67/2003. (V. 15.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő 
finanszírozásáról szóló 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 

91/2003. (VII. 1.) Korm. rendelet a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. 
rendelet módosításáról 

121/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és tápszerek átmeneti 
árszabályozására vonatkozó rendelkezések módosításáról 

132/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet az egyes kutatásfejlesztési tárgyú jogszabályok módosításáról 
138/2003. (IX. 4.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
146/2003. (IX. 19.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátások 

támogatásáról szóló 113/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
147/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános 

feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
188/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a hágai Nemzetközi Bíróság Dunával kapcsolatos döntéséből adódó 

kormányzati feladatok koordinációjáról szóló 163/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
194/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet az Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, a megfelelőségértékelésről és az 

ipari termékek elfogadásáról szóló Jegyzőkönyvet módosító Megállapodás kihirdetéséről 
231/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, 

illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az 
ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról 

256/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivataláról szóló 
12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet, valamint az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, 
illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

273/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatóság 
megszüntetéséről 

279/2003. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes vámjogszabályok hatályon kívül helyezéséről 

2004. 

10/2004. (I. 31.) Korm. rendelet a Magyarországra belépő osztrák tehergépjárművek gépjárműadójáról szóló 
303/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

A Kormány tagjai és jogelődeik által kibocsátott rendeletek 

1950. 

3142-5/1950. (III. 24.) KPM rendelet a hajózási vállalatok által végzendő egészségvédelmi intézkedések 
tárgyában 

7.741-17/3/1950. (XII. 8.) KPM rendelet az életnek a tengeren való oltalmára és a tengeri hajók merülési vonalára 
vonatkozó nemzetközi egyezmények végrehajtásáról szóló 9.571/1933. KM rendelet kiegészítése tárgyában 

3142/20/1950. (III. 2.) NM rendelet a hajózási egészségügyi szolgálat ellátásának szabályozása tárgyában 

1952. 
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3/1952. (III. 4.) BM rendelet az egyes házingatlanok állami tulajdonba vételével kapcsolatos egyes eljárási 
szabályokról 

1954. 

1/1954. (VII. 25.) HM rendelet a Magyar Népköztársaság bírósági szervezetéről szóló 1954. évi II. törvény egyes 
rendelkezéseinek hatálybalépéséről a katonai bíróságok körében 

1955. 

1/1955. (VI. 19.) KkM rendelet az új exportlehetőségeket biztosító javaslatok jutalmazásáról szóló 30/1951. (XII. 
18.) KkM rendelet hatályon kívül helyezéséről 

1958. 

1/1958. (X. 1.) BM-KüM együttes rendelet a Magyar Köztársaság külképviseleti hatóságai előtt kötendő 
házasságokról 

4/1958. (IX. 21.) KkM rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya 
között a vámegyüttműködés és vámügyi jogsegélynyújtás tárgyában, 1958. évi május hó 8. napján megkötött 
egyezmény végrehajtásáról 

5/1958. (IV. 23.) MüM rendelet a mezőgazdasági biztosítottak után fizetendő új összegű egységes 
társadalombiztosítási járulék levonásáról 

1959. 

4/1959. (IX. 1.) OT rendelet az Országos Mezőgazdasági Kiállítás- és Vásáron közszemlére kiállított 
szabadalmazható találmányok, minták és védjegyek időleges oltalmáról 

1960. 

15/1960. (VI. 16.) FM rendelet a Német Demokratikus Köztársaság Mező- és erdőgazdasági miniszterével 
Budapesten, 1959. december 17-én, az állatok, állati eredetű termékek és fertőző betegségek terjesztésére alkalmas 
tárgyak bevitele, kivitele és átvitele tárgyában kötött megállapodás kihirdetéséről 

1961. 

8/1961. (IX. 28.) MüM rendelet a munkaviszonyban nem álló hivatásos zene- és táncoktatók, valamint 
előadóművészek önkéntes biztosítására vonatkozó 56/1957. (IX. 5.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 10/1957. 
(XII. 4.) MüM rendelet módosításáról 

1962. 

3/1962. (V. 19.) IM rendelet az 1/1958. (II. 16.) IM rendelet módosításáról 
3/1962. (VIII. 31.) OT rendelet az Országos Mezőgazdasági Kiállításon közszemlére kiállított szabadalmazható 

találmányok, minták és védjegyek időleges oltalmáról 

1963. 

2/1963. (VII. 7.) BM rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
Kormánya között a határsávforgalom szabályozásáról, Prágában, 1962. évi október hó 16-án létrejött egyezmény 
végrehajtásáról 

1964. 
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3/1964. (I. 26.) KkM rendelet az 1963. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határsávforgalom szabályozásáról Prágában, 
1962. évi október hó 16-án megkötött egyezmény vámrendelkezéseinek végrehajtásáról 

9/1964. (VI. 21.) KkM rendelet a postai kiscsomagok vámkezeléséről, illetőleg devizahatósági engedély nélküli 
kiviteléről 

6/1964. (VIII. 28.) MüM rendelet a Magyar Népköztársaság egyes kitüntető címeinek viselésére jogosult 
személyek nyugellátásáról szóló 40/1963. (XII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásáról 

2/1964. (VIII. 12.) OT rendelet az Országos Mezőgazdasági Kiállítás- és Vásáron közszemlére kiállított 
szabadalmazható találmányok, minták és védjegyek időleges oltalmáról 

1965. 

8/1965. (IX. 19.) MM rendelet a kiskorúak filmszínház látogatásáról 
2/1965. (VIII. 28.) OT rendelet az Országos Mezőgazdasági Újítási Kiállításon közszemlére kiállított 

szabadalmazható találmányok, minták és védjegyek időleges oltalmáról 
11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet a nemesfémtárgyakról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. törvényerejű rendelet 

végrehajtásáról 

1966. 

4/1966. (VII. 16.) BkM rendelet a tüzelőszer és építőanyag kereskedelemben a termelői árrendezéssel kapcsolatos 
ármódosításról és az árak alkalmazásáról szóló 2/1959. (I. 24.) BkM rendelet hatályon kívül helyezéséről 

5/1966. (XI. 4.) BM rendelet a kitiltásról és a rendőrhatósági felügyelet alá helyezésről szóló 1/1957. (III. 19.) BM 
rendelet módosításáról 

1967. 

4/1967. (XI. 3.) BkM rendelet a zöldséget és gyümölcsöt forgalomba hozó magánkereskedők árubeszerzéséről 
szóló 3/1966. (V. 15.) BkM rendelet hatályon kívül helyezéséről 

1/1967. (I. 29.) BM rendelet a kitiltásról és a rendőrhatósági felügyelet alá helyezésről szóló 1/1957. (III. 19.) BM 
rendelet módosításáról 

5/1967. (V. 23.) ÉVM rendelet az építő- és építőanyagipari szakmákban szerzett technikai minimum 
vizsgabizonyítványok képesítő jellegéről 

4/1967. (VI. 8.) OT rendelet az Országos Mezőgazdasági Kiállítás- és Vásáron közszemlére kiállított 
szabadalmazható találmányok, minták és védjegyek időleges oltalmáról 

1968. 

7/1968. (VI. 19.) BkM rendelet egyes belkereskedelmi miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
2/1968. (II. 9.) NIM rendelet a villamosvezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet 

módosításáról 

1969. 

1/1969. (II. 2.) NIM rendelet a kozmetikai készítmények előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 8/1959. (II. 
12.) Korm. rendelet végrehajtásáról 

1970. 

6/1970. (IX. 10.) KPM-ÁH együttes rendelet a Rádió- és Televíziódíjszabás Első Részének kiadásáról 
17/1970. (XI. 29.) MM rendelet a muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9. törvényerejű rendelet 

végrehajtásáról intézkedő 2/1965. (I. 8.) MM rendelet módosításáról 
2/1970. (V. 17.) MüM rendelet a fiatalkorúak kisegítő munkaerőként való foglalkoztatásáról szóló 9/1958. (VIII. 

3.) MüM, valamint az ezt módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
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1971. 

4/1971. (IX. 4.) BkM rendelet a kereskedelmi vállalatok eszközfenntartási alapjáról szóló 3/1968. (II. 28.) BkM 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

14/1971. (XII. 29.) KPM-ÁH együttes rendelet az Előfizetői Távgépíró Díjszabás kiadásáról 
5/1971. (X. 23.) MM rendelet egyes jogi személyek könyvtáraiban levő muzeális értékű könyvek, zeneművek, 

térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről 

1972. 

18/1972. (XI. 7.) ÉVM rendelet a technikusminősítésről 
10/1972. (IX. 26.) KPM rendelet a technikusminősítésről 
4/1972. (V. 16.) MM rendelet a külföldi felsőoktatási intézményekben állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató 

hallgatók egyes kötelezettségeiről 
8/1972. (IX. 27.) NIM rendelet a Vegyipari Balesetelhárító és Egészségvédő óvórendszabály IV. 

(robbanóanyagipar) fejezetének közzétételéről szóló 3/1971. (V. 25.) NIM rendelet módosításáról 
10/1972. (XII. 9.) NIM rendelet az egyes nehézipari miniszteri jogszabályok módosításáról 

1973. 

1/1973. (V. 8.) EüM rendelet az ivóvízellátás terén felhasználásra kerülő anyagok közegészségügyi szabályairól 
szóló 3/1971. (VII. 17.) EüM rendelet kiegészítéséről 

8/1973. (XII. 29.) KPM-ÁH együttes rendelet a Rádió- és Televíziódíjszabás Első Részének módosításáról 

1974. 

2/1974. (VI. 27.) BM rendelet a névváltoztatásról szóló 2/1955. (IV. 23.) BM rendelet módosításáról 
4/1974. (VIII. 1.) BM rendelet a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról 
7/1974. (X. 17.) KkM rendelet a külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 
12/1974. (VI. 13.) MüM rendelet az 1974. évi munkabeosztás egyes kérdéseiről szóló 7/1974. (III. 22.) MüM 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

1975. 

5/1975. (VI. 27.) KkM rendelet a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett szervezett választottbíróság eljárási 
szabályainak hatályon kívül helyezéséről 

2/1975. (III. 7.) KM rendelet a muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9. törvényerejű rendelet 
végrehajtásáról intézkedő 2/1965. (I. 8.) MM rendelet módosításáról 

27/1975. (XII. 28.) MÉM rendelet a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet kiegészítéséről 
14/1975. (XII. 31.) NIM rendelet egyes nehézipari jogszabályok módosításáról, illetőleg kiegészítéséről 

1976. 

5/1976. (XI. 23.) BM rendelet a csendrendelet hatályon kívül helyezéséről 
6/1976. (XII. 1.) BM-KPM együttes rendelet 4/1968. (VII. 31.) BM-KPM együttes rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
1/1976. (I. 8.) ÉVM rendelet az építésügyi ágazatba tartozó minőség-ellenőrző szervek dolgozói képesítési 

feltételeinek megállapításáról 
5/1976. (IX. 9.) KkM rendelet a 3/1963. (IX. 1.) KkM rendelet hatályon kívül helyezéséről 
1/1976. (III. 2.) KM rendelet az ipari tervezőművészi alkotásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról 
4/1976. (IV. 30.) KPM rendelet a Távbeszélő szabályzat módosításáról 
1/1976. (II. 7.) NIM rendelet a bányaipari technikusok (aknászok) képzéséről 

1977. 
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6/1977. (III. 6.) BkM rendelet a tanácsi idegenforgalmi hivatalokról 
7/1977. (IV. 16.) BkM rendelet egyes belkereskedelmi miniszteri rendeletek és utasítások hatályon kívül 

helyezéséről 
4/1977. (VII. 12.) BM rendelet egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
10/1977. (I. 28.) ÉVM rendelet a cseretelekadásról, továbbá a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről 
4/1977. (IX. 29.) KPM rendelet a Távírószabályzat módosításáról 

1978. 

2/1978. (I. 20.) HM-BM-IM együttes rendelet az 1/1966. (XII. 21.) HM-BM-IM együttes rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

4/1978. (V. 19.) KkM rendelet a külkereskedelmi vállalatok cégjegyzéséről szóló 3/1961. (X. 21.) KkM rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

6/1978. (IX. 28.) NIM rendelet a villamosművek minősítéséről szóló 7/1970. (VI. 25.) NIM rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről 

1979. 

14/1979. (VII. 23.) BkM rendelet a belföldön előállított üvegek - a konzerves öblös üvegek árát is tartalmazó - 
fogyasztói áráról, valamint a konzerves üvegek visszavásárlásáról szóló 8/1968. (VIII. 6.) BkM-ÁH együttes rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

7/1979. (XII. 6.) BM-KPM együttes rendelet a 1/1964. (VI. 2.) BM-KPM együttes rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

7/1979. (IV. 11.) ÉVM-OT együttes rendelet az új lakóépületekkel kapcsolatos kijavítási, hiánypótlási kötbér 
alapjának kiszámításáról 

16/1979. (XI. 8.) MüM rendelet egyes munkaügyi miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

1980. 

2/1980. (I. 25.) BkM rendelet egyes belkereskedelmi miniszteri rendeletek és utasítások hatályon kívül 
helyezéséről 

5/1980. (IV. 4.) BkM rendelet a bútorértékesítés egyes kérdéseiről 
18/1980. (XII. 27.) BkM rendelet a bútorértékesítés egyes kérdéseiről 
1/1980. (IV. 25.) KkM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok külkereskedelmi 

forgalma engedélyezésének rendjéről szóló 3/1977. (VII. 23.) KkM rendelet módosításáról 

1981. 

9/1981. (VII. 28.) BkM rendelet a térítéses és a térítés nélküli étkezésről szóló 3/1980. (II. 17.) BkM rendelet 
módosításáról 

3/1981. (III. 16.) BM rendelet a közületi gépkocsik hatósági jelzéseiről szóló 2/1972. (V. 30.) BM rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

16/1981. (XII. 8.) EüM rendelet a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, 
behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet 
mellékletének kiegészítéséről 

29/1981. (XII. 27.) ÉVM rendelet az országos jelentőségű üdülőterülettel rendelkező városok és községek 
jegyzékének megállapításáról 

1/1981. (V. 28.) KkM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa módosításáról 
19/1981. (XII. 29.) MM rendelet a könyvtárközi kölcsönzésről 
4/1981. (VII. 17.) MüM rendelet a termelőszövetkezetek munkaerő foglalkoztatásának egyes kérdéseiről szóló 

5/1969. (VIII. 23.) MüM-MÉM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről 

1982. 

2/1982. (II. 3.) EüM rendelet az államigazgatási eljárással összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről és módosításáról 
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4/1982. (III. 8.) IpM rendelet az energiamérleg készítéséről szóló 4/1969. (VIII. 27.) NIM rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

11/1982. (VIII. 18.) IpM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtására kiadott 1/1977. (IV. 
6.) NIM rendelet módosításáról 

61/1982. (XI. 5.) PM rendelet az erdőbirtokossági társulatok felszámolásáról 

1983. 

4/1983. (V. 12.) BkM-KPM együttes rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
1/1983. (I. 1.) BM rendelet a névváltoztatásról szóló 11/1955. (II. 20.) MT rendelet végrehajtására, valamint a 

névviseléssel kapcsolatos egyes kérdések rendezésére kiadott 2/1955. (IV. 23.) BM rendelet módosításáról 
5/1983. (V. 18.) EüM rendelet a hadkötelesek és hozzátartozóik szociális ellátásáról szóló 8/1976. (VII. 15.) EüM 

rendelet módosításáról 
4/1983. (XII. 10.) KkM rendelet a jogtanácsosi tevékenység ellátásának szervezeti és szakmai-képesítési 

feltételeiről a külkereskedelmi tevékenységre jogosult gazdálkodó szervezeteknél 
10/1983. (VI. 30.) KPM-ÉVM együttes rendelet a nyomvonal jellegű távközlési építmények engedélyezéséről 

szóló 15/1980. (VII. 25.) KPM-ÉVM együttes rendelet módosításáról 
3/1983. (IV. 13.) MM rendelet a művészeti alkotások bírálatában közreműködő szakértők díjazásáról 
16/1983. (VII. 12.) MM rendelet a külföldi felsőoktatási intézményekben állami ösztöndíjjal tanulmányokat 

folytató hallgatók egyes kötelezettségeiről szóló 4/1972. (V. 16.) MM rendelet módosításáról 

1984. 

6/1984. (VIII. 8.) BkM rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
8/1984. (IX. 25.) BkM rendelet a hús- és húskészítmények előrecsomagolási díjáról szóló 6/1974. (V. 21.) BkM-

ÁH együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről 
9/1984. (XII. 29.) BkM rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
12/1984. (XI. 16.) EüM rendelet a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, 

behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet 
mellékletének kiegészítéséről 

9/1984. (VIII. 8.) IpM rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységekről és a 
telepengedélyezés rendjéről szóló 20/1982. (X. 12.) IpM rendelet módosításáról 

15/1984. (VIII. 22.) MM rendelet az Idegen Nyelvi Továbbképző Központ működéséről és feladatairól szóló 
8/1978. (VIII. 25.) OM rendelet módosításáról 

1985. 

5/1985. (VIII. 15.) EüM rendelet a klinikai pszichológusok és a klinikai gyermekpszichológusok szakképzéséről 
és továbbképzéséről szóló 14/1981. (XI. 4.) EüM rendelet kiegészítéséről 

10/1985. (XII. 10.) EüM rendelet a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, 
behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet 
mellékletének kiegészítéséről 

11/1985. (VIII. 1.) MM rendelet a könyvek, tankönyvek és egyéb könyvjellegű kiadványok zúzásáról 

1986. 

11/1986. (IX. 11.) IM rendelet a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1969. évi II. törvény végrehajtására 
vonatkozó 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelet módosításáról 

1987. 

1/1987. (III. 19.) BkM rendelet az üzletszerzők, propagandisták és ügynökök díjazásáról szóló 3/1982. (III. 8.) 
BkM rendelet módosításáról 

3/1987. (IV. 23.) BkM rendelet a belkereskedelem társadalmi ellenőrzéséről szóló 7/1973. (VI. 23.) BkM rendelet 
módosításáról 
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6/1987. (IX. 1.) BkM rendelet az egyes szállodák kárfelelőssége felső határának megállapításáról szóló 11/1974. 
(XII. 24.) BkM rendelet hatályon kívül helyezéséről 

15/1987. (X. 15.) EüM rendelet a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, 
behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet 
mellékleteinek kiegészítéséről 

11/1987. (XII. 29.) IM rendelet az 1960 előtt kibocsátott igazságügyminiszteri rendeletek rendezéséről 
1/1987. (III. 28.) KkM rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 1987. évi alkalmazásáról 
2/1987. (IV. 3.) KkM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok külkereskedelmi forgalma 

engedélyezésének rendjéről szóló 3/1977. (VII. 23.) KkM rendelet módosításáról 
5/1987. (V. 31.) KM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 

együttes rendelet módosításáról 
26/1987. (VI. 14.) PM rendelet a magyar-szovjet postaforgalmi vámkedvezményről szóló megállapodás 

kihirdetéséről 
1/1987. (XII. 27.) SZEM rendelet a gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 

végrehajtása tárgyában kiadott 4/1982. (IV. 16.) EüM rendelet módosításáról 
2/1987. (XII. 30.) SZEM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és 

szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról 

1988. 

4/1988. (VII. 22.) ÉVM-SZEM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet módosításáról 

6/1988. (VIII. 31.) IpM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtására kiadott 1/1977. (IV. 
6.) NIM rendelet módosításáról 

1/1988. (II. 2.) KeM-ÁH együttes rendelet a kereskedelmi szálláshelyek áráról, illetve díjáról szóló 19/1979. (X. 
17.) BkM-ÁH együttes rendelet módosításáról 

2/1988. (II. 12.) KeM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 1988. évi alkalmazásáról 
3/1988. (III. 5.) KeM rendelet a belkereskedelmi tevékenységet folytató dolgozók szakmai nyelvvizsgájáról 
4/1988. (III. 18.) KeM rendelet a külkereskedelmi tevékenységre jogosult gazdálkodó szervezetekkel a 

jogtanácsosi tevékenység ellátásának szervezeti és szakmai-képesítési feltételeiről szóló 4/1983. (XII. 10.) KkM 
rendelet módosításáról 

9/1988. (IX. 24.) KeM rendelet a minőségvédelem egyes kérdéseiről szóló 2/1981. (I. 23.) BkM rendelet 
módosításáról 

2/1988. (V. 6.) KM rendelet a Hajózási Árufuvarozási Szabályzat közzétételéről szóló 1/1957. (IV. 20.) KPM 
rendelet módosításáról 

12/1988. (VI. 10.) MM rendelet a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja tagjainak egységes segélyezési 
rendszeréről szóló 8/1985. (V. 11.) MM rendelet módosításáról 

23/1988. (XI. 9.) MM rendelet a filmgyártásban közreműködők gazdasági érdekeltségéről 
13/1988. (X. 14.) SZEM rendelet a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, 

behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet 
mellékletének módosításáról 

1989. 

6/1989. (VII. 31.) BM rendelet a határsávval összefüggő korlátozások megszüntetéséről 
9/1989. (XII. 19.) BM rendelet a rendőrhatósági kényszerintézkedésekről szóló 4/1985. (VII. 20.) BM rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
6/1989. (VI. 22.) IpM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtására kiadott 1/1977. (IV. 6.) 

NIM rendelet módosításáról 
2/1989. (I. 28.) KeM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 1989. évi alkalmazásáról 
4/1989. (III. 1.) KeM rendelet egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
8/1989. (V. 13.) KeM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 1989. évi alkalmazásáról szóló 2/1989. (I. 

28.) KeM-PM együttes rendelet módosításáról 
12/1989. (VI. 27.) KeM-PM együttes rendelet a 21/1976. (VI. 29.) MT rendelet alapján közzétett Kereskedelmi 

Vámtarifa módosításáról 
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13/1989. (VII. 17.) KeM-PM együttes rendelet a 21/1976. (VI. 29.) MT rendelet alapján közzétett Kereskedelmi 
Vámtarifa módosításáról 

19/1989. (XI. 19.) KeM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 1989. évi alkalmazásáról szóló 2/1989. 
(I. 28.) KeM-PM együttes rendelet módosításáról 

5/1989. (II. 26.) KöHÉM rendelet a 9/1970. (XII. 18.) KPM-ÁH rendelettel kiadott Távbeszélő-díjszabás 
módosításáról 

2/1989. (I. 13.) KVM rendelet a környezetvédelem és a vízgazdálkodás területi államigazgatási szerveiről szóló 
4/1988. (VIII. 5.) KVM rendelet módosításáról 

8/1989. (IV. 26.) MM rendelet a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja tagjainak egységes segélyezési 
rendszeréről szóló 8/1985. (V. 11.) MM rendelet módosításáról 

13/1989. (IV. 30.) MM rendelet egyes adómentes költségtérítések, költségátalányok megállapításáról 
20/1989. (VII. 31.) MM rendelet a játékvezetők, versenybírók és más közreműködők költségtérítéséről szóló 

1/1988. (II. 12.) ÁISH rendelkezés módosításáról 
21/1989. (VII. 31.) MM rendelet a sporttevékenységgel összefüggő személyi juttatásokról szóló 6/1988. (IX. 13.) 

ÁISH rendelkezés módosításáról 
34/1989. (XII. 22.) MM rendelet a muzeális értékek védelméről szóló 1963. évi 9. törvényerejű rendelet 

végrehajtásáról rendelkező 2/1965. (I. 8.) MM rendelet módosításáról 
25/1989. (VI. 8.) PM rendelet a Magyar Népköztársaság Pénzügyminisztériuma és a Szovjet Szocialista 

Köztársaságok Szövetségének Minisztertanácsa mellett működő Állami Vámellenőrzési Főigazgatósága között a 
külgazdasági kapcsolatok új formáinak keretében szállított áruk és egyéb vagyontárgyak vámellenőrzésének 
egyszerűsítéséről Budapesten, az 1988. december 22. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről 

9/1989. (IV. 1.) SZEM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és 
szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról 

25/1989. (VIII. 5.) SZEM rendelet a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, 
behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet 
módosításáról 

29/1989. (IX. 24.) SZEM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében 
szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 

1990. 

7/1990. (II. 1.) BM rendelet a helyiséggazdálkodásról szóló 8/1984. (IV. 15.) ÉVM rendelet módosításáról 
13/1990. (IV. 4.) BM rendelet a helyiséggazdálkodásról szóló 8/1984. (IV. 15.) ÉVM rendelet módosításáról 
16/1990. (VI. 18.) BM rendelet egyes rendelkezések, utasítások és jogi iránymutatások hatályon kívül 

helyezéséről 
27/1990. (XI. 21.) BM rendelet rendőrfőkapitányi és rendőrkapitányi beosztások betöltésének pályázati rendjéről 
10/1990. (XII. 28.) FM rendelet az egyes mezőgazdasági termékek legalacsonyabb termelői áráról 
3/1990. (III. 31.) IpM rendelet egyes ipari miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
10/1990. (V. 18.) IM rendelet egyes igazságügyminiszteri jogszabályok módosításáról, hatályon kívül 

helyezéséről 
3/1990. (II. 16.) KeM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 1990. évi alkalmazásáról 
7/1990. (VI. 18.) KöM rendelet a levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett kategóriába sorolt 

területekről szóló 3/1988. (VI. 10.) KVM rendelet kiegészítéséről 
5/1990. (III. 27.) KVM rendelet a környezetvédelem és vízgazdálkodás területi államigazgatási szerveiről szóló 

4/1988. (VIII. 5.) KVM rendelet módosításáról 
3/1990. (II. 7.) MM rendelet az egyes adómentes költségtérítések, költségátalányok megállapításáról szóló 

13/1989. (IV. 30.) MM rendelet módosításáról 
5/1990. (III. 27.) MM rendelet a felsőoktatási intézményekbe való felvételről szóló 25/1988. (XII. 22.) MM 

rendelet módosításáról 
9/1990. (V. 22.) MM rendelet a tudományos kutatóknak, oktatóknak, a pedagógusoknak és a művészetek 

alkotóinak a rehabilitáció keretében fizetett juttatás adómentességéről 
6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról 
2/1990. (X. 12.) NM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében szükséges 

intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 
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6/1990. (XII. 11.) NM rendelet az egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról szóló 4/1989. (II. 17.) SZEM rendelet 
módosításáról 

30/1990. (XII. 28.) PM rendelet a nemesfémtárgyakról és a fémjelzésükről szóló 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet 
módosításáról 

7/1990. (III. 21.) SZEM rendelet az egyes orvosok határozott idejű munkaviszonyáról, illetőleg a vezetői 
kinevezésről szóló 13/1975. (XII. 6.) EüM rendelet hatályon kívül helyezéséről 

8/1990. (III. 21.) SZEM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében 
szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 

16/1990. (V. 2.) SZEM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és 
szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról 

1991. 

6/1991. (V. 7.) BM rendelet egyes utasítások hatályon kívül helyezéséről 
8/1991. (VI. 15.) BM rendelet a rádióállomások forgalmi adatainak bejelentéséről szóló 26/1965. (XI. 28.) Korm. 

rendelet végrehajtására vonatkozó 1/1966. (II. 16.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről 
9/1991. (VII. 18.) BM rendelet a sokszorosítógépekkel kapcsolatos rendészeti feladatokról szóló 2/1984. (XII. 28.) 

BM rendelet hatályon kívül helyezéséről 
11/1991. (IX. 6.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról 
5/1991. (I. 28.) FM rendelet földhivatal létesítéséről Letenye városban 
19/1991. (IX. 6.) FM rendelet az egyes mezőgazdasági termékek legalacsonyabb termelői áráról szóló 10/1990. 

(XII. 28.) FM rendelet módosításáról 
25/1991. (IX. 19.) IKM rendelet az egyes miniszteri és belkereskedelmi miniszteri jogszabályok hatályon kívül 

helyezéséről 
10/1991. (VII. 18.) IM rendelet a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 

végrehajtására kiadott 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet módosításáról 
6/1991. (VI. 29.) MüM rendelet a bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 10/1981. (IX. 29.) MüM rendelet 

módosításáról 
9/1991. (XI. 22.) NGKM rendelet a külkereskedelmi igazgatás általános eljárási szabályairól szóló 1/1982. (I. 16.) 

KkM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
2/1991. (III. 26.) NM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében 

szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 
3/1991. (IV. 17.) NM rendelet a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, 

behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet 
módosításáról 

9/1991. (V. 7.) NM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 11/1972. (VI. 30.) EüM rendelet 
módosításáról 

13/1991. (VI. 15.) NM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és 
szociális ellátásáról szóló, többször módosított 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról 

15/1991. (VII. 22.) NM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében 
szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 

1992. 

3/1992. (IV. 1.) BM rendelet a külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1989. évi XXVIII. törvény végrehajtására 
kiadott 13/1989. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról 

10/1992. (VI. 22.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

12/1992. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

9/1992. (II. 25.) FM rendelet az egyes mezőgazdasági termékek legalacsonyabb termelői áráról szóló 10/1990. 
(XII. 28.) FM rendelet módosításáról 

18/1992. (IX. 19.) HM rendelet az illetmények és munkabérek fizetésének rendjéről szóló 12/1991. (HK. 1.) HM 
utasítás módosításáról 

23/1992. (XI. 17.) IKM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtására kiadott 1/1977. (IV. 
6.) NIM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
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24/1992. (XII. 29.) IKM rendelet az általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosító termékek és szolgáltatások 
köréről 

12/1992. (VIII. 3.) IM rendelet az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekről szóló 8/1992. 
(IV. 4.) IM rendelet módosításáról 

2/1992. (I. 23.) KHVM rendelet a belföldi távközlési szolgáltatások legmagasabb díjairól szóló 6/1991. (I. 29.) 
KHVM rendelet módosításáról 

29/1992. (XII. 29.) KHVM rendelet a közszolgálati rádió és televízió műsorsugárzás legmagasabb díjairól szóló 
9/1992. (II. 25.) KHVM rendelet módosításáról 

8/1992. (V. 8.) MKM rendelet az irodalmi és zeneművek nyilvános előadása utáni jogdíjfizetés feltételeiről 
1/1992. (I. 27.) NGKM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 1992. évi alkalmazásáról 
4/1992. (IV. 7.) NGKM rendelet az államtitokkör és a szolgálati titokkör meghatározásáról 
6/1992. (V. 19.) NGKM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa módosításáról 
7/1992. (VII. 16.) NGKM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa módosításáról 
11/1992. (XII. 20.) NGKM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet 
módosításáról 

12/1992. (XII. 22.) NGKM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa módosításáról 
13/1992. (XII. 22.) NGKM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 1993. évi alkalmazásáról 
10/1992. (V. 19.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről 

szóló 7/1991. (IV. 26.) NM rendelet módosításáról 
9/1992. (IV. 23.) PM rendelet az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéhez nyújtandó állami 

hozzájárulás összegének megállapításáról 

1993. 

4/1993. (II. 25.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. (IX. 
6.) BM rendelet módosításáról 

12/1993. (VIII. 12.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

5/1993. (IV. 15.) IKM rendelet a minőségvédelem egyes kérdéseiről szóló 2/1981. (I. 23.) BkM rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről 

3/1993. (I. 30.) KHVM rendelet a belföldi távközlési szolgáltatások legmagasabb díjairól szóló 6/1991. (I. 29.) 
KHVM rendelet módosításáról 

23/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet a távközlőhálózatok alapvető műszaki terveiről 
25/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet a távközlési szolgáltatások koncessziós pályázati eljárásáról és az eljárás díjáról 
29/1993. (X. 26.) KHVM rendelet egyes hírközlést érintő jogszabályok módosításáról 
30/1993. (XI. 23.) KHVM rendelet a közcélú távbeszélő szolgáltatások díjáról 
1/1993. (II. 9.) KTM rendelet egyes építésügyi jogszabályok és műszaki előírások hatályon kívül helyezéséről 
7/1993. (VI. 25.) MKM-PM együttes rendelet a helyi jellegű, önálló rádió- vagy televízió-műsort készítő stúdiók 

alapításának engedélyezése során igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő díjról 
10/1993. (XI. 19.) MKM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

felsőoktatásban való végrehajtásáról rendelkező 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet módosításáról 
12/1993. (XII. 26.) MKM rendelet egyes művelődési és közoktatási jogszabályok módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről 
4/1993. (XII. 23.) MüM rendelet egyes munkaügyi jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 
7/1993. (III. 31.) NGKM-KüM együttes rendelet a Kuvait elleni jogtalan támadás, illetve megszállás által okozott 

közvetlen károk felmérésének rendjéről 
16/1993. (IX. 14.) NGKM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa módosításáról 
22/1993. (XII. 29.) NGKM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről és 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet 
módosításáról 

26/1993. (XII. 27.) NM rendelet a mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos eljárásról szóló 26/1985. (V. 11.) MT 
rendelet végrehajtásáról rendelkező 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet módosításáról 

11/1993. (IV. 27.) PM rendelet a nemesfém tárgyakról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. törvényerejű rendelet 
végrehajtására kiadott 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet módosításáról 
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22/1993. (VII. 9.) PM rendelet a nemesfém tárgyakról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. törvényerejű rendelet 
végrehajtására kiadott 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet módosításáról 

1994. 

10/1994. (V. 6.) BM rendelet a rendőr-főkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

13/1994. (VI. 3.) BM rendelet egyes miniszteri rendeletek és utasítások módosításáról, illetve hatályon kívül 
helyezéséről 

19/1994. (X. 7.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. (IX. 
6.) BM rendelet módosításáról 

26/1994. (XII. 30.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

49/1994. (VIII. 3.) FM rendelet egyes földművelésügyi miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
62/1994. (XI. 15.) FM rendelet a rendkívüli mezőgazdasági összeírás támogatásáról 
4/1994. (IV. 8.) HM rendelet a Független Demokratikus Magyarországért Emlékérem alapításáról szóló 15/1992. 

(VII. 28.) HM rendelet módosításáról 
8/1994. (III. 11.) IKM rendelet az általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosító termékek és szolgáltatások 

köréről szóló 24/1992. (XII. 29.) IKM rendelet módosításáról 
47/1994. (XII. 28.) IKM rendelet a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti Mezőgazdasági 

Levélváltást kihirdető 128/1993. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság és a Svéd Királyság 
közötti Mezőgazdasági Levélváltást kihirdető 129/1993. (IX. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

48/1994. (XII. 29.) IKM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet 
módosításáról 

9/1994. (III. 4.) KHVM rendelet a közcélú távbeszélőhálózat forgalomirányítási tervéről 
10/1994. (III. 10.) KHVM rendelet egyes hírközlési szabályokról 
32/1994. (XII. 24.) KHVM rendelet a belföldi távirat-szolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 3/1994. (I. 28.) 

KHVM rendelet módosításáról 
35/1994. (XII. 24.) KHVM rendelet a közcélú távbeszélő szolgáltatások díjáról szóló 30/1993. (XI. 23.) KHVM 

rendelet módosításáról 
13/1994. (VI. 10.) MKM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

felsőoktatásban való végrehajtásáról rendelkező 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet módosításáról 
5/1994. (VIII. 31.) MüM rendelet a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdéseknek a Munkaügyi 

Minisztérium ügykörét érintő szakterületeken való szabályozásáról szóló 1/1994. (I. 18.) MüM rendelet 
módosításáról 

3/1994. (II. 27.) NM rendelet a mozgáskorlátozottak háziorvosi vizsgálatáért fizetendő díjról 
17/1994. (X. 21.) NM rendelet az orvosok és a gyógyszerészek nyilvántartásával kapcsolatos egyes egészségügyi 

miniszteri rendeletek és utasítások módosításáról 
1/1994. (I. 11.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1994. évben megillető normatív állami 

hozzájárulásokról és személyi jövedelemadóról 

1995. 

5/1995. (III. 22.) BM rendelet az egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 
9/1995. (V. 25.) BM rendelet a Nemzeti Sport Alap kezelési és működési szabályairól szóló 11/1993. (VIII. 10.) 

BM rendelet módosításáról 
17/1995. (VI. 1.) FM rendelet a hegyközségek megalakulásának költségvetési támogatásáról 
28/1995. (VII. 25.) FM rendelet az agrárpiaci információs rendszer támogatásáról 
33/1995. (IX. 1.) FM rendelet a hegyközségek megalakulásának költségvetési támogatásáról szóló 17/1995. (VI. 

1.) FM rendelet módosításáról 
50/1995. (XII. 29.) FM rendelet a hegyközségek megalakulásának költségvetési támogatásáról szóló 17/1995. (VI. 

1.) FM rendelet módosításáról 
52/1995. (XII. 29.) FM rendelet a hegyközségek közigazgatási ügyei átvételének rendjéről 
3/1995. (I. 13.) IKM rendelet az általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosító termékek és szolgáltatások 

köréről szóló 24/1992. (XII. 29.) IKM rendelet módosításáról 
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7/1995. (II. 3.) IKM rendelet az 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet kiegészítéséről 
49/1995. (X. 6.) IKM rendelet a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézetről szóló 12/1968. (XI. 12.) BkM rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
56/1995. (X. 27.) IKM rendelet a kontingentált vállalkozási export engedélyezéséről szóló 8/1993. (IV. 9.) NGKM 

rendelet módosításáról 
57/1995. (X. 27.) IKM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról rendelkező 6/1990. (XII. 29.) NGKM 
rendelet módosításáról 

60/1995. (XI. 16.) IKM rendelet a Külgazdasági Szakoktatási Vándordíj alapításáról szóló 15/1993. (IX. 9.) 
NGKM rendelet hatályon kívül helyezéséről 

64/1995. (XI. 24.) IKM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről 
73/1995. (XII. 26.) IKM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
74/1995. (XII. 27.) IKM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet 
módosításáról 

26/1995. (XII. 26.) KHVM rendelet a belföldi távirat-szolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 3/1994. (I. 28.) 
KHVM rendelet módosításáról 

30/1995. (XII. 29.) KHVM rendelet az országos közcélú személyhívó szolgáltatás igénybevételének díjáról szóló 
9/1995. (VI. 22.) KHVM rendelet módosításáról 

31/1995. (XII. 29.) KHVM rendelet a közcélú távbeszélő szolgáltatások díjáról szóló 30/1993. (XI. 23.) KHVM 
rendelet módosításáról 

12/1995. (XII. 1.) MKM rendelet a művelődési és közoktatási miniszter által adományozható művészeti és 
oktatási szakmai díjakról szóló 4/1992. (III. 6.) MKM rendelet módosításáról 

6/1995. (II. 8.) NM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében szükséges 
intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 

7/1995. (II. 10.) NM rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra 
vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról rendelkező 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet módosításáról 

11/1995. (II. 28.) NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának 
egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról 

33/1995. (IX. 15.) NM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről 
szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

35/1995. (IX. 25.) NM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 
módosításáról 

37/1995. (X. 7.) NM rendelet a fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, csecsemő- és 
kisgyermekgondozó, fogtechnikus, egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai 
szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi 
szakasszisztens, emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens) szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról, 
valamint a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló, 
többször módosított 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet módosításáról 

39/1995. (XI. 3.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról 

45/1995. (XII. 12.) NM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyászati 
segédeszközökről szóló 32/1995. (IX. 12.) NM rendelet módosításáról 

1/1995. (I. 18.) PM-BM rendelet a helyi önkormányzatokat 1995. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról és személyi jövedelemadóról 

1996. 

6/1996. (III. 13.) BM rendelet egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
10/1996. (IV. 30.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 

(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 
33/1996. (XII. 27.) BM-IKIM együttes rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
8/1996. (II. 23.) FM rendelet a nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 54/1994. (X. 19.) FM rendelet 

módosításáról 
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19/1996. (VI. 21.) FM rendelet a földmérési, térképészeti és ingatlan-nyilvántartási állami alapadatok 
szolgáltatásának, felhasználásának és egyes földmérési munkák vizsgálatának szabályairól és díjairól szóló 12/1995. 
(V. 4.) FM rendelet módosításáról 

20/1996. (VI. 28.) FM rendelet alkalmi bor készítéséről és forgalomba hozataláról 
33/1996. (XI. 19.) FM rendelet a hegyközségek megalakulásának költségvetési támogatásáról szóló 17/1995. (VI. 

1.) FM rendelet módosításáról 
36/1996. (XII. 11.) FM-NM-IKIM együttes rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalmazásáról és 

ellenőrzéséről 
18/1996. (III. 25.) IKM-PM együttes rendelet a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény végrehajtásáról 
36/1996. (VI. 25.) IKM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 73/1995. (XII. 26.) 

IKM-PM együttes rendelettel módosított 64/1995. (XI. 24.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
49/1996. (XI. 22.) IKIM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
51/1996. (XII. 19.) IKIM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet 
módosításáról 

12/1996. (III. 22.) KHVM-BM együttes rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban 
tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 8/1993. (III. 5.) KHVM-BM együttes rendelet módosításáról 

29/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet a közcélú távbeszélő szolgáltatások díjáról szóló 30/1993. (XI. 23.) KHVM 
rendelet módosításáról 

36/1996. (XII. 27.) KHVM rendelet a közcélú távbeszélő szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért fizetendő 
egyszeri belépési díjról szóló 11/1995. (VII. 12.) KHVM rendelet módosításáról 

16/1996. (XII. 4.) MKM rendelet a művelődési és közoktatási miniszter által adományozható művészeti és 
oktatási szakmai díjakról szóló 4/1992. (III. 6.) MKM rendelet módosításáról 

3/1996. (I. 18.) NM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárok betegellátásáról és 
a betegellátási díjukról szóló 2/1980. (III. 6.) EüM rendelet végrehajtásáról rendelkező 8/1980. (Eü. K. 5.) EüM 
utasítás módosításáról 

10/1996. (IV. 13.) NM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről 
szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

18/1996. (VII. 9.) NM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és 
szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról 

31/1996. (IX. 17.) NM rendelet a közforgalmú gyógyszertárban és gyógyszerkészítő laboratóriumban készített 
gyógyszerek előállításának és készítési díjának egyes kérdéseiről szóló 9/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

32/1996. (IX. 17.) NM rendelet a gyógyászati segédeszközök rendeléséről, társadalombiztosítási támogatásának 
összegéről szóló 30/1995. (IX. 12.) NM rendelet módosításáról 

45/1996. (XII. 25.) NM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 
módosításáról 

46/1996. (XII. 25.) NM rendelet a közforgalmú gyógyszertárban és gyógyszerkészítő laboratóriumban készített 
gyógyszerek előállításának és készítési díjának egyes kérdéseiről szóló 9/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

48/1996. (XII. 25.) NM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről 
szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

6/1996. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatok 1994. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról és személyi jövedelemadóról szóló 1/1994. (I. 11.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 

7/1996. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet a lakásszövetkezetek gazdálkodási rendjéről szóló 78/1988. (XII. 27.) 
PM-ÉVM együttes rendelet módosításáról 

9/1996. (II. 27.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1996. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról és személyi jövedelemadóról 

43/1996. (XII. 28.) PM-BM rendelet a helyi önkormányzatokat 1995. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról és személyi jövedelemadóról szóló 1/1995. (I. 18.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 

1997. 

63/1997. (XI. 12.) BM rendelet a külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1989. évi XXVIII. törvény 
végrehajtásáról rendelkező 13/1989. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról 

46/1997. (VI. 25.) FM rendelet az 1997. évi termésű búza és kukorica közraktári tárolásának, valamint a 
takarmányszükséglet megvásárlásának többlettámogatásáról 
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62/1997. (IX. 10.) FM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről 

22/1997. (VI. 11.) IKIM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

19/1997. (X. 11.) KHVM rendelet a közcélú távbeszélő szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért fizetendő 
egyszeri belépési díjról szóló 11/1995. (VII. 12.) KHVM rendelet módosításáról 

21/1997. (XI. 12.) KHVM rendelet a belföldi távirat-szolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 5/1997. (IV. 22.) 
KHVM rendelet módosításáról 

4/1997. (I. 31.) MKM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban 
való végrehajtásáról rendelkező 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet módosításáról 

33/1997. (XI. 12.) MKM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
felsőoktatásban való végrehajtásáról rendelkező 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet módosításáról 

37/1997. (XII. 20.) MKM rendelet a Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramokról szóló 11/1996. (X. 9.) MKM 
rendelet módosításáról 

14/1997. (VIII. 26.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 
módosításáról 

8/1997. (IV. 25.) NM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről 
szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

34/1997. (XI. 7.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 

61/1997. (XII. 21.) NM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében 
szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 

1/1997. (I. 28.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1997. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról, nemzeti, etnikai kiegészítő hozzájárulásokról, személyi jövedelemadóról és hivatásos tűzoltósági 
támogatásokról 

31/1997. (X. 31.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1997. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról, nemzeti, etnikai kiegészítő hozzájárulásokról, személyi jövedelemadóról és hivatásos tűzoltósági 
támogatásokról szóló 1/1997. (I. 28.) PM-BM együttes rendelet módosításáról 

39/1997. (XII. 19.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1996. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról és személyi jövedelemadóról szóló 9/1996. (II. 27.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 

1998. 

19/1998. (IV. 10.) BM rendelet a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről 
szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról 

32/1998. (VII. 31.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

47/1998. (X. 28.) BM rendelet egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról 
3/1998. (IX. 23.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 

módosításáról 
12/1998. (XII. 11.) EüM rendelet az élelmiszerek radioaktív szennyezettségének megengedhető mértékéről 
16/1998. (XII. 16.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 

módosításáról 
27/1998. (XII. 27.) EüM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról 
18/1998. (IV. 3.) FM rendelet a nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 54/1994. (X. 19.) FM rendelet 

módosításáról 
42/1998. (VI. 3.) FM rendelet a vágóállatok vágás utáni minősítését elősegítő Minősítési Ellenőrzési és 

Koordinációs Bizottság létrehozásáról 
46/1998. (XI. 4.) FVM rendelet az őszi búza termelésének 1999. évi költségvetésből történő támogatásáról 
9/1998. (X. 28.) GM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 1998. évi alkalmazásáról szóló 69/1997. 

(XII. 20.) IKIM-PM együttes rendelet módosításáról 
15/1998. (XII. 4.) GM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
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18/1998. (XII. 16.) GM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

29/1998. (XII. 23.) GM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve 
behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet 
módosításáról 

4/1998. (II. 27.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról 
szóló 12/1997. (V. 16.) HM rendelet módosításáról 

6/1998. (I. 28.) IKIM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

11/1998. (III. 4.) IKIM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

15/1998. (III. 25.) IKIM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

23/1998. (IV. 29.) IKIM rendelet az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a 
Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény engedményes listáinak megtekintéséről 

26/1998. (V. 6.) IKIM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

46/1998. (VI. 25.) IKIM-PM együttes rendelet a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 
18/1996. (III. 25.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

48/1998. (VI. 25.) IKIM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

7/1998. (IV. 3.) IM rendelet egyes szervezetek bírósági nyilvántartási szabályainak módosításáról 
25/1998. (XII. 9.) KHVM rendelet a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtásáról 

rendelkező 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet és a hajózási képesítésekről szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet 
módosításáról 

40/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 25/1997. (XII. 12.) KHVM 
rendelet módosításáról 

2/1998. (I. 23.) KTM-MKM együttes rendelet a műemléki nyilvántartás részletes szabályairól 
10/1998. (IV. 3.) KTM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges 

kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet, valamint a közcélú környezetvédelmi feladatok 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 6/1997. (I. 31.) KTM rendelet módosításáról 

2/1998. (I. 16.) MKM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban 
való végrehajtásáról rendelkező 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet módosításáról 

26/1998. (VI. 9.) MKM rendelet a fiatalkorúak foglalkoztatásának alsó korhatárát meghatározó rendelkezések alá 
nem tartozó művészeti tevékenységekről 

31/1998. (VI. 25.) MKM rendelet a Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramokról szóló 11/1996. (X. 9.) MKM 
rendelet módosításáról 

9/1998. (III. 20.) NM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében 
szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 

10/1998. (III. 20.) NM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 
módosításáról 

16/1998. (V. 13.) NM rendelet a gyógyászati segédeszközök rendeléséről, társadalombiztosítási támogatásának 
összegéről szóló 30/1995. (IX. 12.) NM rendelet módosításáról 

23/1998. (VI. 16.) NM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 
módosításáról 

29/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 

3/1998. (I. 28.) PM rendelet az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény EK-EFTA Vegyes 
Bizottsága 2/1997. és 3/1997. számú határozatainak kihirdetéséről 

4/1998. (I. 28.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1998. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról, egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatásáról, személyi jövedelemadóról és 
hivatásos tűzoltósági támogatásról 

6/1998. (II. 6.) PM rendelet a vám- és pénzügyőrség rendelkezése alatt álló lakásokkal, helyiségekkel való 
gazdálkodásról szóló 15/1995. (VII. 14.) PM rendelet módosításáról 

7/1998. (II. 18.) PM rendelet a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről 
szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról 
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8/1998. (II. 18.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján 
fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet módosításáról 

18/1998. (VI. 29.) PM rendelet a nemesfém tárgyakról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. törvényerejű rendelet 
végrehajtásáról rendelkező 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet módosításáról 

22/1998. (VIII. 7.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1998. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról, egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatásáról, személyi jövedelemadóról és 
hivatásos tűzoltósági támogatásról szóló 4/1998. (I. 28.) PM-BM együttes rendelet módosításáról 

24/1998. (IX. 29.) PM rendelet a Magyar Államkincstár címerhasználatáról 
31/1998. (XII. 1.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1997. évben megillető normatív állami 

hozzájárulásokról, nemzeti, etnikai kiegészítő hozzájárulásokról, személyi jövedelemadóról és hivatásos tűzoltósági 
támogatásokról szóló 1/1997. (I. 28.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 

32/1998. (XII. 11.) PM rendelet a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett 
baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról 

33/1998. (XII. 11.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján 
fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet módosításáról 

39/1998. (XII. 21.) PM rendelet a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes 
szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról 

1999. 

3/1999. (I. 29.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. (IX. 
6.) BM rendelet módosításáról 

6/1999. (III. 19.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

23/1999. (VII. 16.) BM rendelet a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról rendelkező 66/1997. (XII. 10.) BM rendelet módosításáról 

45/1999. (XII. 6.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

55/1999. (XII. 28.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

23/1999. (VII. 1.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 
módosításáról 

26/1999. (VII. 15.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 
módosításáról 

5/1999. (III. 11.) EüM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről 
szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

27/1999. (VII. 16.) EüM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető 
gyógyszerekről szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

40/1999. (IX. 8.) EüM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről 
szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

45/1999. (X. 1.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 
módosításáról 

53/1999. (XI. 12.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében 
szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 

64/1999. (XII. 21.) EüM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető 
gyógyszerekről szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 

68/1999. (XII. 25.) EüM-SzCsM együttes rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 42/1996. (XI. 29.) NM 
rendelet módosításáról 

31/1999. (III. 24.) FVM rendelet a vágósertés intervenciós állami felvásárlásáról 
52/1999. (VI. 4.) FVM rendelet a rendkívüli állapot idején nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásáról szóló 

27/1994. (V. 31.) FM rendelet módosításáról 
55/1999. (VI. 16.) FVM rendelet az 1999. évi ár- és belvizek által okozott mezőgazdasági károk enyhítéséhez 

rendkívüli támogatás nyújtásáról 
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57/1999. (VI. 18.) FVM rendelet az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összegű 
agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a meghatározott konzervgyártó kisüzemek hitelezésének 
elősegítéséről 

70/1999. (VIII. 26.) FVM rendelet az 1999. évi őszi vetéshez szükséges fémzárolt őszi kalászos vetőmag 
beszerzésének támogatásáról 

75/1999. (IX. 1.) FVM rendelet az 1999. júniusi és júliusi rendkívüli időjárás okozta mezőgazdasági károk 
enyhítéséhez nyújtott támogatásról 

79/1999. (IX. 3.) FVM rendelet az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott tizenhatmilliárd forint összegű 
agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a meghatározott tartósítóipari vállalkozások 
hitelezésének elősegítéséről 

101/1999. (XI. 24.) FVM rendelet az 1999. évi ár- és belvizek által okozott mezőgazdasági károk enyhítéséhez 
rendkívüli támogatás nyújtásáról szóló 55/1999. (VI. 16.) FVM rendelet módosításáról 

6/1999. (III. 5.) GM-PM együttes rendelet a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 
18/1996. (III. 25.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

25/1999. (V. 26.) GM-PM együttes rendelet különleges mezőgazdasági védintézkedés alkalmazásáról 
28/1999. (VI. 4.) GM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
34/1999. (VI. 21.) GM rendelet a fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításával 

kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
56/1999. (X. 15.) GM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa alkalmazásáról szóló 20/1998. (XII. 17.) 

GM-PM együttes rendelet módosításáról 
62/1999. (XII. 7.) GM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
69/1999. (XII. 15.) GM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2000. évi alkalmazásáról 
81/1999. (XII. 29.) GM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg 

behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet 
módosításáról 

7/1999. (VII. 16.) HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási 
kategóriákba történő részletes besorolásáról és a szolgálati beosztásokban elérhető rendfokozatokról szóló 19/1996. 
(XII. 30.) HM rendelet módosításáról 

4/1999. (III. 18.) IM rendelet a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a 
céginformáció költségtérítéséről szóló 10/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról 

13/1999. (X. 13.) IM rendelet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felügyeleti ellenőrzésbe való 
bevonásáról 

6/1999. (II. 19.) KHVM rendelet a koncesszióköteles távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek 
megosztásáról, a koncesszióköteles távközlési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett bérelt vonali szolgáltatások 
díjáról és a díjak elszámolásáról szóló 1/1998. (I. 12.) KHVM rendelet módosításáról 

3/1999. (IV. 23.) KöM rendelet a Környezetvédelmi Fejlesztési Intézet címerhasználatáról 
5/1999. (V. 12.) KöM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges 

kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet módosításáról 
1/1999. (III. 5.) MeHVM rendelet a 2000. évi dátumváltással összefüggő adatgyűjtés elrendeléséről 
3/1999. (X. 13.) MeHVM rendelet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által adományozható 

kitüntetésekről és elismerésekről szóló 1/1998. (X. 28.) MeHVM rendelet módosításáról 
18/1999. (XII. 13.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökség Igazgatóságáról szóló 29/1998. (VI. 11.) MKM rendelet 

módosításáról 
9/1999. (II. 19.) OM rendelet a Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramokról szóló 11/1996. (X. 9.) MKM rendelet 

módosításáról 
10/1999. (II. 19.) OM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban 

való végrehajtásáról rendelkező 15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet módosításáról 
38/1999. (VIII. 26.) OM rendelet az idegennyelv-tudás igazolására rendszeresített állami nyelvvizsgáról szóló 

3/1980. (X. 25.) MM rendelet módosításáról 
39/1999. (IX. 3.) OM rendelet a Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramokról szóló 11/1996. (X. 9.) MKM rendelet 

módosításáról 
1/1999. (I. 29.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1999. évben megillető normatív állami 

hozzájárulásokról, egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatásáról, hivatásos helyi önkormányzati tűzoltósági 
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támogatásról, személyi jövedelemadóról, a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő 
kiegészítésről, illetve beszámításról, továbbá a helyi önkormányzati céltartalékról 

3/1999. (I. 29.) PM rendelet a bűncselekményeknek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által történő 
nyomozásának részletes szabályairól 

12/1999. (V. 12.) PM rendelet az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény EK-EFTA Vegyes 
Bizottsága 2/99. számú határozatának kihirdetéséről 

16/1999. (VII. 13.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1999. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról, egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatásáról, hivatásos helyi önkormányzati tűzoltósági 
támogatásról, személyi jövedelemadóról, a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő 
kiegészítésről, illetve beszámításról, továbbá a helyi önkormányzati céltartalékról szóló 1/1999. (I. 29.) PM-BM 
együttes rendelet módosításáról 

19/1999. (IX. 1.) PM rendelet az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény EK-EFTA Vegyes 
Bizottsága 1/99. határozatának kihirdetéséről 

24/1999. (X. 15.) PM rendelet a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről 
szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról 

26/1999. (XI. 24.) PM rendelet a Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1996. (I. 
24.) PM rendelet módosításáról 

27/1999. (XII. 7.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján 
fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet módosításáról 

28/1999. (XII. 7.) PM rendelet a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett 
baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról 

1/1999. (II. 5.) TNM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményéről, 
valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet módosításáról 

6/1999. (XI. 3.) TNM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói 
támogatásáról szóló 2/1995. (XII. 12.) TNM rendelet módosításáról 

2000. 

2/2000. (I. 27.) BM rendelet egyes belügyminiszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
16/2000. (VI. 8.) BM rendelet a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről 

szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról 
18/2000. (VI. 21.) BM rendelet a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény végrehajtásáról 

kiadott 66/1997. (XII. 10.) BM rendelet módosításáról 
30/2000. (X. 31.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 

(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 
2/2000. (II. 23.) EüM rendelet a tanulók közhasznú munkavégzésének egészségügyi feltételeiről szóló 11/1978. 

(XII. 16.) EüM rendelet hatályon kívül helyezéséről 
7/2000. (III. 23.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 

módosításáról 
9/2000. (VI. 29.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 

módosításáról 
19/2000. (III. 29.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 

módosításáról 
30/2000. (X. 31.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 

kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 
19/2000. (V. 16.) FVM rendelet az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott tizenhatmilliárd forint összegű 

- az agrárhitelekhez kapcsolódó - kezességvállalás felhasználásáról, a meghatározott tartósítóipari vállalkozások 
hitelezésének elősegítéséről szóló 79/1999. (IX. 3.) FVM rendelet módosításáról 

20/2000. (V. 16.) FVM rendelet az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összegű - az 
agrárhitelekhez kapcsolódó - kezességvállalás felhasználásáról, a meghatározott konzervgyártó kisüzemek 
hitelezésének elősegítéséről szóló 57/1999. (VI. 18.) FVM rendelet módosításáról 

27/2000. (VI. 2.) FVM rendelet a fiatal agrárvállalkozók 2000. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról 
28/2000. (VI. 8.) FVM rendelet a rendkívüli állapot idején nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásáról szóló 

27/1994. (V. 31.) FM rendelet módosításáról 
35/2000. (VII. 6.) FVM rendelet a takarmánygabona szükséglet megvásárlásának támogatásáról 
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43/2000. (VII. 21.) FVM rendelet a 2000. évi ár- és belvizek által okozott mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
károk enyhítéséhez rendkívüli támogatás nyújtásáról 

71/2000. (IX. 30.) FVM rendelet az aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők 2000. évi talajművelési 
költségeinek támogatásáról 

81/2000. (X. 13.) FVM rendelet a 2000. évi ipari alma felvásárlásához nyújtott támogatásról szóló 63/2000. (IX. 
15.) FVM rendelet módosításáról 

87/2000. (XI. 10.) FVM rendelet a 2000. évi ár- és belvizek által okozott mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
károk enyhítéséhez rendkívüli támogatás nyújtásáról szóló 43/2000. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról 

92/2000. (XI. 27.) FVM rendelet a 2000. évi termésű ipari alma felvásárlásához nyújtott közvetlen termelői és 
feldolgozói kiegészítő támogatásról 

1/2000. (I. 27.) GM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) IKM-
PM együttes rendelet módosításáról 

10/2000. (III. 10.) GM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

11/2000. (III. 10.) GM-PM együttes rendelet a különleges mezőgazdasági védintézkedés alkalmazásáról szóló 
25/1999. (V. 26.) GM-PM együttes rendelet módosításáról 

43/2000. (XII. 18.) GM rendelet a 2001. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
49/2000. (XII. 21.) GM rendelet a lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának 

megállapításáról szóló 10/1999. (III. 19.) GM rendelet módosításáról 
50/2000. (XII. 21.) GM rendelet a földgáz díjának megállapításáról szóló 11/1999. (III. 19.) GM rendelet 

módosításáról 
53/2000. (XII. 30.) GM rendelet az egyes fogyasztási cikk behozatalának 2001. I. félévi szabályozásáról 
23/2000. (IX. 13.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonai szolgálati viszony létesítéséről, tartalmáról és 

megszüntetéséről szóló 13/1997. (V. 16.) HM rendelet módosításáról 
8/2000. (III. 29.) KHVM rendelet a koncesszióköteles távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek 

megosztásáról, a koncesszióköteles távközlési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett bérelt vonali szolgáltatások 
díjáról és a díjak elszámolásáról szóló 1/1998. (I. 12.) KHVM rendelet módosításáról 

18/2000. (VII. 14.) KöM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges 
kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet módosításáról 

1/2000. (VIII. 4.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

2/2000. (VIII. 4.) KüM-PM együttes rendelet a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött 
országokból származó egyes árukra vonatkozó 2000. évi vámkontingensekről szóló 64/1999. (XII. 7.) GM-PM 
együttes rendelet módosításáról 

3/2000. (VIII. 4.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2000. évi alkalmazásáról szóló 69/1999. 
(XII. 15.) GM-PM együttes rendelet módosításáról 

5/2000. (X. 13.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2000. évi alkalmazásáról szóló 69/1999. 
(XII. 15.) GM-PM együttes rendelet módosításáról 

6/2000. (XI. 24.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2000. évi alkalmazásáról szóló 69/1999. 
(XII. 15.) GM-PM együttes rendelet módosításáról 

7/2000. (XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

8/2000. (XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2001. évi alkalmazásáról 
11/2000. (XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 

18/1996. (III. 25.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
13/2000. (VII. 11.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökség Igazgatóságáról szóló 29/1998. (VI. 11.) MKM rendelet 

módosításáról 
35/2000. (XII. 27.) OM rendelet a Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramokról szóló 11/1996. (X. 9.) MKM 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 
1/2000. (I. 7.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1998. évben megillető normatív állami 

hozzájárulásokról, egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatásáról, személyi jövedelemadóról és 
hivatásos tűzoltósági támogatásról szóló 4/1998. (I. 28.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 

3/2000. (I. 27.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 2000. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi 
önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról 
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17/2000. (IV. 28.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 2000. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi 
önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2000. (I. 27.) 
PM-BM együttes rendelet módosításáról 

6/2000. (II. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről 
szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról 

7/2000. (II. 16.) PM rendelet a Pénzügyminisztérium és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek 
fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996. (XII. 21.) PM rendelet módosításáról 

11/2000. (III. 24.) PM rendelet a nemesfémtárgyakról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. törvényerejű rendelet 
végrehajtásáról rendelkező 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet módosításáról 

19/2000. (V. 9.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból 
származó forrásainak a 2000. év elején kialakult árvízi katasztrófahelyzet pénzügyi fedezetének biztosítására történő 
átcsoportosításáról 

26/2000. (V. 26.) PM rendelet a vám- és pénzügyőrség hivatásos állományú tagjainak illetményéről szóló 
13/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról 

27/2000. (VI. 23.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM 
rendelet módosításáról 

35/2000. (X. 13.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjemelésének mértékéről 
39/2000. (XI. 24.) PM rendelet a Pénzügyminisztérium és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek 

fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996. (XII. 21.) PM rendelet módosításáról 
41/2000. (XI. 27.) PM rendelet a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett 

baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról 
42/2000. (XI. 27.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján 

fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet módosításáról 

2001. 

11/2001. (VI. 25.) BM rendelet a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről 
szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról 

18/2001. (X. 4.) BM rendelet egyes belügyminiszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
33/2001. (XII. 19.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 

(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 
42/2001. (XII. 27.) BM rendelet a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről 

szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról 
2/2001. (II. 16.) EüM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet 

módosításáról 
10/2001. (IV. 9.) EüM rendelet miniszteri rendelet hatályon kívül helyezéséről 
35/2001. (X. 17.) EüM rendelet a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről 

szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról 
39/2001. (XI. 9.) EüM rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
41/2001. (XII. 5.) EüM rendelet az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet megszüntetéséről, az 

Országos Vérellátó Központ, valamint az Országos Haematológiai és Immuniológiai Intézet létrehozásáról szóló 
48/1995. (XII. 29.) NM rendelet hatályon kívül helyezéséről 

11/2001. (II. 14.) FVM rendelet a takarmánykukorica exportjának tilalmáról szóló 89/2000. (XI. 10.) FVM 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

38/2001. (V. 14.) FVM rendelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, beregi térségében 2001. év tavaszán 
bekövetkezett árvíz és az árvíz következtében kialakult belvíz okozta agrárgazdasági károk enyhítéséhez és a 
gazdálkodás kockázatának csökkentéséhez támogatás nyújtásáról 

41/2001. (V. 25.) FVM rendelet a SAPARD Hivatal létesítéséről szóló 12/2001. (II. 15.) FVM rendelet 
módosításáról 

49/2001. (VII. 20.) FVM rendelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, beregi térségében 2001. év tavaszán 
bekövetkezett árvíz és az árvíz következtében kialakult belvíz okozta agrárgazdasági károk enyhítéséhez és a 
gazdálkodás kockázatának csökkentéséhez támogatás nyújtásáról szóló 38/2001. (V. 14.) FVM rendelet 
módosításáról 

56/2001. (IX. 5.) FVM rendelet egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazását elrendelő jogszabályok hatályon 
kívül helyezéséről 
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59/2001. (IX. 21.) FVM rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek egyszerűsített pályázati rendszerű 
exporttámogatásáról szóló 29/2001. (III. 29.) FVM-PM-KüM együttes rendelet módosításáról 

64/2001. (X. 5.) FVM rendelet a kelet-magyarországi almatermelők földalapú támogatásáról 
70/2001. (X. 11.) FVM rendelet a vágómarha garantált áron történő állami felvásárlásának lebonyolításában való 

részvétel feltételeiről 
72/2001. (X. 11.) FVM rendelet a vágósertés garantált áron történő állami felvásárlásának lebonyolításában való 

részvétel feltételeiről 
93/2001. (XI. 17.) FVM rendelet az almatermelők földalapú támogatásáról 
95/2001. (XI. 20.) FVM rendelet a 2001. évi saját termesztésből származó takarmánykukorica felvásárlására 

történő bejelentkezésről 
100/2001. (XI. 30.) FVM rendelet a zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetek kiegészítő támogatásáról 
101/2001. (XII. 7.) FVM rendelet a 2001. évi termésű szőlőből készített seprős újbor lepárlásához nyújtott 

intervenciós támogatásról szóló 80/2001. (X. 19.) FVM rendelet módosításáról 
113/2001. (XII. 27.) FVM rendelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, beregi térségében 2001. év tavaszán 

bekövetkezett árvíz és az árvíz következtében kialakult belvíz okozta agrárgazdasági károk enyhítéséhez és a 
gazdálkodás kockázatának csökkentéséhez támogatás nyújtásáról szóló 38/2001. (V. 14.) FVM rendelet 
módosításáról 

14/2001. (VI. 11.) GM rendelet egyes fogyasztási cikkek behozatalának 2001. II. félévi szabályozásáról 
17/2001. (VI. 25.) GM rendelet a közcélú villamosmű és hőtermelő létesítménye (fűtőműve) által értékesített gőz 

és melegített víz árának megállapításáról szóló 34/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról 
24/2001. (IX. 19.) GM-KüM együttes rendelet a kedvezményes vámkontingensek igénylésének rendjéről 
25/2001. (IX. 19.) GM rendelet a 2002. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
43/2001. (XII. 30.) GM rendelet az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) 

IKM rendelet és azt módosító miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
12/2001. (IX. 5.) IM rendelet egyes igazságügyminiszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
19/2001. (IX. 1.) KöM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges 

kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet módosításáról 
4/2001. (III. 22.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
6/2001. (III. 22.) KüM-PM együttes rendelet a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 

18/1996. (III. 25.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
8/2001. (IV. 13.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 7/2000. (XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 
10/2001. (V. 25.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2001. évi alkalmazásáról szóló 8/2000. 

(XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 
11/2001. (VI. 29.) KüM-PM együttes rendelet a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 

18/1996. (III. 25.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
13/2001. (IX. 1.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2001. évi alkalmazásáról szóló 8/2000. 

(XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 
15/2001. (X. 19.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2001. évi alkalmazásáról szóló 8/2000. 

(XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 
16/2001. (X. 30.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 7/2000. (XII. 18.) 

KüM-PM együttes rendelet módosításáról 
18/2001. (XII. 19.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
25/2001. (XII. 27.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. évi alkalmazásáról 
1/2001. (VI. 21.) ME rendelet a Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt működő üdülőkben foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 2/1993. (VII. 16.) ME rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

3/2001. (XI. 17.) ME rendelet a miniszterelnök és a miniszterek helyettesítési rendjéről szóló 1/1998. (VII. 10.) 
ME rendelet módosításáról 

8/2001. (III. 9.) MeHVM rendelet a koncesszióköteles távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek 
megosztásáról, a koncesszióköteles távközlési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett bérelt vonali szolgáltatások 
díjáról és a díjak elszámolásáról szóló 1/1998. (I. 12.) KHVM rendelet módosításáról 
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14/2001. (VI. 21.) MeHVM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 
2/1999. (VIII. 24.) MeHVM rendelet módosításáról 

32/2001. (XII. 28.) MeHVM rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők 
igénybevételének rendjéről szóló 9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet módosításáról 

4/2001. (II. 15.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkormányzati zenekarok és 
énekkarok fenntartására adható támogatások igénybevételének rendjéről 

15/2001. (X. 17.) NKÖM rendelet egyes miniszteri rendeletek és utasítás hatályon kívül helyezéséről 
11/2001. (III. 23.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezett szakképzéssel 

teljesítő, hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 
48/1999. (XII. 26.) OM rendelet módosításáról 

13/2001. (IV. 28.) OM rendelet a 2000/2001. tanév rendjéről szóló 9/2000. (V. 31.) OM rendelet módosításáról 
1/2001. (I. 5.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 1999. évben megillető normatív állami 

hozzájárulásokról, egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatásáról, hivatásos tűzoltósági támogatásról, 
személyi jövedelemadóról, a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve 
beszámításról, továbbá a helyi önkormányzati céltartalékról szóló 1/1999. (I. 29.) PM-BM együttes rendelet 
végrehajtásáról 

3/2001. (I. 30.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 2001. és 2002. évben megillető normatív 
állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi 
önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról 

4/2001. (II. 16.) PM rendelet a bírói engedélyhez kötött különleges eszközök és módszerek engedélyezésével, 
igénybevételével kapcsolatos szabályokról szóló 11/1999. (V. 12.) PM rendelet módosításáról 

5/2001. (II. 20.) PM rendelet az adónyomozói intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazásának részletes 
eljárási szabályairól, valamint az adónyomozói magatartás szabályairól 

20/2001. (V. 4.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 2001. és 2002. évben megillető normatív 
állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi 
önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2001. (I. 30.) 
PM-BM együttes rendelet módosításáról 

27/2001. (VII. 20.) PM rendelet az Egységes Árutovábbítási Eljárás EK-EFTA Vegyes Bizottsága 2001. június 7-
i, 1/2001. számú határozatának kihirdetéséről 

31/2001. (VIII. 3.) PM rendelet a Pénzügyminisztérium és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek 
fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996. (XII. 21.) PM rendelet módosításáról 

36/2001. (X. 17.) PM rendelet egyes miniszteri rendeletek és államtitkári rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről 

43/2001. (XI. 9.) PM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 17/1993. (VI. 18.) PM 
rendelet módosításáról 

47/2001. (XII. 11.) PM rendelet a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett 
baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról 

48/2001. (XII. 15.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 2000. évben megillető normatív állami 
hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi 
önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2000. (I. 27.) 
PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 

49/2001. (XII. 15.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján 
fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet módosításáról 

5/2001. (X. 25.) SzCsM rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
6/2001. (X. 25.) SzCsM-EüM együttes rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
7/2001. (XII. 11.) SzCsM-PM-BM-GM együttes rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

2002. 

13/2002. (V. 3.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. (IX. 
6.) BM rendelet módosításáról 

18/2002. (VII. 24.) BM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a helyi kisebbségi 
önkormányzatok tagjainak 2002. október 20. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról 
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22/2002. (IX. 4.) BM rendelet a rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. 
(IX. 6.) BM rendelet módosításáról 

33/2002. (XII. 23.) BM rendelet a 2003. április 12. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és 
határnapjainak megállapításáról 

2/2002. (VII. 5.) ESzCsM-GKM együttes rendelet a külföldi élelmiszerek behozatalának egészségügyi feltételeiről 
szóló 1/1987. (I. 15.) EüM-BkM-KkM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről 

14/2002. (XI. 28.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 10/2002. (XI. 7.) ESzCsM rendelet módosításáról 

10/2002. (III. 12.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében 
szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról 

11/2002. (I. 28.) FVM rendelet a tehéntej irányáráról, valamint az alsó és felső intervenciós áráról 
14/2002. (II. 13.) FVM rendelet a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról 
17/2002. (II. 22.) FVM rendelet a 2002. évi termésű takarmánykukorica garantált áron történő állami 

felvásárlásáról 
39/2002. (V. 10.) FVM rendelet a tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú rendezéséhez szükséges 

ingatlan-nyilvántartási háttér megerősítése érdekében igénybe vehető támogatás részletes szabályairól 
55/2002. (VI. 28.) FVM rendelet a minőségi vágóbaromfi-termelés 2002. évi támogatásáról szóló 110/2001. (XII. 

27.) FVM rendelet módosításáról 
74/2002. (VIII. 15.) FVM-KüM-PM együttes rendelet a búza exporttámogatással történő külpiaci értékesítéséről 
86/2002. (IX. 18.) FVM-KüM-PM együttes rendelet a búza exporttámogatással történő külpiaci értékesítéséről 

szóló 74/2002. (VIII. 15.) FVM-KüM-PM együttes rendelet módosításáról 
89/2002. (X. 1.) FVM rendelet a minőségi vágóbaromfitermelés 2002. évi támogatásáról szóló 110/2001. (XII. 

27.) FVM rendelet módosításáról 
104/2002. (XI. 28.) FVM rendelet a tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú rendezéséhez szükséges 

ingatlan-nyilvántartási háttér megerősítése érdekében igénybe vehető támogatás részletes szabályairól szóló 39/2002. 
(V. 10.) FVM rendelet módosításáról 

107/2002. (XII. 9.) FVM rendelet a feldolgozott sertés és marhahús termékek minőségmegőrzése érdekében 
igénybe vehető támogatásról szóló 80/2002. (VIII. 30.) FVM rendelet módosításáról 

6/2002. (VI. 24.) GKM rendelet a földgáz díjának megállapításáról szóló 11/1999. (III. 19.) GM rendelet 
módosításáról 

10/2002. (II. 27.) GM rendelet a gazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről 

1/2002. (II. 7.) ISM rendelet a Budapest Sportcsarnok újjáépítésével kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről 
2/2002. (II. 1.) KüM-GM együttes rendelet egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
4/2002. (III. 22.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
5/2002. (III. 22.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. évi alkalmazásáról szóló 25/2001. 

(XII. 27.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 
6/2002. (III. 22.) KüM-PM együttes rendelet a különleges mezőgazdasági védintézkedés alkalmazásáról szóló 

25/1999. (V. 26.) GM-PM együttes rendelet módosításáról 
7/2002. (V. 11.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
9/2002. (V. 11.) KüM-PM együttes rendelet a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 

18/1996. (III. 25.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
10/2002. (V. 11.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
11/2002. (V. 25.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
12/2002. (V. 25.) KüM-PM együttes rendelet a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött 

országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámkontingensekről szóló 21/2001. (XII. 20.) KüM-
PM együttes rendelet módosításáról 

13/2002. (VI. 24.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

15/2002. (VII. 17.) KüM-PM együttes rendelet az Európai Unió tagországaiból származó egyes alap 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó kedvezményes vámkontingensekről 
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16/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

17/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet az Európai Unió tagországaiból származó egyes alap 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó kedvezményes vámkontingensekről szóló 15/2002. (VII. 17.) KüM-PM 
együttes rendelet módosításáról 

19/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött 
országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámtételek, illetve vámkontingensek alkalmazásának 
feltételeiről 

20/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. évi alkalmazásáról szóló 25/2001. 
(XII. 27.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 

22/2002. (XI. 30.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 
IKM-PM együttes rendelet módosításáról 

24/2002. (VII. 9.) PM-BM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat 2001. és 2002. évben megillető normatív 
állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi 
önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2001. (I. 30.) 
PM-BM együttes rendelet módosításáról 

2003. 

9/2003. (III. 21.) BM rendelet a 2003. április 12. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és 
határnapjainak megállapításáról szóló 33/2002. (XII. 23.) BM rendelet módosításáról 

13/2003. (III. 31.) ESzCsM rendelet az egészségügyi közintézmény szakmai fejlesztési programjának szakmai 
szabályairól szóló 12/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról 

33/2003. (III. 31.) FVM-KüM-PM együttes rendelet az élősertés exportjának időszakos támogatásáról szóló 
10/2003. (II. 7.) FVM-KüM-PM együttes rendelet módosításáról 

6/2003. (II. 14.) GKM rendelet az egyes fogyasztási cikkek behozatalának 2003. I. félévi szabályozásáról szóló 
37/2002. (XII. 21.) GKM rendelet módosításáról 

1/2003. (I. 6.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2003. évi alkalmazásáról 
3/2003. (I. 14.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
6/2003. (II. 14.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
10/2003. (VI. 3.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
13/2003. (VII. 18.) KüM-PM együttes rendelet a különleges mezőgazdasági védintézkedés alkalmazásáról szóló 

25/1999. (V. 26.) GM-PM együttes rendelet módosításáról 
14/2003. (VII. 22.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
16/2003. (VII. 22.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2003. évi alkalmazásáról szóló 1/2003. 

(I. 6.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 
18/2003. (VIII. 6.) KüM-PM együttes rendelet az Európai Unió tagországaiból származó egyes alap 

mezőgazdasági termékekre vonatkozó kedvezményes vámkontingensekről 
19/2003. (VIII. 27.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
21/2003. (IX. 26.) KüM-PM együttes rendelet a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött 

országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámtételek, illetve vámkontingensek alkalmazási 
feltételeiről szóló 19/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 

22/2003. (X. 7.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2003. évi alkalmazásáról szóló 1/2003. (I. 
6.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 

26/2003. (XII. 21.) KüM-PM együttes rendelet a 2004. évi GATT kedvezményes vámkontingensekről 
27/2003. (XII. 21.) KüM-PM együttes rendelet a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást 

kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámkontingensekről 
28/2003. (XII. 21.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) 

IKM-PM együttes rendelet módosításáról 
29/2003. (XII. 21.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2004. évi alkalmazásáról 
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13/2003. (V. 30.) PM rendelet a nemesfémtárgyakról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. törvényerejű rendelet 
végrehajtásáról rendelkező 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet módosításáról 

22/2003. (IX. 26.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM 
rendelet módosításáról 

26/2003. (XI. 21.) PM rendelet az országkockázat tőkekövetelményéről szóló 16/2001. (III. 9.) PM rendelet, 
valamint a befektetési vállalkozások országkockázatának tőkekövetelményéről szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet 
módosításáról 

2004. 

7/2004. (I. 30.) GKM-IHM-KvVM együttes rendelet nemzeti szabványok kötelező alkalmazását elrendelő egyes 
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

1/2004. (III. 3.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2004. évi alkalmazásáról szóló 29/2003. 
(XII. 21.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról 

Államtitkári rendelkezések 

1974. 

1/1974. (VIII. 7.) MTTH rendelkezés az 1/1971. (IX. 9.) MTTH rendelkezés hatályon kívül helyezéséről 

1978. 

2/1978. (X. 6.) MTTH rendelkezés egyes községek járások közötti átcsatolásáról 

1981. 

2/1981. (IX. 26.) MTTH rendelkezés egyes községek járások közötti átcsatolásáról 

1982. 

5/1982. (VI. 23.) OVH rendelkezés a vízügyi szervek társadalmi tulajdonban lévő felesleges vagyontárgyainak 
feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló 2/1971. (III. 11.) OVH rendelkezés hatályon kívül helyezéséről 

1984. 

5/1984. (II. 4.) ÁBMH rendelkezés a más munkáltatókhoz történő munkaerő kirendelés egyes kérdéseiről 
2/1984. (IX. 1.) MP-ÁH együttes rendelkezés a 13/1971. (XII. 30.) KPM-ÁH rendelettel kiadott Rádió- és 

Televíziódíjszabás Második Részének módosításáról 

1985. 

2/1985. (I. 24.) MP-ÁH együttes rendelkezés a 13/1971. (XII. 30.) KPM-ÁH együttes rendelettel kiadott Rádió- és 
Televíziódíjszabás Második Részének hatályon kívül helyezéséről 

1987. 

3/1987. (XII. 27.) MP rendelkezés a 7/1973. (XII. 27.) KPM rendelettel kiadott Rádió- és Televíziószabályzat 
kiegészítéséről 

1988. 

18/1988. (X. 14.) ÁBMH rendelkezés a tanuló ifjúság nyári szünidei foglalkoztatásáról szóló 119/1975. (Mü. K. 
17.) MüM-OM együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről 

3/1988. (XI. 22.) KSH rendelkezés az államtitok és a szolgálati titok számítástechnikai védelméről 
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2/1988. (IV. 26.) MP rendelkezés az 5/1969. (VII. 12.) KPM rendelettel kiadott Távbeszélőszabályzat 
módosításáról 

6/1988. (VIII. 5.) MP rendelkezés a nyomvonal jellegű távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
szóló 15/1980. (VII. 25.) KPM-ÉVM együttes rendelet módosításáról 

1989. 

1/1989. (V. 16.) MTH rendelkezés a szerkesztőség vezetőjének jogállásáról szóló 3/1986. (IX. 1.) MTH 
rendelkezés módosításáról 

2/1989. (VI. 22.) MTH rendelkezés az időszaki lap alapításának engedélyezéséről szóló 1/1986. (IX. 1.) MTH 
rendelkezés hatályon kívül helyezéséről 

1990. 

1/1990. (II. 7.) KSH rendelkezés egyes államtitkári rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
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