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1. §

A 7/1982. (VIII. 26.) BM számú rendelet mel
lékletének helyébe e rendelet melléklete lép. A 
melléklet a Magyar Közlönyben közzétett köz
leménnyel is módosítható.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha
tályba.

Dr. Kamara János s. k.,
belügym iniszter

Melléklet a 3/1985. (V. 23.) BM számú 
rendelethez

A külföldiek magyarországi tartózkodásával 
kapcsolatos díjak:

1. egyszeri beutazó és átutazó vízum
a) külképviseleten 400 Ft
b) külképviseleten, szervezett turis

ta csoportok tagjai részére 200 Ft
c) határátkelőhelyen 600 Ft

Miniszteri rendelet

A belügyminiszter 
3/1985. (V. 23.) BM számú 

rendelete
a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 

1982. évi 19. számú törvényerejű rendelet 
végrehajtására kiadott 

7/1982. (VIII. 26.) BM számú rendelet 
módosításáról

A külföldiek magyarországi tartózkodásáról 
szóló 1982. évi 19. számú törvényerejű rendelet 
végrehajtására kiadott, a 7/1983. (XI. 20.) BM 
számú rendelettel módosított 7/1982. (VIII. 26.) 
BM számú rendeletet a külügyminiszterrel és a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben a következők 
szerint módosítom:
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2. többszöri beutazó és átutazó vízum
hivatalos célból 2000 Ft

3. többszöri beutazó és átutazó vízum 
magáncélból
a) külképviseleten 2000 Ft
b) határátkelőhelyen 3000 Ft

4. városnézési engedély 100 Ft

5. vízumtelepítés, valamint az ügyfél
kérésére különlapos vízum kiadá
sának díja a vízumdíjon felül kül
képviseleten és határátkelőhelyen 200 Ft

6. tartózkodásra jogosító engedély
meghosszabbítása 300 Ft

7. az MNK területén egy éven túl 
tartózkodásra jogosító tartózkodási 
engedély
hivatalos célból 300 Ft
magáncélból 1200 Ft

8. a 7. pont szerinti tartózkodási en
gedély érvényességi idejének meg
hosszabbítása
hivatalos célból 300 Ft
magáncélból 600 Ft

9. személyi igazolvány 300 Ft

10. személyi igazolvány érvényességé
nek meghosszabbítása 200 Ft

11. személyazonossági és utazási iga
zolvány kiállítása vagy meghosszabbítása 

 500 Ft

12. tartózkodási engedéllyel rendelke
zők részére
a) egyszeri ki-, illetve egyszer ki-

és visszautazásra jogosító enge
dély 400 Ft

b) többszöri ki- és visszautazásra
jogosító engedély 2000 Ft

13. letelepedés előkészítése céljából be
nyújtott vízumkérelem 500 Ft

14. a 13. pont szerinti vízum érvényes
ségi idejének meghosszabbítása 200 Ft

15. letelepedés engedélyezése iránti
kérelem 500 Ft

16. fellebbezés 800 Ft

17. felülvizsgálati kérelem 1000 Ft

18. soron kívüli ügyintézés 100 Ft

19. az engedélyezés utáni egyéb utóla
gos módosítás, bejegyzés, kiutazási 
engedély új útlevélbe 200 Ft

A belkereskedelmi miniszter 
7/1984. (VIII. 23.) BkM számú 

rendelete
a vásárokról és piacokról

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 
40. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az 
érdekelt szervekkel egyetértésben — a követke
zőket rendelem.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) az országos és heti állatvásárra, kirakóvásár

ra, valamint az állat- és kirakóvásárra, a búcsú
vásárra, az alkalmi (ünnepi) vásárra és az autó
vásárra, (a továbbiakban együtt: vásár),

b) a napi élelmiszerpiacra, az élelmiszer nagy
piacra, a virág nagypiacra és a használtcikk 
piacra (a továbbiakban együtt: piac).

2. §

(1) Megyei városi, városi, fővárosi, fővárosi ke
rületi és községi tanács piacot tarthat fenn, il
letve vásárt tarthat.

(2) Alkalmi (ünnepi) vásárt az annak helye sze
rint illetékes első fokú kereskedelmi hatóság [11. §
(1) bek.] engedélye alapján más is rendezhet.

(3) Piacot a megyei (fővárosi) tanács V. B. ke
reskedelmi feladatot ellátó szakigazgatási szerve 
engedélye alapján termelő-, vagy nagykeres
kedelmi jogosítvánnyal rendelkező gazdálkodó 
szervezet [Ptk. 685. § c) pont] is létesíthet, illetve 
fenntarthat.

3. §

(1) A vásár- és piactartás részletes szabályait a 
vásár-, illetve piactartó vagy engedélyező tanács, 
Budapesten a Fővárosi Tanács e rendelet alapján, 
a helyi sajátosságoknak megfelelően tanácsrende
letben állapítja meg.

(2) A vásár-, illetve piactartó tanács — tanács- 
rendeletében különösen a következőkről rendel
kezik:

a) piac fenntartásáról, ennek jellegéről, helyé
ről és idejéről, a piactér létesítéséről, piac meg
szüntetéséről,

b) vásár tartásáról, a vásártér (vásárcsarnok) 
helyéről, létesítéséről, a vásártartás megszünteté
séről,

c) alkalmi (ünnepi) vásár tartása engedélyezé
sének feltételeiről,

d) helypénz kivetéséről, mértékéről,
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e) a vásári, illetve piaci árusítás rendjének biz
tosítása, ellenőrzése körében felmerülő tanácsi 
feladatokról.

4. §

(1) Vásárt és piacot csak a tanácsrendeletben, 
illetőleg az engedélyben feltüntetett helyen sza
bad tartani.

(2) A vásár és a piac, továbbá a vásártér és 
piactér létesítése, áthelyezése, helyének, jellegé
nek megváltoztatása és megszüntetése előtt az 
Állami Közegészségügyi és Járványügyi Felügye
let illetékes szerve szakhatósági véleményét be 
kell szerezni.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt döntések, vala
mint a helypénz mértékének megállapítása, meg
változtatása előtt a területileg illetékes Termelő- 
szövetkezetek Területi Szövetsége, a Fogyasztási 
és Értékesítő Szövetkezetek Megyei Szövetsége, a 
Kisipari Szövetkezetek Megyei Szövetsége, a Kis
kereskedők Országos Szervezete és a Kisiparosok 
Országos Szervezete helyi szerve véleményét elő
zetesen ki kell kérni.

5. §

(1) A vásár egy vagy több árucikkre (állatfajra) 
korlátozva is tartható, illetve engedélyezhető.

(2) Országos és heti kirakóvásáron — ló, sza
már, öszvér, bivaly, szarvasmarha, sertés, juh és 
kecske kivételével — bármely áru forgalomba 
hozható.

(3) Országos és heti állatvásáron élőállat, to
vábbá a bognár, kocsigyártó, köteles és szíjgyártó 
ipar köréhez tartozó, valamint a kialakult szoká
sok szerint állatvásáron árusítható egyéb termék 
hozható forgalomba.

(4) Búcsúvásáron kegytárgy, a búcsúval kap
csolatos könyv, kiadvány, fénykép, levelezőlap, 
játék, emléktárgy, bazáráru, élő- és művirág, 
mézeskalács, édesipari termék, továbbá a kiala
kult szokások szerint búcsúvásáron árusítható 
egyéb termék hozható forgalomba.

(5) Autóvásáron használt jármű hozható forga
lomba.

6 . §

(1) Napi élelmiszerpiacon és élelmiszer nagy
piacon élelmiszer, élőállat — kivéve az 5. § (2) 
bekezdésében felsoroltakat, élő- és művirág, me
zőgazdasági termék, fenyő, tűzifa hozható for
galomba.

(2) Virág nagypiacon élő- és művirág, fenyőfa, 
virágmag, palánta, dísznövény, valamint a virág
kereskedés üzletköréhez tartozó egyéb árucikk, 
illetve a virág forgalomba hozásához szükséges 
kiegészítő cikkek hozhatók forgalomba.

(3) Használtcikk piacon használtcikk (anyag) 
hozható forgalomba.

7. §

(1) Vásáron és piacon az áru- és termékértéke
sítésen kívül vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, 
mutatványos, valamint szolgáltató és javítóipari 
tevékenység folytatható.

(2) A vásártéren, illetve piactéren állandó te
lephellyel rendelkező üzletben a vásár, illetőleg 
a piac idején is forgalomba hozható az üzlet 
szakmai üzletköréhez tartozó termék, függetlenül 
a vásár, illetve a piac jellegétől.

(3) Vásáron és piacon nem hozható forgalomba
a) nemesfém,

b) gyógyszer,
c) látást javító szemüveg,

d) tűzveszélyes anyag, robbanó- és robbantó
szer,

e) muzeális emlék,
f) az erre kijelölt állami vállalattól vásárolt új 

személygépkocsi a vállalattól való átvételtől szá
mított három éven belül,

g) olyan termék, melynek forgalomba hozatala 
jogszabályba ütközik.

8 . §

(1) Vásáron és piacon terméket az hozhat for
galomba, illetőleg a 7. § (1) bekezdésében meg
határozott tevékenységet az folytathatja, aki a 
termék forgalomba hozatalára, illetve a tevékeny
ség folytatására jogosult.

(2) Napi élelmiszer piacon, élelmiszer nagy
piacon és virág nagypiacon árusíthat,

a) a termelő (feldolgozó), ha áruja a mezőgaz
dasági termékforgalom szabályai szerint maga 
termelte terméknek minősül, vagy aki a termé
ket mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
sel vásárolta meg,

b) aki a termék forgalomba hozatalára egyéb
ként jogosult és a piactéren állandó árusító helye 
van.

(3) Használtcikk piacon használtcikket (anyagot) 
az hozhat forgalomba, aki annak forgalomba hoza
talára egyébként jogosult és a piactéren állandó 
árusító helye van. Kizárólag használt tárgyait 
magánszemély is forgalomba hozhatja.

(4) A piacon beszerzett terméket viszonteladó
nak értékesíteni, illetőleg a piacon yiszonteladás 
céljából — a fogyasztó (felhasználó) részére tör
ténő értékesítés kivételével — terméket vásárol
ni, azzal ügynöki tevékenységet folytatni tilos.

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - HM - BM - IM - MOP /3



100 1985. jú liu s  22. BELÜ GY I KÖZLÖN Y 7. szá m

9. §

(1) Vásáron és piacon az árusok, illetőleg a 
szolgáltatók helyét — esetleg szakmák szerint el
különítve — a vásár- illetve a piactartó, a tanács 
illetékes szerve útján kijelölheti. Ennek során a 
használtcikket árusítókat a többi árustól elkülö
nítve kell elhelyezni.

(2) Helykijelölés hiányában vásáron és piacon 
a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.

10. §

A vásáron, illetve a piacon két évig nem áru
síthat

a) akit a vásár, illetve a piactartás rendjének 
megsértése vagy veszélyeztetése, a kereskedés 
gyakorlásával, vagy a fogyasztók megkárosításá
val összefüggő bűncselekményért elítéltek vagy 
szabálysértésért két éven belül három alkalom
mal megbüntettek,

b) a 8. § (4) bekezdésében foglalt előírás meg
szegése esetén az árusítóhelyet fenntartó jogi 
vagy magánszemély.

11. §

(1) Első fokú kereskedelmi hatóság a községi 
tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási 
szerve, a városi, a fővárosi kerületi tanács végre
hajtó bizottságának kereskedelmi feladatot ellátó 
szakigazgatási szerve, illetve a megyei városi hi
vatal.

(2) Az első fokú kereskedelmi hatóság az illeté
kességi területén

a) ellenőrzi és felügyeli a vásárok és piacok 
rendjét,

b) a következő naptári évben tartandó összes 
vásárról — a jelleg és időpont meghatározásával 
— vásárjegyzéket készít,

c) a vásárjegyzékben szereplő vásár elmaradá
sáról, az elmaradt vásár utólagos megtartásáról 
(pótvásár), valamint alkalmi (ünnepi) vásár tar
tásának engedélyezéséről — a Kereskedelmi Ér
tesítőben való közzétételhez szükséges időben, 
írásban — tájékoztatja a Belkereskedelmi Minisz
tériumot és a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó 
bizottságának kereskedelmi feladatot ellátó szak- 
igazgatási szervét,

d) gondoskodik a vásár, pótvásár, alkalmi (ün
nepi) vásár tartásának helyben szokásos módon 
történő meghirdetéséről,

e) megállapítja a vásár, illetve a piac nyitva 
tartásának  idejét,

f) ellátja a vásár-, illetve piactartó tanács által 
hatáskörébe utalt feladatokat.

(3) Az első fokú kereskedelmi hatóság által ké
szített vásárjegyzékeket a megyei (fővárosi) ta

nács végrehajtó bizottságának kereskedelmi fel
adatot ellátó szakigazgatási szerve egybefoglalja 
és a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig 
megküldi a Belkereskedelmi Minisztériumnak a 
Kereskedelmi Értesítőben történő közzététel vé
gett.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba; egyidejűleg a vásárokról és piacokról szóló 
14/1968. (XII. 21.) BkM számú rendelet, az ezt 
módosító 7/1982. (III. 29.) BkM számú rendelet, 
valamint a megszűnő járási hivatalok egyes ke
reskedelmi feladatainak, hatáskörének és hatósági 
jogkörének telepítéséről szóló 14/1983. (XII. 28.) 
BkM számú rendelet 3. §-a hatályát veszti.

Dr. Juhár Zoltán s. k.,
belkereskedelm i m iniszter

Miniszteri utasítás

A honvédelmi miniszter, 
a belügyminiszter, 

az igazságügyminiszter 
és a Munkásőrség országos parancsnoka 
22/1985. (HK 12) HM—BM—IM—MOP 

számú
együttes utasítása

a katonai bírósági népi ülnökök választásáról szóló 
17/ 1973. (HK 12.) HM—BM—IM—MOP számú* 

együttes utasítás módosításáról

1. A 27/1980. (HK 14.) HM—BM—IM—MOP 
számú** együttes utasítással módosított 17/1973. 
(HK 12.) HM—BM—IM—MOP számú együttes 
utasítás (a továbbiakban: Ut.) bevezető része he
lyébe a következő rendelkezés lép:

"A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 74. 
§-ának (2) bekezdése értelmében a katonai bíró
sági népi ülnökök választás útján kapják meg
bízatásukat. A korábban megválasztott népi ül
nökök megbízatása a törvény 75. §-ának (2) be
kezdése szerint az új ülnökválasztástól számított 
30 nap elteltével jár le. A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának 15/1985. számú határozata alapján a 
bíróságok népi ülnökeit 1985. július 31-ig kell 
megválasztani. A katonai bírósági népi ülnökök 
választását a következők szerint kell végrehaj
tani:"

2. Az Ut. 15. pontjának első és második monda
ta helyébe a következő rendelkezés lép:

"A sorállományú népi ülnökök rövidebb ideig 
tartó megbízatása miatt időközben — minden év

* M egjelent a Belügyi Közlöny 1973. évi 3. szám ában. 
** M egjelent a Belügyi Közlöny 1980. évi 5. számában.
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június 1. és július 31. között — új ülnököket kell 
választani."

3. Ez az utasítás a kihirdetése napján lép ha
tályba.

Oláh István s. k., Dr. Kamara János s. k.,
honvédelmi m iniszter belügym iniszter

Dr. Markója Imre s. k., Borbély Sándor s. k.,
igazságügyminiszter a M unkásőrség országos

parancsnoka

Állásfoglalás

6002/ 1985. BkM számú 
állásfoglalás

a vásárokról és piacokról szóló rendelet 
egységes alkalmazásáról

I .

A 7/ 1984. (VIII. 23.) BkM számú rendelet (a to
vábbiakban: R) 7. § (3) bekezdés f) pontja szerint 
vásáron és piacon nem hozható forgalomba az er
re kijelölt állami vállalattól vásárolt új személy- 
gépkocsi a vállalattól való átvételtől számított 3 
éven belül.

Abban a kérdésben, hogy mely állami vállalat
tól vásárolt személygépkocsikra terjed ki az idé
zett rendelkezés, a 2/1979. (I. 20.) MT számú ren
delet alapján kiadott, a személygépkocsik forgal
mának egyes kérdéseit érintő új rendelkezések 
alkalmazásáról szóló, 1/1979/3. számú állásfogla
lás ad tájékoztatást.

Az állásfoglalás szerint "erre kijelölt vállala
ton" a MERKUR Személygépkocsi Értékesítő 
Vállalatot és a KONSUMEX Külkereskedelmi 
Vállalatot kell érteni, tehát az e gazdálkodó szer
vezetektől átvett új személyautókra vonatkozik a 
kizárólagos értékesítők kijelölése, valamint a 
pici forgalomba hozatal tilalma.

II.

Az R. 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján a napi 
élelmiszer piacon, élelmiszer nagypiacon és a vi
rág nagypiacon árusításra jogosultak köre a kö
vetkező:

1. Kistermelők (háztáji és kisegítő gazdaságok 
termelői, saját kertben, zártkertben termelők, 
egyéni gazdálkodók), valamint a mezőgazdasági 
szakcsoportok.

2. Az állami gazdaságok, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
, a halászati termelőszövetke

zetek és a mezőgazdasági szakszövetkezetek, va
lamint a mezőgazdasági ágazatba sorolt gazdasági 
társulások (együtt: mezőgazdasági nagyüzemek), 
amennyiben az árut ténylegesen maguk termel
ték, vagy az általuk termelt (magatermelte) ter
méknek minősül. Ennek alapján a mezőgazdasági 
nagyüzemek forgalomba hozhatnak olyan termé
ket is, amelyet dolgozójuktól (alkalmazottjuktól, 
tagjuktól) vagy a mezőgazdasági kistermelő ház
táji és kisegítő gazdaságától megbízás alapján 
vagy bizományba vettek át. vagy vásároltak meg, 
ha a kistermelő, illetve a dolgozó azt maga ter
melte.

3. A gazdasági társulás és a termelési rendszer, 
amennyiben olyan terméket hoz forgalomba, 
amelyet a társulás, illetve a rendszer tagja a tár
sulásnak, illetve a rendszerszervezőnek megbízás 
alapján vagy bizományba adott át, vagy adott el 
[az 1—3. pontokat v. ö. a 17/1985. (IV. 13.) MT 
számú rendelet mellékletének 1—2. pontjával].

4. A fogyasztási, értékesítési és beszerző szö
vetkezetek és bármely gazdálkodó szervezet (ide
értve az azok felvásárló telepeit szerződéses rend
szerben üzemeltető személyeket is), ha a forgal
mazni kívánt terméket mezőgazdasági termékér
tékesítési szerződéssel vásárolta meg [a mezőgaz
dasági termékértékesítési szerződésre vonatkozó 
jogi szabályozást a Ptk. 417—422. §-a, illetve a 
14/1978. (III. 1.) MT számú rendelet tartalmazza].

Az R. 8. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a 
piacokon azok is árusíthatnak, akik a termék for
galomba hozatalára egyébként jogosultak, feltéve, 
hogy a piacon állandó árusító helyük van (pl.: ke
reskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó 
szervezetek, magánkereskedők, kisiparosok).

Az R. alkalmazása szempontjából állandó az áru
sítóhely, ha igénybevevője havi, illetve meghatá
rozatlan időre szóló helyhasználati engedély alap
ján birtokolja.

III.

Az R. 8. § (4) bekezdése szerint a piacon beszer
zett terméket viszonteladónak értékesíteni, illető
leg a piacon viszonteladás céljából — a fogyasz
tó (felhasználó) részére történő értékesítés kivé
telével — terméket vásárolni, azzal ügynöki tevé
kenységet folytatni tilos.

Viszonteladó az, aki a beszerzett terméket vál
tozatlan állapotban más viszonteladónak vagy fo
gyasztónak, illetőleg felhasználónak (feldolgozó
nak) közvetlenül értékesíti.

A piacon beszerzett termék viszonteladónak 
történő további értékesítése mind a piacon, mind 
azon kívül tilos. Így például nagykereskedelmi

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - HM - BM - IM - MOP/5



102 1985. jú liu s  22. BELÜ G Y I KÖZLÖN Y 7. szám

jogosultsággal rendelkező gazdálkodó szervezetek 
piacon beszerzett árujukat nem értékesíthetik sem 
más nagykereskedelmi tevékenységet folytató, 
sem kiskereskedelmi tevékenységet végző viszont
eladóknak. Nem tilalmazott a nagykereskedelmi 
jogosultsággal rendelkező gazdálkodó szervezetek 
piaci beszerzése, ha az árut kizárólag és közvet
lenül fogyasztónak, felhasználónak értékesítik.

Azok a viszonteladók (gazdálkodó szervezetek, 
illetve magánszemélyek), akik fogyasztók (fel
használók) számára történő értékesítésre jogosul
tak, e célból korlátozás nélkül vásárolhatnak árut 
a piacon.

Nem minősül piacon beszerzett terméknek, s 
így viszonteladónak is értékesíthető a felek kö
zött korábban létrejött — a termékek jellegére 
figyelemmel elsősorban mezőgazdasági termékér
tékesítési — szerződés alapján az eladó (termelő) 
által piacra szállított, s tőle ott átvett áru.

Árubeszerzésre létrejött kereskedői gazdasági 
társaság kizárólag a társaság kiskereskedelmi te
vékenységet végző tagjai áruellátása céljából kor
látozás nélkül szerezhet be árut termelőktől a 
piacon. A társaság tagjai számára más nagykeres
kedő nem piacon beszerzett áruját is megvásárol
hatja. Ez esetben is érvényes a piaci forgalmazás
nak az a felelősségi szabálya, mely szerint a tár
saság (a vevő) tartozik felelősséggel azért, hogy 
az általa a piacon beszerzett termék közvetlenül 
fogyasztói, felhasználói értékesítésre kerül, a szá
mára értékesítő nagykereskedelmi gazdálkodó 
szervezet (az eladó) pedig azért, hogy a társaság
nak megvételre felkínált áruja nem piacon be
szerzett.

Nem esik az R. 8. § (4) bekezdésben foglalt ti
lalom hatálya alá a piacon beszerzett terméknek 
áruromlás megelőzése céljából alkalomszerűen, 
számlával igazolt beszerzési áron, vagy azon alul 
történő átadása más viszonteladónak.

Irányelv

Az Országos Találmányi Hivatal, 
a Pénzügyminisztérium és az Országos 

Műszaki Fejlesztési Bizottság 
7001/1985. (SZK 6.) számú 

irányelve

az újításokról szóló 10/1983. (V. 12.) MT számú
rendeletnek és a szolgálati találmányért járó 

díjazásról és a találmányokkal kapcsolatos egyes 
intézkedésekről szóló 11/1983. (V. 12.) MT számú 

rendeletnek a közreműködésre vonatkozó 
rendelkezései egységes végrehajtására

A 10/1983. (V. 12.) MT számú rendelet (a to
vábbiakban: Ur.) és a 11/1983. (V. 12.) MT számú 
rendelet (a továbbiakban: Tr.) közreműködésre 
vonatkozó rendelkezéseinek egységes végrehajtá
sa érdekében — az érintett minisztériumokkal és 
országos hatáskörű szervekkel egyetértésben — a 
következő irányelvet adjuk ki:

1. Az Ur. 13. § (1) bekezdéséből és a Tr. 5. § 
(1) bekezdéséből az következik, hogy csak a mun
kaköri kötelességet meghaladó mértékű olyan tel
jesítmény ismerhető el közreműködői tevékeny
ségnek. amely az újítás hasznosítását vagy átadá
sát, illetve a találmány értékesítését előmozdítja, 
segíti. Közreműködői tevékenységnek minősül
het pl. a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, 
kísérleti munkákban való részvétel, mintadarab 
és prototípus, technológiai utasítás elkészítése, 
gyártás illetve kivitelezés megszervezése. Nem 
minősül közreműködésnek az üzemszerű gyártás, 
forgalomba hozatal keretében végzett munka.

Az a jogszabályi követelmény, hogy közremű
ködői tevékenységnek a munkaköri kötelességet 
meghaladó mértékű előmozdító, segítő teljesít
mény ismerhető el, arra irányul, hogy a munka
köri feladatként, munkabérért végzett tevékeny
ség ne minősüljön közreműködői tevékenységnek 
egyedül azon az alapon, hogy kapcsolatban van 
a találmány értékesítésének vagy az újítás hasz
nosításának, illetve átadásának termelési vagy ke
reskedelmi folyamatával. Az ilyen jellegű tevé
kenységnek közreműködésként való elismerése 
esetén ugyanis közreműködőnek minősülnének 
mindazok a dolgozók, akik munkaköri feladatai
kat teljesítve az újítás vagy találmány alapján 
valamely terméket gyártanak, vagy forgalomba 
hoznak.

2. Az Ur. 13. § (2) bekezdése és a Tr. 5. § (2) 
bekezdése szerint a közreműködői díjat a mun
ka ráfordítással arányosan kell megállapítani a 
szerződésben.

Ez az előírás azt jelenti, hogy a közreműködői 
díj konkrét munka ellenértéke — amely tehát 
független a találmány vagy az újítás várható
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hasznos eredményétől —, az elvégzett munka 
alapján, a szerződésben foglaltaknak megfelelően 
jár.

Az elvégzendő közreműködői munka ellenérté
két az elvárt (becsült) teljesítménnyel arányosan 
kell az előzetesen megkötött szerződésben meg
állapítani. Ha az elvégzett közreműködői munka 
az elvárt (becsült) teljesítménytől olyan mérték
ben tér el, hogy ehhez képest a kikötött díj fel
tűnően aránytalan, a felek a szerződést megfele
lően módosíthatják. Ennek során a közreműködői 
munka eredményessége (pl. ha kimutatható mó
don csökkentette a hasznosítás költségeit, gyorsí
totta a bevezetést) a közreműködői díj módosítá
sánál emelő tényezőként vehető figyelembe.

3. Meg kell különböztetni a közreműködői mun
kától azt az esetet, ha valakinek a tevékenysége

egyéni, alkotó jellegű továbbfejlesztésnek mi
nősül.

Ebben az esetben a javaslattevő az Ur. 4. §-a 
alapján igényelheti a gazdálkodó szervezettől al
kotó jellegű teljesítménye önálló újításként való 
elismerését.

4. A találmányokra vonatkozó közreműködési 
szabályokat (Tr. 5. §) az ehhez kapcsolódó pénz
ügyi rendelkezésekkel együtt alkalmazni lehet 
minden olyan esetben is, amikor a gazdálkodó 
szervezetnél a megfelelő külkereskedelmi előírá
sok szerint külfölditől vásárolt licenc és know
how hasznosításában működnek közre.

Dr. Pusztai Gyula s. k., Madarasi Attila s. k.,
az OTH elnöke pénzügym inisztérium i

á llam titkár

Dr. Papp László s. k.,
az OMFB elnökhelyettese
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