
1. )  Az adatoknak az M G Sz munkatársai á lta l az adatszolgáltatás érdekében történő kutatása

Felsőfokú végzettségű munkatársak által: 1600.- Ft/óra
Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező munkatársak által: 700.- Ft/óra

2. )  M ásolatok készítése

2.1. Fénymásolás helyben

A4 20.- Ft 
A3 40.- Ft

2.2. Fénymásolás_külsö szolgáltatónál
(A3, vagy annál nagyobb fekete-fehér, és minden színes másolat.)

A  szolgáltató által számlázott összeg, valamint az MGSz-nek a másolat készítésével kapcsolatban felmerülő költségei (szállítás, 
munkaidőráfordítás) együttesen.

2.3. A  másolandó adat fizikai állapotának megőrzésével kapcsolatos költségek

Fűzött anyag szétszedése, újratűzése 200.- Ft / dokumentáció 
Amennyiben a másolat készítéséhez tartós kötés megbontása szükséges az újrakötés költségei együttesen.

3. )  Elektronikus adathordozón lévő adatok betekintésre történő előkészítése és kiadása

Alapdíj (adatbázisonként és a kérelmező által meghatározott, 
tetszőleges (megvalósítható) szempontrendszer
szerint kialakított keresőprofilonként) 1600.- Ft

A  tételes díjszabást adatcsoportonként és adatonként megadva lásd a mellékelt táblázatban. A z  adathordozón még nem rögzített adatok 
bevitelének költségét (munkaidőráfordítás) a táblázat nem tartalmazza.

4. )  Az adatoknak az M G Sz más telephelyen lévő szervezeti egységeitől, külső, vagy vidéki raktárakból történő szállítása

A  60/92. sz. Korm. rendelet szerint megállapított üzemanyagfogyasztási norma, 3Ft/Km fenntartási költség, valamint a szükséges 
munkaidőráfordítás alapján számított összeg. •

5. )  M inták betekintésre történő előkészítése, a részminták kiadása

5.1. Alapdli (a  minta tárolási helyének függvényében4

Szolnok: 18.000,-Ft Pécs-Vasas: 40.000.-Ft
Rákóczitelep: 20.000.- Ft Fertőrákos: 40.000.- Ft
Szépvizér: 20.000.- Ft

Az alapdíj tartalmazza: adminisztratív (anyag és infrastruktúra is) és szakmai szervezési költséget, gépkocsi költséget, munkadíjat, 
szükséges szállás és napidíj költséget. Független az alkalmanként megtekintendő minta mennyiségétől.

5.2. A  minták betekintésre történő előkészítése

500.- Ft/folyóméter +  rakodási költség 2000 Ft/óra (telephelytől függetlenül)

A z  500.- Ft/folyóméter ár tartalmazza a szakmai felügyelet, anyag és infrastruktúra használat költségét.
A  2000.- Ft/óra rakodási ár a minták betekintéséhez szükséges, rakodásra fordított fizikai munka és szükséges géphasználat (gépkezelési, 
üzemeltetési) költségét tartalmazza. Általános rakodási idő: 100 folyóméter/4 óra.
(Példa: megtekinteni kívánt minta 10 folyóméter, a rakodási idő 4 óra (a  10 folyóméter megtekintéséhez 100 folyóméter minta rakodása 
szükséges). 10x500.- Ft =  5000.- Ft +  4x2000.- Ft =  8000.- Ft, összesen: 13.000.- Ft +  alapdíj telephelytől függően).

5.3. Részminta kiadása

1500.- Ft/minta (maximálisan 100g)

* A  térítési díjak nem tartalmazzák a 25% ÁFA-t.
Az adatközléssel kapcsolatos térítési díjakat az M GSz főigazgatója naptári félévenként felülvizsgálja. A  mindenkor érvényes díjak az 
adatszolgáltató egységeknél megtekinthetők, vagy azokról telefonon/írásban tájékoztatás kérhető.

2. számú melléklet: Az adatközléssel kapcsolatos térítési díjak*

JOGI TALLÓZÓ

Az 1997. évi X II. Törvén y  m ódosította és kiegészítette a bá
nyászatról szóló 1993- év i XLVIII. Törvényt. Folyamatban van a vég
rehajtási rendelet megalkotása.

# * &
Fontos törvény az 1996. évi CXVI. tö rvény az atomenergiáról,

amely1997. június 1-én lép hatályba (egyes rendelkezései 1998. január 1- 
én). A törvény alapján - ehhez kapcsolódóan - több rendelet van 
készülőben. $ Ф

A Magyar G eológia i Szolgálat részére szolgáltatandó földtani 
kutatási adatok körérő l és forgalmazásának rendjérő l megjelent a 
fent említett 4/1997. (111.5.) IKIM-KTM-KHVM e.r.ф $

Újra módosításra került az 1992. év i III. törvény a polgári per- 
rendtartásról.

* 0  0
Módosították a 232/1996. (X II.26 .) korm ányrendelettel a v íz 

ügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
32/1964. (X II .1 3 .) kormányrendeletet.

0 0 0

Megjelent a 23/1997. ( I I I .  21.) FM-HM-PM e.r. a földm érési és 
térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és 
egyes Igazgatási szolgáltatási díjakról.

0 0 0
Az 1996. év i LXXVI. Törvén y  (a  fö ldm érési és térképészeti 

tevékenységrő l) végrehajtása tárgyában megszületett a 16/1997. 
( I I I .5 .) FM r. a fö ldm érési és térképészeti tevékenységről, valamint 
a 21/1997. (III.12 .) FM-HM e.r. a fö ldm érési és térképészeti 
tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelke
zéseinek végrehajtásáról.

0  0 0
1997 januárjában megjelent a 152/1995. (X II.12.) kormány- 

rendelet módosítása a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez 
kötött tevékenységek körérő l és az ezzel kapcsolatos hatósági 
eljárás részletes szabályairól.

0 0 0
Kiadásra került a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készít

m ényekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 233/1996. 
(X II.26.) korm ányrendelet.

dr. Udránszky Kornélia
a Magyar Geológia i Szolgálat jogásza
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