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Jogszabály

A gazdasági és közlekedési miniszter
25/2006. (V. 2.) GKM

rendelete
a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok

és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása

igénybevételének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 3. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján a következõket ren-
delem el:

A támogatás igénylése

1. §

(1) A helyi önkormányzat (a továbbiakban: önkormány-
zat) a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és
az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak
fenntartási, felújítási támogatását az e rendelet 1. mellékle-
te szerinti formanyomtatvány kitöltésével, továbbá az
1. mellékletben felsorolt dokumentumok csatolásával igé-
nyelheti.

(2) Támogatást révek, kompok, parti létesítmények, ki-
szolgáló utak fenntartására, felújítására, kivételes esetben
új eszközök beszerzésére lehet igényelni. Méltánylandó
kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén lehe-
tõség van a mûködtetés támogatására is, a bevétellel nem
fedezett mûködtetési költségek kiegészítésére.

(3) Az az önkormányzat, amely az elõzõ évben is része-
sült támogatásban, abban az esetben igényelhet újabb tá-
mogatást, ha az elõzõ évben kapott támogatással határidõ-
re hiánytalanul elszámolt.

(4) A támogatási kérelmet postai vagy elektronikus úton
a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatósága
részére (a továbbiakban: Igazgatóság) 2 példányban kell
megküldeni tárgyév május 15-éig.

(5) Az Igazgatóság a kérelem megérkezését követõen
haladéktalanul ellenõrzi, hogy a kérelem megfelel-e az
e rendeletben foglalt követelményeknek.

(6) Ha az önkormányzat a kérelmet hiányosan nyújtotta
be, az Igazgatóság a kérelem beérkezésétõl számított nyolc
napon belül – megfelelõ határidõ megjelölése és a mulasz-
tás jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett –
hiánypótlásra hívja fel.

(7) A kérelem egy példányát az ellenõrzést követõen az
Igazgatóság 15 napon belül a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) közúti köz-
lekedési ügyekben illetékes fõosztályához (a továbbiak-
ban: fõosztály) továbbítja. Amennyiben az önkormányzat
a hiánypótlási felszólításnak határidõre nem tesz eleget, az

Igazgatóság a támogatási igényt a minisztériumhoz véle-
ményével együtt továbbítja.

(8) Az önkormányzat a kérelem benyújtásakor nyilatko-
zik a tartós üzemeltetés fenntartásáról (minimum 5 év),
ugyanakkor vállalja azt is, hogy az adott felújításra kerülõ
eszközre, 2 millió Ft feletti támogatásnál 3 év elidegenítési
tilalom vonatkozik. Ha a támogatott eszköz elidegenítése a
megadott határidõ elõtt mégis megtörténik, a támogatás
összegét a Magyar Államkincstár részére vissza kell fizet-
ni az elidegenítést követõ 5 munkanapon belül.

A támogatás iránti kérelem elbírálása

2. §

(1) A fenntartási, felújítási és beszerzési támogatás mér-
téke – ide nem értve a (2) bekezdésben foglalt esetet – az
elismerhetõ költségek legfeljebb 70%-a lehet.

(2) Az igényelhetõ támogatás mértéke – kérelemre – az
elismerhetõ költségek legfeljebb 80%-a lehet

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szem-
pontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegy-
zékérõl szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet mellékleté-
ben szereplõ települések, és

b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
1–4. számú mellékletében szereplõ kistérségek (és az azo-
kat alkotó települések), valamint az 5. számú mellékleté-
ben szereplõ települések esetében.

(3) A mûködtetési támogatás nem haladhatja meg a
ténylegesen felmerülõ mûködtetési veszteséget.

(4) 2006. évtõl csak azon önkormányzatoknál lehet a
bruttó költségeket a támogatás alapjául figyelembe venni,
amelyek az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény szerinti levonási joggal nem rendelkez-
nek. Ha az önkormányzat a támogatást – szerzõdés alap-
ján – a beruházás lebonyolítását végzõ, általános forgalmi
adó levonására jogosult vállalkozónak továbbítja, a támo-
gatásban a nettó módon számított költségek kerülnek
figyelembevételre.

(5) Azok az önkormányzatok, akik a támogatást a beru-
házást lebonyolító részére továbbadják, kötelesek a vállal-
kozóval szerzõdést kötni. A szerzõdésnek tartalmaznia
kell a támogatás célját, felhasználási kötelezettséget, át-
adás idõpontját, elszámolás módját, elszámolás határ-
idejét.

3. §

(1) A támogatási kérelmeket a Tárcaközi Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) értékeli.
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(2) A Bizottság tagjainak száma 6 fõ, amelybõl 2 fõt (az
illetékes osztály vezetõjét +1 fõt) a gazdasági és közleke-
dési miniszter, 1 fõt a belügyminiszter, 1 fõt a pénzügy-
miniszter, 1 fõt a Területpolitikai Kormányzati Hivatal ve-
zetõje jelöl ki, 1 fõt pedig az önkormányzati szövetségek
delegálnak.

(3) A Bizottság mûködési feltételeit a minisztérium biz-
tosítja.

(4) A Bizottság elnöke a fõosztály osztályvezetõje.

(5) A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább négy
tagja jelen van.

(6) A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. A Bi-
zottság döntéseinek elfogadásához a jelen lévõ tagok több-
ségének támogató szavazata szükséges. Szavazategyenlõ-
ség esetén az elnök szavazata dönt.

4. §

A támogatási kérelmekrõl a Bizottság javaslata alapján
a gazdasági és közlekedési miniszter tárgyév július 15-éig
dönt.

5. §

A beérkezõ támogatási igények és a rendelkezésre álló
források figyelembevételével prioritást élveznek:

a) a vízijármûveken (komp, hajó, révcsónak) vég-
zendõ, a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújí-
tások,

b) a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási létesít-
mények javítása, korszerûsítése,

c) az egészségügyi és egyéb jogszabályok elõírásait
megvalósító beruházások,

d) azoknak az átkeléseknek a felújítási kérelmei, ame-
lyek kistérségi központok jobb elérhetõségét biztosítják,
illetve azon települések igényei, ahol a munkába járás más
tömegközlekedési eszközzel nem vagy csak igen nagy ke-
rülõvel biztosítható.

6. §

A minisztérium a megítélt támogatásokról, illetve az el-
utasításról a kérelmet benyújtó önkormányzatokat tárgyév
július 25-éig írásban értesíti, továbbá közzéteszi azokat az
Önkormányzatok Közlönyében és a minisztérium, vala-
mint a Belügyminisztérium honlapján.

A támogatás folyósítása

7. §

A támogatásban részesült önkormányzatok és a részük-
re jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét a minisz-

térium utalványozás céljából tárgyév július 31-éig meg-
küldi a Belügyminisztériumnak. A megítélt támogatást a
Belügyminisztérium utalványozását követõen a Magyar
Államkincstár tárgyév augusztus 15-éig egyösszegben át-
utalja az önkormányzat számlájára.

A támogatás felhasználása

8. §

(1) A felújítási és fenntartási munkák az értesítés kéz-
hezvétele után azonnal elkezdhetõk.

(2) A felújítási, illetve fenntartási munkák megkezdésé-
rõl az önkormányzat a fõosztályt írásban köteles értesíteni.

(3) A támogatások felhasználásának végsõ határideje
tárgyév december 31.

A támogatás elszámolása

9. §

(1) A tárgyévre vonatkozó elszámolásokat a tárgyévet
követõ év február 28-áig meg kell küldeni az Igazgatósá-
gokhoz két példányban, amelybõl 1 példányt az Igazgató-
ság megküld a minisztérium illetékes fõosztályára március
31-éig.

(2) Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitöltött Elszá-
molói lapot (A) a 2. melléklet szerint.

(3) Az Elszámolói laphoz csatolni kell a kifizetett szám-
lák másolatát, vagy számlahelyettesítõ bizonylatot oly mó-
don, hogy azok a mûszaki tartalommal azonosíthatók le-
gyenek. A benyújtott számlamásolatok abban az esetben
fogadhatók el, ha azokat vagy az illetékes önkormányzat
vagy az önkormányzattal szerzõdéses viszonyban álló
üzemeltetõ nevére állították ki.

(4) Az Elszámolói laphoz csatolni kell a közlekedési ha-
tóság által a munka elvégzésérõl kiállított igazolást.

(5) A mûködtetési támogatás bizonylatokkal alátámasz-
tottan a 2. mellékletben feltüntetett Elszámolói lap (B) ki-
töltésével számolható el.

(6) A dokumentumok megõrzésérõl a polgármesteri
hivatal gondoskodik.

A szakszerûség ellenõrzése

10. §

A fenntartási és felújítási munkák szakszerûségét szúró-
próbaszerûen, helyszíni ellenõrzés keretében a fõosztály
vagy annak megbízottja, illetve a közlekedési hatóság a ki-



vitelezés során és annak befejeztével, valamint az elidege-
nítési tilalom betartását az elõírt határidõig ellenõrizheti.

Pénzügyi felülvizsgálat

11. §

(1) Az Igazgatóság a hozzá benyújtott elszámolások
szabályszerûségének vizsgálatát a Magyar Államkincstár
által évente kiadásra kerülõ közleményben meghatározott
módon végzi.

(2) Az Igazgatóság által a minisztériumhoz március
31-éig továbbított elszámolások szabályszerûségét a fõ-
osztály, illetve megbízottja vizsgálja és dokumentálja má-
jus 15-éig.

(3) Az önkormányzat a kapott támogatással a 9. § (1) be-
kezdésében meghatározott idõpontig köteles elszámolni,
kivéve, ha a tárgyév vége elõtt a fõosztályhoz határidõ mó-
dosítási kérelmet nyújt be és a halasztásra a Tárcaközi Bi-
zottságtól írásbeli engedélyt kap. Ha a halasztás kért idõ-
pontja a következõ évi támogatási kérelmek beadási határ-
idejét meghaladja, akkor az önkormányzat abban az évben
támogatást nem kaphat.

(4) Ha a helyi önkormányzat az igénybe vett támogatást
vagy annak egy részét nem a megjelölt feladatra használta

fel, illetve az e rendeletben meghatározott arányt meghala-
dó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatások
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatásról
haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást – az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kamattal megnövel-
ve – a központi költségvetés javára visszafizetni.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indított
támogatási eljárásokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok
és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló
utak fenntartási, felújítási támogatása igénybevételének
részletes szabályairól szóló 16/2005. (III. 26.) GKM ren-
delet.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet a 25/2006. (V. 2.) GKM rendelethez

ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási, felújítási támogatásához

1. Igénylõ önkormányzat (gesztor)
Neve: .............................................................................................................................................................................
Címe: .............................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ..................................................................................................................................................................
KSH kódja: ...................................................................................................................................................................

2. Tulajdonos
Neve: .............................................................................................................................................................................
Címe: .............................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ..................................................................................................................................................................

3. Üzemben tartó
Neve: .............................................................................................................................................................................
Címe: .............................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ..................................................................................................................................................................

4. Az átkelés megnevezése:
........................................................................................................................................................................................



5. Az üzemeltetett úszólétesítmények nyilvántartási száma:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

6. Üzemeltetési engedély száma: .....................................................................................................................................

7. Átkelõhely helyrajzi száma: .........................................................................................................................................

8. Az igénylés célja

A) Úszólétesítmények felújítása (kompok, hajók, úszómûvek)

Indokolás:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

B) Parti létesítmények felújítása (kiszolgáló révház, közmûvek, csörlõk, révlejáró, hozzávezetõ út stb.)

Indokolás:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

C) Mûködtetés

Indokolás:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

9. Nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezet, személy megnevezése, telefonszáma
szakmai-mûszaki vonatkozásban: .................................................................................................................................
pénzügyi vonatkozásban: ..............................................................................................................................................

10. A felújítás költségeinek megoszlása (Ft)

Átkelés neve: ...............................................................................................................................................................

Feladat megnevezése Nettó összeg Áfa összege Bruttó összeg

1. Felújítás (kompok, hajók, révek)

2. **Felújítás (parti létesítmények)

3. Felújítás, költsége összesen (1+2)

4. Igényelt támogatásarány (%)

5. Igényelt támogatás összege

ebbõl: – tárgybani támogatás összege

– egyéb támogatás összege

6. Saját forrás összege (3–5)
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11. Saját forrás megoszlása (Ft)

1. Önkormányzat képviselõ-testületi határozatában (költségvetési rende-
letében) a beruházásra jóváhagyott saját forrás

2. Hitel

......................

Saját forrás összesen

12. Mûködtetési támogatás igénylése

E Ft

Sor-
szám

Tárgyévi tervezett bevételek Tárgyévi tervezett kiadások

megnevezése összege megnevezése összege

1. Jegyek, bérletek eladása Üzemanyag-felhasználás

2. Fogyasztói árkiegészítés Energia (gáz, villany, fûtés), víz,
csatorna stb.

3. Önkormányzati támogatás Bérek és közterhei

4. Egyéb bevételek Foglalkoztatással összefüggõ egyéb

5. Egyéb kiadások (engedélyek stb.)

6. Összesen: Összesen:

Igényelt mûködtetési támogatás összege: ............................................. Ft

Az adatlapon szereplõ adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ....................................................

P. H.

.............................................................
polgármester

Az Adatlaphoz csatolandó dokumentumok felsorolása

Csatoltam
Nem

csatoltam
Csatolandó dokumentum megnevezése

1. melléklet – A tulajdonos és az önkormányzat közötti szerzõdés jegyzõ által hitelesí-
tett másolata

2. melléklet – A komp-, illetve a révátkelõhely üzemeltetési engedélyeztetésére vonat-
kozó hatósági határozat hiteles másolatát (kivéve: újraindítás)

3. melléklet – A komp-, illetve a révátkelõhely átnézeti helyszínrajza (M=1:10 000)

4. melléklet – A területi fõépítész egyetértõ nyilatkozata**

5. melléklet – A fejlesztési tevékenységgel érintett terület tulajdoni lapja (ha a terület
nem az önkormányzat tulajdona, úgy mellékelni kell a tulajdonossal kö-
tött területhasználatról szóló szerzõdést is)**

6. melléklet – Földhivatali nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hitelesített má-
solata**

7. melléklet – Jogerõs engedély (pl. építési engedély)***

8. melléklet – Hajózási hatóság jegyzõkönyve

9. melléklet – Tervezett felújítás tételes költségkalkulációja

10. melléklet – Képviselõ-testületi határozat vagy polgármesteri nyilatkozat az önrész
vállalásáról (Ft-ban és %-ban)****
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Csatoltam
Nem

csatoltam
Csatolandó dokumentum megnevezése

11. melléklet – Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról

12. melléklet – Számításokkal alátámasztott üzemeltetési adatok tárgyévet megelõzõ évi
viteldíjbevétel, üzemeltetés éves nettó ráfordítása, fogyasztói ár-
kiegészítés nagysága, kapott mûködtetési támogatás nagysága)*****

Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.

* Csak abban az esetben ha a kompnak, révnek nem az önkormányzat a tulajdonosa.
** Parti létesítmények, kiszolgáló utak felújítása, fejlesztése, építése esetén.

*** Hatósági engedélyköteles tevékenység esetén.
**** A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok képviselõ-testületei felhatalmazhatják a polgármestert,

hogy nyilatkozhasson a saját forrás biztosításáról.
***** Csak mûködtetési támogatás igénylése esetén.

Kérjük, hogy a dokumentumokat a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet számát!

Ha az igazolást, engedélyt nem csatolta, de beszerzése folyamatban van, kérjük azt is feltüntetni.

Kelt: .............................., 200....... ..................... hó ....... nap

P. H.

...............................................................
cégszerû aláírás

2. melléklet a 25/2006. (V. 2.) GKM rendelethez

A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási, felújítási támogatása
igénybevételének éves elszámolása

A. típ. ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási támogatás elszámolásához

Település (gesztor) neve: ..................................................................................................................................................

Átkelés helye: ....................................................................................................................................................................

Ft

Elfogadott
igénylés
adatai1

Fejlesztés
számla
szerinti
adatai1

Eltérés2

+/–
ebbõl el nem
számolható

Fejlesztés támogatott költsége összesen

Támogatás összege Visszautalás:
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Fejlesztés támogatott elemek szerinti megoszlása

Feladat megnevezése
Elfogadott igénylés

adatai1
Fejlesztés számla

szerinti adatai1

Eltérés2

+/–
ebbõl
el nem

számolható

mennyiség Ft mennyiség Ft mennyiség Ft Ft

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

B. típ. ELSZÁMOLÓ LAP
a mûködtetési költségek támogatásának elszámolásához

Település (gesztor) neve: ..................................................................................................................................................

Átkelés helye: ....................................................................................................................................................................

E Ft

Sor-
szám

Bevételek Kiadások

megnevezése összege megnevezése összege

Összesen: Összesen:

Pénzügyi elszámolás dokumentumai

– pénzügyi összesítõ: ........................................................ db
– számlamásolat: .............................................................. db
– átutalási bizonylat:* ....................................................... db
– hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzõkönyve: ............. db

P. H.

.......................................................
polgármester

1 Támogatott tölti ki.
2 Döntés alapján a minisztérium tölti ki.
* Csak visszautalás esetén.
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Jogszabálymutató

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2006. évi 51–57. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter

jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabályok

108/2006. (V. 5.) Korm. rendelet a Magyar Köztársa-
ság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti gazda-
sági együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl és köte-
lezõ hatályának elismerésérõl (Magyar Közlöny 53. szám
4098. oldal)

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltõállo-
más építésének és üzemeltetésének szabályairól (Magyar
Közlöny 53. szám 4124. oldal)

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltõállomá-
sok építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól
(Magyar Közlöny 53. szám 4128. oldal)

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelõk nyil-
vántartásáról (Magyar Közlöny 56. szám 4447. oldal)

B)

A gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen

kiadott jogszabályok

26/2006. (V. 9.) BM–GKM együttes rendelet az utas-
biztonsági ellenõrzést végzõk felügyeletének és szakmai
irányításának szabályairól (Magyar Közlöny 54. szám
4170. oldal)

31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet
az egyes géntechnológiával módosított takarmányok be-
hozataláról és forgalomba hozataláról (Magyar Közlöny
51. szám 4064. oldal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ

egyéb jogszabályok

115/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a közúti közleke-
désbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez
szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának

módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módo-
sításáról (Magyar Közlöny 55. szám 4250. oldal)

24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM együttes rende-
let a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkeze-
lési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrõl
(Magyar Közlöny 51. szám 4058. oldal)

E)

Tájékoztató nemzetközi szerzõdés hatálybalépésérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormá-
nya közötti gazdasági együttmûködésrõl szóló, Ulanbator-
ban, 2005. december 7-én aláírt Megállapodás kihirdetésé-
rõl szóló 288/2005. (XII. 21.) Korm. rendelet hatálybalé-
pésérõl rendelkezõ 10/2006. (V. 12.) KüM határozat a Ma-
gyar Közlöny 2006. évi 55. számában (4276. oldal) jelent
meg.

Az Alkotmánybíróság
határozata

Az Alkotmánybíróság
13/2006. (V. 5.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezés alkot-
mányellenességének utólagos megállapítására irányuló el-
járásban meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az utak építé-
sének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének en-
gedélyezésérõl szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet
5/A. §-a alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlöny-
ben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó az utak építésének, forgalomba helye-
zésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.)
– 99/2004. (VII. 24.) GKM rendelet 2. §-ával megállapí-



tott – 5/A. § (1)–(2) bekezdésének alkotmányossági vizs-
gálatát és megsemmisítését kezdeményezte.

Az indítványozó álláspontja szerint az R.-nek ez a ren-
delkezése ellentétes a természet védelmérõl szóló 1996.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (4) bekezdésé-
vel, 39. § (1) bekezdésének c) pontjával, a tájvédelmi szak-
hatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról
szóló 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm.r.) 1. § a) pontjával és mellékletének 10. a) pontjá-
val, a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 29. §
(1) bekezdésével (a továbbiakban: Közl.tv.), valamint a
Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának közér-
dekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Gyút.tv.) 12. § (2) bekezdésével.
Az indítványozó állítása szerint e magasabb szintû jogsza-
bályi rendelkezések szakhatósági jogkört biztosítanak a
természetvédelmi hatóságoknak az útépítési engedélyezé-
si eljárásokban, ezért a vitatott rendelkezés, – amely ki-
mondja, hogy a természet- és tájvédelmi hatóságot nem
szakhatóságként kell bevonni az útépítésének engedélye-
zésére irányuló eljárásokba – magasabb szintû jogszabá-
lyokkal ellentétes „megsértve ezzel az Alkotmány jogbiz-
tonságot garantáló 2. § (1) bek.-ben foglalt garanciális sza-
bályt”.

Az indítványozó szerint a természetvédelmi és a tájvé-
delmi hatóság szakhatóságként való közremûködésének
kizárása sérti az Alkotmány 18. §-ában megállapított
egészséges környezethez való jogot. Hivatkozik az indít-
vány az Alkotmánybíróság 28/1994. (V. 20.) AB határozat
azon megállapítására, hogy az állam a természetvédelem
jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti.

Az indítványozó álláspontja szerint a vitatott rendelke-
zés sérti az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében szabályo-
zott jogorvoslathoz való jogot, mert elvonja a természetvé-
delmi hatóságtól a szakhatóságot a közigazgatási eljárás
általános szabályai alapján megilletõ felügyeleti eljárás
kezdeményezésére irányuló jogot.

II.

Az indítványban hivatkozott és az Alkotmánybíróság
által az eljárása során figyelembe vett jogszabályi rendel-
kezések a következõk:

1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-

kus jogállam.”
„18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

mindenki jogát az egészséges környezethez.”
„57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meg-

határozottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan
bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen,
amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot
– a jogviták ésszerû idõn belüli elbírálásának érdekében,
azzal arányosan – a jelenlévõ országgyûlési képviselõk
kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátoz-
hatja.”

„37. § (3) A Kormány tagjai feladatuk ellátása körében
rendeleteket adhatnak ki. Ezek azonban törvénnyel vagy a
Kormány rendeletével és határozatával nem lehetnek el-
lentétesek. A rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hir-
detni.”

2. A Tvt.-nek az indítványozó által felhívott szabályai:
„7. § (4) A tájvédelemre vonatkozó elõírások érvényesí-

tése érdekében a Kormány által rendeletben meghatározott
és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységekkel, valamint
az egyedi tájértékekkel kapcsolatos eljárásokban a környe-
zetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
(a továbbiakban: felügyelõség) szakhatóságként mûködik
közre.”

„39. § (1) Országos jelentõségû védett természeti terü-
letre közvetlen kihatással lévõ vagy azt közvetlenül érintõ
más hatósági eljárás során a felügyelõség szakhatóságként
mûködik közre, így különösen:

(...)
c) nyomvonalas létesítmény és földmû építése;
(...)

engedélyezésekor.”

3. A Korm.r. hivatkozott szabályait az indítvány be-
nyújtását követõen módosította a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek hatáskörének
felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rende-
let 17. §-a, az indítványozó által felhívott rendelkezést a
melléklet hatályos szövegének 8. a) pontja tartalmazza:

„1. § A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájér-
tékek és az esztétikai adottságok megóvása érdekében az
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) tájvédelmi
szakhatóságként mûködik közre

a) a települések külterületén, és
b) a települések belterületén egyedi tájérték [Tvt. 6. §

(3) bekezdés], természeti terület [Tvt. 15. § (2) bekezdés]
és az országos jelentõségû védett természeti terület esetén
az e rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek
hatósági engedélyezési eljárásaiban.”

Melléklet: „8. Közlekedési hatósági engedélyezési eljá-
rásban, az alábbi esetekben:

a) autópálya, autóút, közút vagy magánút létesítése,
megszüntetése, (...)”

4. A Közl.tv. hivatkozott rendelkezése:
„29. § (1) Utat létesíteni, korszerûsíteni (a továbbiakban

együtt: építeni), a forgalom részére átadni, megszüntetni,
elbontani a közlekedési hatóság engedélye alapján sza-
bad.”

5. A Gyút.tv. felhívott szabálya:
„12. § (1) A KKF az építési engedélyezési eljárás során

együttmûködik a környezetvédelmi hatósággal. Az együtt-
mûködés keretében az engedély kiadása szempontjából lé-
nyeges minden kérdésrõl tájékoztatják egymást.
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(2) A külön jogszabályban meghatározott szakhatósá-
gok állásfoglalását az eljáró hatóságok szerzik be.”

6. Az R. vitatott 5/A. §-ával kapcsolatosan az Alkot-
mánybíróság megállapította, hogy azt az indítvány be-
nyújtását követõen módosította az egyes miniszteri rende-
letek módosításáról szóló 45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–
GKM–IHM–KvVM–NKÖM–TNM együttes rendelet 9. §
(1) bekezdése.

Az R. 5/A. §-ának az indítvány benyújtásakor hatályos
szövege:

„5/A. § (1) A külön jogszabály alapján környezetvédel-
mi engedélyhez kötött utak építése esetén – a környezetvé-
delmi engedélyben, valamint a Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fej-
lesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 12. §-ának
(1) bekezdésében foglalt együttmûködési kötelezettségre
is figyelemmel – a környezet-, a természet- és a tájvédelmi,
valamint a vízügyi hatóságokat nem szakhatóságként kell
az e rendeletben meghatározott eljárásokba bevonni.

(2) A közlekedési hatóság eljárása során jogosult a kör-
nyezetvédelmi engedélyben foglaltak végrehajtásával
kapcsolatban az Országos Környezet- és Vízügyi Fõfel-
ügyelõségtõl szakvéleményt kérni. A közlekedési hatóság
megkeresésére az Országos Környezet- és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség szakvéleményét 15 napon belül adja meg.”

Az R. 5/A. §-ának az indítvány elbírálásakor hatályos
szövege:

„5/A. § (1) A külön jogszabály alapján környezetvédel-
mi engedélyhez kötött utak építése esetén – a környezetvé-
delmi engedélyben, valamint a Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fej-
lesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 12. §-ának
(1) bekezdésében foglalt együttmûködési kötelezettségre
is figyelemmel – a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi hatósági szervet nem szakhatóságként kell az
e rendeletben meghatározott eljárásokba bevonni.

(2) A közlekedési hatóság eljárása során jogosult a kör-
nyezetvédelmi engedélyben foglaltak végrehajtásával
kapcsolatban az Országos Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Fõfelügyelõségtõl (a továbbiakban:
Fõfelügyelõség) szakvéleményt kérni. A közlekedési ha-
tóság megkeresésére a Fõfelügyelõség szakvéleményét
15 napon belül adja meg.”

Tekintettel arra, hogy az indítványozó által felvetett al-
kotmányossági probléma a vitatott szabályozás hatályos
szövegével kapcsolatosan változatlanul fennáll, az Alkot-
mánybíróság eljárása során az R. 5/A. § hatályos szövegé-
re nézve folytatta le az alkotmányossági vizsgálatot.

III.

Az indítvány megalapozott.
Az Alkotmánybíróság eljárása során azt vizsgálta, hogy

megállapítható-e a vitatott rendelkezés alkotmányelle-
nessége magasabb szintû jogszabályba ütközése miatt.

Az indítványozó jogi álláspontja szerint az Alkotmány
2. § (1) bekezdését, a jogállamiságot sérti a miniszteri ren-
deletnek magasabb szintû jogszabályba ütközése. A mi-
niszter rendeletalkotási jogkörének terjedelmét, a jogfor-
rási hierarchiában elfoglalt helyét az Alkotmány tételes
szabálya, a 37. § (3) bekezdése szabályozza, ezért az Al-
kotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálatot e tekintet-
ben nem a jogállami klauzula, hanem az Alkotmány 37. §
(3) bekezdése alapján folytatta le.

A Tvt. 39. §-a a védett természeti értékek védelme érde-
kében szakhatósági jogkörrel ruházza fel a környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget min-
den országos jelentõségû védett természeti területre köz-
vetlen kihatással lévõ vagy azt közvetlenül érintõ hatósági
eljárásban. Ezek közül az eljárások közül külön nevesíti a
nyomvonalas létesítmény és földmû építésével kapcsola-
tos hatósági eljárásokat.

A tájvédelmi elõírások érvényesítése érdekében a Tvt.
7. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy kormányrende-
letben meghatározott eljárásokban a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatóság-
ként jár el. A Tvt. e felhatalmazása alapján a Korm.r.
1. §-a, valamint mellékletének 8. a) pontja kimondja, hogy
a felügyelõség tájvédelmi szakhatóságként jár el a közle-
kedési hatósági engedélyezési eljárásokban autópálya,
autóút, közút vagy magánút létesítése, megszüntetése
esetén.

A Tvt., valamint a Korm.r. e rendelkezései hatáskört ál-
lapítanak meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõségnek, szakhatósági jogkörrel ruházzák
fel az utak építésével kapcsolatos engedélyezési eljárás-
ban. E hatáskört megállapító szabályok – az anyagi jogi
feltételek fennállása esetén – attól függetlenül biztosítják a
természetvédelmi és tájvédelmi szakhatósági jogkör gya-
korlását a felügyelõségek számára, hogy az út építésére
irányuló engedélyezési eljárást megelõzõen sor került-e
környezetvédelmi engedélyezési eljárásra, vagy sem.

A vitatott szabálynak az az elõírása, mely kimondja,
hogy a környezetvédelmi engedélyhez kötött utak építése
esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
hatóságot nem kell szakhatóságként bevonni az eljárásba,
ellentétes a Tvt. 39. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint
a Korm.r. 1. § (1) bekezdésében és mellékletének
8. a) pontjában foglalt rendelkezésekkel, ezekben az
ügyekben elvonja a felügyelõség törvényben, illetõleg
kormányrendeletben megállapított természetvédelmi és
tájvédelmi szakhatósági hatáskörét.

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 8. § (1) be-
kezdése alapján a miniszter feladatkörében és törvény, va-
lamint kormányrendelet felhatalmazása alapján alkothat
rendeletet. Sem a Tvt., sem a Korm.r. nem hatalmazza fel a
minisztert arra, hogy rendelettel a környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatósági jog-
körét korlátozza. Az építési engedélyezési eljárásban a
közlekedési és a környezetvédelmi hatóságok közötti
együttmûködésnek a Gyút. 12. § (1) bekezdésében elõírt
kötelezettsége sem ad alapot arra, hogy miniszteri rendelet



magasabb szintû jogszabályban biztosított szakhatósági
jogkörök gyakorlását kizárja.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy a jogalkotó az R. 5/A. §-ának megállapítása során
túllépte az Alkotmány 37. § (3) bekezdésében szabályo-
zott rendeletalkotási hatáskörét, így az alkotmányellenes.
Ezért az R. 5/A. §-át az Alkotmánybíróság megsemmisí-
tette.

Mivel az Alkotmánybíróság az Alkotmány 37. § (3) be-
kezdésébe ütközése miatt megállapította az R. 5/A. §-ának
alkotmányellenességét és megsemmisítette azt – állandó
gyakorlatát követve – nem vizsgálta, hogy az indítványozó
által felhívott további alkotmányi rendelkezések sérelme
megállapítható-e a vitatott szabályozással összefüggés-
ben. [61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361,
364.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 425,
429.; 29/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000, 193,
200.; 56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 478,
482.; 6/2005. AB határozat, ABK 2005. március, 107,
109.]

Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Köz-
lönyben való közzétételét az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény 41. §-a alapján rendelte el.

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 7/B/2005.

Miniszteri utasítások

A gazdasági és közlekedési miniszter
10/2006. (V. 16.) GKM

utasítása
a Magyar Köztársaság költségvetése

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezetének
Útpénztár elõirányzata tervezésének

és felhasználásának részletes szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-a o) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2006. évi költség-
vetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(a továbbiakban: GKM) fejezet Útpénztár fejezeti keze-

lésû elõirányzata (a továbbiakban: Útpénztár) tervezésé-
nek és felhasználásának részletes eljárásrendjét az Útpénz-
tár fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának szabá-
lyozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüg-
gõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM
rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) rendelkezéseire
figyelemmel az alábbiak szerint szabályozom.

1. §

Általános rendelkezések

(1) Az Útpénztár kizárólag a Ktv.-ben meghatározott
célra használható fel.

(2) Az Útpénztár cél szerinti és szabályos felhasználá-
sáért, a szakmai kezelõi feladatok – azok végrehajtása ér-
dekében szükséges intézkedések – ellátásáért az elõirány-
zat szakmai kezelõje felelõs. Az elõirányzat szakmai ke-
zelõjének/mûködtetõjének – mint központi költségvetési
szervezetet – az Útgazdálkodási és Koordinációs Igaz-
gatóságot (a továbbiakban: UKIG), a szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõnek a közlekedési helyettes állam-
titkárt jelölöm ki.

(3) Az Útpénztár felhasználása során, a közbeszerzési
törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében, az UKIG
által – a közremûködõ szervezetek az Állami Autópálya-
kezelõ Zrt. (a továbbiakban: ÁAK Zrt.), Nemzeti Autópá-
lya Zrt. (a továbbiakban: NA Zrt.), Magyar Közút Kht. be-
vonásával – kidolgozott és a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Közbeszerzési Bizottsága egyetértésével
kiadott Közbeszerzési Szabályzat rendelkezései szerint
kell eljárni.

(4) Az Útpénztárral való gazdálkodási feladatok ellátá-
sa során biztosítani kell a számviteli alapelvek érvényesü-
lését, a gazdálkodás átláthatóságát, a költség-hatékony és
racionális forrásfelhasználást, a célok és támogatások, va-
lamint a gazdálkodás jogszabályokkal való összhangját.

(5) Az Útpénztár pénzügyi mûveleteinek lebonyolításá-
ra a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlát vezet. A Kincstár által
felszámított számlavezetéshez kapcsolódó díjak fedezetét
az Útpénztár terhére kell biztosítani.

(6) Az Útpénztár mûködtetése során az UKIG intézmé-
nyi mûködésétõl való számviteli/elszámolási függetlensé-
get biztosítani kell.

(7) A Ktv. 51. § (3) bekezdése szerint a fejezeti kezelésû
elõirányzatoknál a 2005. évivel azonos összegû elõirány-
zat maradvány képzõdését kell elérni. A maradvány feje-
zetenkénti meghatározására a Kormány kapott felhatalma-
zást. A Kormány döntésében foglaltak teljesítésére – az
UKIG javaslatának kikérése mellett – a Költségvetési Fõ-
osztály készít elõterjesztést, amelyet a gazdasági és közle-
kedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagy jóvá.

364 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám



10. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 365

2. §

A költségvetési tervezés folyamata

(1) A közútfejlesztés hosszú távú stratégiájára a Közúti
Közlekedési Fõosztály készít javaslatot, amelyet – annak
szakmai egyeztetése (UKIG, NA Zrt., ÁAK Zrt., Magyar
Közút Kht.) után – a közlekedési helyettes államtitkár út-
ján a minisztérium Stratégiai Elõkészítõ Bizottsága (a to-
vábbiakban: SEB) elé terjeszt. A SEB javaslata alapján a
miniszter dönt az elõterjesztés jóváhagyásáról.

(2) Az éves költségvetést megalapozó ágazati stratégiai
célokról és prioritásokról a Közúti Közlekedési Fõosztály
készíti az elõterjesztést, melyet az UKIG, az ÁAK Zrt., az
NA Zrt., a Magyar Közút Kht. részére véleményezésre
megküld. A Közúti Közlekedési Fõosztály az elfogadott
vélemények átvezetése után az elõterjesztést a közlekedési
helyettes államtitkárnak küldi meg, aki a javaslatot a
SEB-hez továbbítja, amelynek javaslata alapján a minisz-
ter dönt az elõterjesztés jóváhagyásáról.

(3) Az elõzetes költségvetési igényre vonatkozó javas-
latot – a (2) bekezdés szerinti döntés figyelembevételé-
vel – az UKIG készíti elõ a Közúti Közlekedési Fõosztály,
a Vagyongazdálkodási Fõosztály, az ÁAK Zrt., az NA Zrt.
és a Magyar Közút Kht. közremûködésével, az utasítás
1. melléklete szerinti bontásban, majd azt megküldi a köz-
lekedési helyettes államtitkár részére. Az UKIG elõter-
jesztésének – az igényelt forrás nagysága szerint – részle-
tes indokolással ellátva, több változatot kell tartalmaznia.

(4) A (3) bekezdés szerinti, a közlekedési helyettes ál-
lamtitkár egyetértésével kialakított javaslaton belül az ún.
felhalmozási elõirányzatra vonatkozóan, az 1. melléklet-
ben szereplõ jogcímeknek megfelelõen, az UKIG priori-
tási sorrendbe rendezett projektlista javaslatot készít – a
2. melléklet szerinti tartalommal. A Közúti Közlekedési
Fõosztály véleményezésével ellátott javaslatot az UKIG
terjeszti elõ a SEB-hez, amelynek javaslata alapján a mi-
niszter dönt a jóváhagyásról.

(5) A GKM fejezet költségvetés-tervezetének a Pénz-
ügyminisztériummal (a továbbiakban: PM) való – keret-
számok figyelembevételével történõ – egyeztetését köve-
tõen az Útpénztárra vonatkozó módosított javaslatot a
(3)–(4) bekezdések szerint kell kialakítani a költségvetési
törvény elfogadásáig.

(6) A PM-mel egyeztetett költségvetési törvényjavaslat
számszaki mellékleteit és szöveges indokolását az UKIG
készíti el és azt a közlekedési helyettes államtitkár hagyja
jóvá.

(7) A költségvetési törvényhez benyújtott – az Útpénz-
tárra vonatkozó – módosító indítványokhoz kapcsolódó
GKM álláspontra vonatkozó javaslat kialakítása – a Köz-
úti Közlekedési Fõosztály közremûködésével – az UKIG
feladata.

(8) A kincstári költségvetés (elõzetes, végleges) elké-
szítése az UKIG feladata, amelyet megküld az egyetértési
joggal rendelkezõ Költségvetési Fõosztálynak.

(9) A költségvetési törvény elfogadását követõen az Út-
pénztár kiadási elõirányzatainak tételes felosztására az
UKIG tesz javaslatot – a közremûködõ szervezetek véle-
ményének figyelembevételével –, melyet a közlekedési
helyettes államtitkár egyetértésével a miniszter hagy jóvá.

(10) A (9) bekezdés szerint elfogadott javaslatban, az
ún. felhalmozási elõirányzaton jogcímenként meghatáro-
zott keret alapján, az UKIG végleges projektlista javasla-
tot készít a 2. mellékletnek megfelelõen, és azt a közleke-
dési helyettes államtitkár egyetértése esetén jóváhagyásra
a miniszter részére terjeszti elõ.

(11) A miniszter által elfogadott projektlista újabb pro-
jektekkel történõ bõvítése, vagy szûkítése során a (10) be-
kezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(12) Az elemi költségvetés és költségvetési alapokmány
elkészítése az UKIG feladata. A Költségvetési Fõosztály
ellenõrzését és felülvizsgálatát követõen az alapokmányt a
közlekedési helyettes államtitkár hagyja jóvá.

3. §

Az Útpénztár felhasználásának szabályozása

(1) Az Áht. 49. §-ának o) pontja alapján az Útpénztár
felhasználására vonatkozó szabályokat a miniszter rende-
letben, a részletes eljárási rendet utasításban állapítja meg.

(2) A rendelet és az utasítás szakmai tervezetét az UKIG
készíti elõ a közlekedési helyettes államtitkár irányításá-
val, az érintett GKM fõosztályok közremûködésével.
A rendelet és az utasítás megalkotására a továbbiakban a
jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a miniszté-
rium vonatkozó belsõ szabályai az irányadók.

(3) Az UKIG az Útpénztár mûködtetésével kapcsolatos
elõírásokat Mûködtetési Szabályzatban rögzíti, amelynek
tartalmaznia kell a kötelezettségvállalásnak, a kötelezett-
ségvállalás ellenjegyzésének, a teljesítés igazolásának, az
érvényesítésnek, az utalványozásnak, az utalvány ellen-
jegyzésének eljárási rendjét, az összeférhetetlenségre, a
bizonylatok útjára, irattározásra és a belsõ ellenõrzésére
vonatkozó részletes szabályokat.

(4) A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítés-
igazolásra, érvényesítésre, utalványozásra és utalvány el-
lenjegyzésére jogosult, kijelölt személyekrõl az UKIG a
3. melléklet szerinti nyomtatványt köteles kitölteni 2 pél-
dányban. Az aláírásminta-nyomtatvány 1 példányát az
UKIG õrzi meg, 1 példányát pedig a Költségvetési Fõosz-
tály részére kell megküldeni.

(5) Az UKIG felelõs az Útpénztár számviteli politikája,
valamint mellékleteinek elkészítéséért és jóváhagyásra
történõ elõterjesztéséért. Ennek keretében feladatát képezi



az Útpénztár eszközeinek és forrásainak Leltárkészítési és
Leltározási Szabályzata, az Értékelési Szabályzat, a Pénz-
kezelési Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat elkészí-
tése, továbbá az Útpénztár bizonylati rendjének és számla-
rendjének kialakítása, valamint minden olyan számviteli
vagy pénzügyi szabályzat elkészítése, amelynek összeállí-
tását jogszabály elõírja.

(6) A számviteli politikát, ennek keretében az eszközök
és források Értékelési Szabályzatát és a Pénzkezelési Sza-
bályzatot, valamint a számlarendet az UKIG készíti elõ,
melyet a Költségvetési Fõosztály egyetértését követõen a
gazdaság-koordinációs és pénzügyi helyettes államtitkár
hagy jóvá.

(7) Az UKIG a közremûködõ szervezetekkel történõ
szerzõdéskötés során köteles biztosítani az Útpénztár tör-
vényes mûködéséhez szükséges elõírások érvényesülését.

4. §

Kötelezettségvállalás

(1) A tárgyéven belül történõ kötelezettségvállalásnak
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 138/B.
§-ában meghatározott, 25. számú melléklete szerinti elõ-
irányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az Útpénztár terhére kötelezettség – amennyiben
jogszabály, kormányhatározat eltérõen nem rendelkezik –
csak a jóváhagyott elõirányzat mértékéig vállalható.

(3) Kötelezettségvállalásnak minõsül minden olyan in-
tézkedés, amely az Útpénztárból finanszírozandó célok el-
látásához szükséges elõfeltételek biztosítása érdekében, a
támogatási, bevételi elõirányzat terhére vagy javára fize-
tési, illetve más teljesítési, szolgáltatási kötelezettség-
gel jár.

(4) Elõzetes kötelezettségvállalásnak minõsül az Ámr.
2. § 68. pontja alapján a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvényben a közbeszerzés megkezdéseként a
közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása,
ajánlati, ajánlattételi felhívás megküldése, továbbá a támo-
gatási konstrukció meghirdetése (pályázati felhívások,
kiírások, támogatási programok, egyedi támogatások),
amennyiben nem kerülnek visszavonásra.

(5) A kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum-
ban rögzíteni kell, hogy a kötelezettségvállalás mely évi
elõirányzatot, milyen összegben terheli.

(6) Az Útpénztár terhére szerzõdésenként 1 milliárd
Ft-os összeghatár alatti kötelezettségvállalásra az UKIG
jogosult a miniszter által elfogadott jogcímeknek és pro-
jektlistának megfelelõen. Ha a szerzõdés összege megha-
ladja az 1 milliárd Ft-ot, az UKIG javaslatára, a közlekedé-
si helyettes államtitkár elõterjesztésével, a gazdaság-koor-
dinációs és pénzügyi helyettes államtitkár egyetértése

mellett, a miniszter jóváhagyását követõen az UKIG jo-
gosult.

(7) A GKM rendelet szerinti mûködési, támogatási szer-
zõdés (NA Zrt., Magyar Közút Kht.), valamint közremû-
ködõi szerzõdés (ÁAK Zrt. szerzõdés a matricák értékesí-
tése és a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok bizományosi
ellátásáról ) megkötése a (10) bekezdés szerint történik.

(8) A miniszter által egyedileg jóváhagyott projektek
összköltségének 5%-ot meghaladó növekedése esetén, az
UKIG a projektekre vonatkozó új elõterjesztést és indok-
lást készít, figyelemmel arra, hogy a jogcímen szereplõ el-
fogadott költségkeret túllépésére nincs lehetõség. A javas-
latot a közlekedési helyettes államtitkár elõterjesztését,
valamint a gazdaság-koordinációs és pénzügyi helyettes
államtitkár egyetértését követõen a miniszter hagyja jóvá.

(9) A miniszter által egyedileg jóváhagyott projektek
összköltségének 5%-ot meg nem haladó növekedése ese-
tén, az UKIG a projektekre vonatkozó új elõterjesztést és
indoklást készít, figyelemmel arra, hogy a jogcímen sze-
replõ elfogadott költségkeret túllépésére nincs lehetõség.
Az elõterjesztést a közlekedési helyettes államtitkár
hagyja jóvá.

(10) Az ÁAK Zrt.-vel, az NA Zrt.-vel és a Magyar Köz-
út Kht.-val kötendõ szerzõdések tervezetére – a szerzõdé-
ses partner bevonásával – az UKIG készít javaslatot.
A szerzõdéseket a közlekedési helyettes államtitkár és a
gazdaság-koordinációs helyettes államtitkár elõzetes
egyetértését követõen, a Tulajdonosi és Intézmény-fel-
ügyeleti Bizottság javaslata alapján, a miniszter hagyja jó-
vá. A jóváhagyott szerzõdéseket az UKIG köti meg a köz-
remûködõ szervezetekkel.

(11) Éven túli kötelezettségvállalásra a törvényes kere-
teken belül – a költségvetési törvényben vagy kormányha-
tározatban meghatározott összeg erejéig – kerülhet sor. Az
erre vonatkozó elõterjesztést az UKIG készíti el, és azt a
gazdaság-koordinációs és pénzügyi helyettes államtitkár,
valamint a közlekedési helyettes államtitkár egyetértését
követõen a miniszter hagyja jóvá.

5. §

Pénzügyi, számviteli feladatok ellátása,
költségvetési beszámolás

(1) Az UKIG felelõs
a) annak biztosításáért, hogy olyan kifizetések és bevé-

telek kerüljenek kifizetésre és átutalásra, amelyekkel
összefüggésben a beérkezõ bizonylatok formailag, tartal-
milag és számszakilag megfelelnek az elõírásoknak és a
szerzõdésben meghatározottaknak;

b) a fõkönyvi könyvelés és a kapcsolódó analitikus nyil-
vántartások vonatkozó jogszabályok szerinti vezetéséért, a
jogszabályokban elõírt költségvetési beszámoló-készítési
kötelezettség teljesítéséhez a teljesség, pontosság, valódi-
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ság érvényesítése érdekében megfelelõ belsõ nyilvántar-
tási és eljárási rend kialakításáért, a döntések, szerzõdések,
megrendelések nyilvántartásáért;

c) az Útpénztár eszközeivel és forrásaival kapcsolatos
leltározási és leltárkészítési teendõk elvégzéséért;

d) az éves és féléves beszámoló, valamint a negyedéves
mérlegjelentés elkészítéséért, a könyvvizsgálóval történõ
együttmûködésért;

e) a Kincstárral való folyamatos kapcsolattartás kereté-
ben a napi és havi kincstári adatszolgáltatások ellenõrzé-
séért és egyeztetéséért;

f) a kötelezettségvállalások, illetve azok változásával
összefüggõ adatoknak a Kincstár részére történõ megkül-
déséért;

g) az Útpénztár forrásainak terhére történõ kifizetések
szabályosságáért;

h) a követelések, kötelezettségek, a pénzügyi teljesíté-
sek bizonylatokkal alátámasztott módon történõ nyilván-
tartásáért és archiválásáért;

i) az Útpénztár könyvvizsgálatának során szolgáltatott
adatok teljességéért, valódiságáért, a vizsgálat lefolytatá-
sában való közremûködésért.

(2) Az UKIG feladata az Útpénztárral kapcsolatos veze-
tõi információs rendszer mûködtetése, havi kontrolling je-
lentés készítése. Az Útpénztár havi kontrolling jelentése és
vezetõi információs rendszere adattartalmának meghatá-
rozása a gazdaság-koordinációs és pénzügyi helyettes ál-
lamtitkár feladata.

(3) Az Útpénztár kezelésének, mûködtetésének, vala-
mint az Útpénztárból a GKM rendelet szerint támogatási,

megbízási, vállalkozási szerzõdések alapján folyósított
pénzeszközök rendeltetésszerû és célszerinti felhasználá-
sának belsõ ellenõrzését az UKIG-nál, az ÁAK Zrt.-nél, az
NA Zrt.-nél és a Magyar Közút Kht.-nál az UKIG belsõ el-
lenõrzési egysége végzi. Az Útpénztár belsõ ellenõrzését a
költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell
lefolytatni.

6. §

Záró rendelkezések

(1) Ez az utasítás 2006. június 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a
Ktv., az Áht., a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény,
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
az Ámr., az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, a GKM rendelet, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási
programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004.
(II. 27.) GKM rendelet és a fejezet felügyeletét ellátó szerv
vezetõinek hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló
8/2006. (IV. 7.) GKM utasítás rendelkezései szerint kell
eljárni.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet

ÚTPÉNZTÁR

adatok: M Ft-ban

Sorszám
Az elõirányzat KIADÁSAI

hivatkozással a 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet 4. §-ára
Elõirányzat

1. MÛKÖDÉSI KIADÁSOK (d, g, f, h, i, j, k, l) (2.+5.+15.+18.+19.+20. sorok)
2. Országos közutak téli tisztítása (f) (3.+4. sorok)
3. Magyar Közút Kht. támogatási szerzõdése (f)
4. Állami Autópálya Zrt. vállalkozási szerzõdése (f)
5. Országos közutak üzemeltetése (f) (6.+7.+8.+9. sorok)
6. Magyar Közút Kht. támogatási szerzõdése (f)
7. Állami Autópálya Zrt. vállalkozási szerzõdése (f)
8. Magyar Közút Kht. megbízási szerzõdése (f)
9. Magyar Közút Kht. vállalkozási szerzõdése (l)

9-bõl kiemelten:
10. mérés-vizsgálat, minõségvizsgálat (l)
11. kutatás (l)
12. kísérleti építés (l)
13. ÖMISZ program (l)



Sorszám
Az elõirányzat KIADÁSAI

hivatkozással a 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet 4. §-ára
Elõirányzat

14. ÖKIR program (l)
15. Országos közutak karbantartása (d) (16.+17. sorok)
16. Magyar Közút Kht. támogatási szerzõdése (d)
17. Állami Autópálya Zrt. vállalkozási szerzõdése (d)
18. ÚTPÉNZTÁR mûködtetési költségei (g)
19. NA Zrt. mûködési költségei támogatási szerzõdése (j)
20. Egyéb kiadások (i, k, n)

20-ból kiemelten:
21. mozgó mérlegelés (i)
22. vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek (k)
23. díjpolitika kialakításának költségei (n)
24. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (a, b, c, d, i, m, n)

(25.+32.+35.+38.+41.+44.+48.+49.+50. sorok)
25. Út-, hídépítés (a)

25-bõl kiemelten:
26. Új út-híd építés és út-, hídrekonstrukció (a) (27.+28. sorok)
27. Nemzeti Autópálya Zrt.(a)
28. Magyar Közút Kht.(a)
29. KIOP támogatással megvalósuló beruházások (a)
30. Regionális Operatív Program (ROP) (a)
31. Phare, Interreg projektek (a)
32. Területbiztosítás (b) (33.+34. sorok)
33. Nemzeti Autópálya Zrt.(b)
34. Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (b)
35. Tervezés, elõkészítés (b) (36.+37. sorok)
36. Nemzeti Autópálya Zrt.(b)
37. Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (b)
38. Akadálymentesítés (b) (39.+40. sorok)
39. Nemzeti Autópálya Zrt.(b)
40. Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (b)
41. Út-híd felújítás (d) (42.+43. sorok)
42. Állami Autópálya Zrt.(d)
43. Magyar Közút Kht.(d)
44. Programutak, valamint koncessziós szerzõdés keretében és magántõke bevonásával

megvalósuló országos közutak fejlesztéséhez (c) (45.+46.+47. sorok)
45. területbiztosítás (c)
46. tervezés, elõkészítés (c)
47. minõségvizsgálat (c)
48. Úthasználati díj, pótdíj beszedéséhez szükséges beruházások (i)
49. Önkormányzati törzsvagyon támogatása(m, n)

(50.+51. sorok)
50. kerékpárutak építése (m)
51. önkormányzati utak, járdák építése (n)
52. KIADÁSOK összesen: (4. §) (1.+24. sorok)
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Sorszám
Az elõirányzat BEVÉTELEI

hivatkozással a 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet 2. §-ára
Elõirányzat

1. Központi költségvetésbõl nyújtott állami támogatás (a)
2. Úthasználati díjból és pótdíjból származó bevétel (b)
3. Az országos közutak végleges határain belüli és kívüli területek hasznosítása (c)
4. Egyéb hozzájárulás és támogatás (d)
5. Felhasználásra átvett pénzeszközök (e)
6. Megkötött szerzõdés alapján átadott hozzájárulások és támogatások

fejlesztési célokra (f)
7. BEVÉTELEK összesen: (2. §)

(1.-+2.-+3.-+4.-+5.-+6. sorok)

2. melléklet

Összesítõ táblázat
(Az Útpénztár projektlistája, a nem gyorsforgalmi utak megyénkénti bontásban)

Bruttó M Ft

Megnevezés
Beruházás

teljes költsége
2006. elõtt 2006. évi terv 2007. évi terv Megjegyzés

Gyorsforgalmi utak

Baranya megye

Bács-Kiskun megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csongrád megye

Fejér megye

Gyõr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye
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Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

UKIG

ÚTPÉNZTÁR

EIB projektek

KIOP projektek ÚTPÉNZTÁR része

PHARE, Interreg projektek ÚTPÉNZTÁR része

ROP projektek ÚTPÉNZTÁR része
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3. melléklet

ALÁÍRÁSMINTA

AZ ELÕIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE: ………………………………………………………………

AZ ELÕIRÁNYZAT SZAKMAI KEZELÕJE (FÕOSZTÁLY/SZERVEZETI EGYSÉG) NEVE:

…………………………………………………………………

Kötelezettségvállalásra jogosult(ak):1

Neve:…………………………… Aláírása:………………………...………...
Szervezeti egysége / Közremûködõ szervezet neve: ………………………………..…………………………

Kijelölõ személy neve: ………………………...…………………………………………
Szervezeti egysége: …………………………...…………………………………………
Aláírása vagy a kijelölés dokumentumának megnevezése: ……………………………

Ellenjegyzésre jogosult(ak):

Neve:…………………………… Aláírása:………………………...………...
Szervezeti egysége / Közremûködõ szervezet neve: ………………………………..…………………………

Kijelölõ személy neve: ………………………...…………………………………………
Szervezeti egysége: …………………………...…………………………………………
Aláírása: …………………………………………………………………………………

Teljesítésigazolásra jogosult(ak):

Neve:…………………………… Aláírása:………………………...………...
Szervezeti egysége / Közremûködõ szervezet neve: ………………………………..…………………………

Kijelölõ személy neve: ………………………...…………………………………………
Szervezeti egysége: …………………………...…………………………………………
Aláírása: …………………………………………………………………………………

Érvényesítésre jogosult(ak):2

Neve:…………………………… Aláírása:………………………...………...
Szervezeti egysége / Közremûködõ szervezet neve: ………………………………..…………………………

Kijelölõ személy neve: ………………………...…………………………………………
Szervezeti egysége: …………………………...…………………………………………
Aláírása vagy a kijelölés dokumentumának megnevezése: ……………………………

1 A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – nem lehet azonos személy.
2 Az érvényesítést végzõ személy nem lehet azonos a szakmai teljesítést igazoló, a kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult személlyel.
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Utalványozásra jogosult(ak):3

Neve: …………………………….………………………………
Aláírása vagy a kijelölés dokumentumának megnevezése: ……………………………………………………
Szervezeti egysége / Közremûködõ szervezet neve: ………………………………..…………………………

Kijelölõ személy neve: ………………………...…………………………………………
Szervezeti egysége: …………………………...…………………………………………
Aláírása vagy a kijelölés dokumentumának megnevezése: ……………………………

Utalvány ellenjegyzésére jogosult(ak):

Neve: …………………………….………………………………
Aláírása vagy a kijelölés dokumentumának megnevezése: ……………………………………………………
Szervezeti egysége / Közremûködõ szervezet neve: ………………………………..…………………………

Kijelölõ személy neve: ………………………...…………………………………………
Szervezeti egysége: …………………………...…………………………………………
Aláírása vagy a kijelölés dokumentumának megnevezése: ……………………………

3 Az utalványozó és az ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – nem lehet azonos személy.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2006. (V. 16.) GKM

utasítása
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó

engedélyezési eljárás rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
109/C. §-ának (2) bekezdésében, 109/F. §-ának (1) bekez-
désében, (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint
(6) bekezdésében és 109/G. §-ában foglaltak végrehajtásá-
ra a következõket rendelem el:

1. §

Az utasítás hatálya, fogalmak

(1) Az utasítás hatálya olyan vagyonelem kincstári va-
gyonkörbe történõ bekerülésének, illetve kincstári vagyon-
körbõl való kikerülésének, továbbá vagyonkezelõi jog át-
ruházásának (megszerzésének vagy elidegenítésének) elõ-
zetes engedélyezésével kapcsolatos eljárásra terjed ki,
amelyért a gazdasági és közlekedési miniszter, mint a fel-
ügyeleti szerv vezetõje, vagy mint a részvényesi (tulajdo-
nosi) jogok gyakorlója, illetve alapító (a továbbiakban: mi-
niszter) felelõs az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a kincstári
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.)
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerint.

(2) A jelen utasítás alkalmazásában
a) Vagyonelem:

aa) ingatlan,
ab) társasági részesedés (ideértve a tagsági jogokat

megtestesítõ értékpapírt is)
ac) gép, berendezés, felszerelés, jármû, készlet

b) Elõterjesztõ:
ba) központi költségvetési szerv, mint vagyonkezelõ

[R. 2. § b) pont]
bb) egyéb vagyonkezelõ [R. 2. § c) pont]

2. §

Döntési jogosultsággal rendelkezõk köre

(1) A miniszter tulajdonosi joggyakorlása körébe utalt
társaságok vagyonkezelésében lévõ kincstári vagyonele-
meket érintõ változások kizárólag a miniszter egyetértésé-
vel kezdeményezhetõk.

(2) Az Áht. valamint az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) szerinti központi költségvetési szerv esetén
gazdasági társaság, közhasznú társaság alapítására, illetve
gazdasági társaságban és közhasznú társaságban érdekelt-
ség szerzéséhez a Kormány jóváhagyása szükséges. A köz-
ponti költségvetési szerv kezdeményezése alapján a mi-
niszter – egyetértése esetén – az engedély megadása érde-
kében elõterjesztést nyújt be a Kormányhoz.
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(3) Az Áht. 109/C. §-ának (2) bekezdésében, valamint a
109/F. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a), b) pont-
jában megjelölt, a kincstári vagyon kezelõjének kijelölésé-
hez, a vagyonkezelõi jog megszerzéséhez és a kincstári va-
gyon elidegenítéséhez az érintett szerv felügyeletét ellátó
szerv vezetõje, alapítója, illetve a részvényesi (tulajdo-
nosi) jogok gyakorlója részérõl szükséges egyetértés meg-
adására, illetve megtagadására a miniszter nevében a gaz-
daság-koordinációs és pénzügyi helyettes államtitkár jo-
gosult.

(4) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87. §-a (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján, az érintett szerv felügyeletét ellátó szerv
vezetõje részérõl szükséges engedély kiadására, illetve
megtagadására a miniszter nevében a gazdaság-koordiná-
ciós és pénzügyi helyettes államtitkár jogosult.

3. §

A kincstári vagyonkörbe kerülés eljárási rendje

(1) Az elõterjesztõ, aki a kérelem szerint a vagyon keze-
lõjévé válik (a továbbiakban: Elõterjesztõ) a kincstári va-
gyoni körbe kerülést megelõzõen benyújtja az adott va-
gyonelem vonatkozásában a GKM vagyonkezelési ügyei-
nek (feladatainak) intézésével megbízott szervezeti egysé-
géhez – a Vagyongazdálkodási Fõosztályhoz – a kérelmét.
Ingatlan esetében ezzel egyidejûleg az Elõterjesztõ R. 3. §
(2) bekezdése szerint értesíti a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóságot (a továbbiakban: KVI) a vagyontárgy megszer-
zésének szándékáról.

(2) A kérelmet a Vagyongazdálkodási Fõosztály felül-
vizsgálja (tartalmi, formai szempontból) és megfelelõség
esetén az érintett, szakmai felügyeletet ellátó fõosztályhoz
– szükség esetén más érdekelt szervezeti egységhez is – to-
vábbítja minisztériumi belsõ egyeztetés érdekében. Nem
megfelelõ kérelem benyújtása esetén felhívja az Elõter-
jesztetõt a kérelem módosítására, illetve hiánypótlásra,
szükség esetén a hatályos jogszabályok és elõírások betar-
tására.

(3) Ingatlan esetében a kérelemhez csatolni kell:
a) az ingatlan részletes bemutatását, illetve külön kísé-

rõlevélben a kincstári vagyonkörbe történõ bekerülést
megalapozó szakmai érveket, részletes gazdaságossági in-
doklást,

b) az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap egy hónapnál
nem régebbi hiteles másolatát (egy eredeti és egy másolati
példány);

c) 3 millió Ft-os (nettó) forgalmi érték felett 3 hónapnál
nem régebbi, hivatásos értékbecslõ (engedélyszámmal
rendelkezõ) által készített forgalmi értékbecslést, 3 millió
Ft értékhatárig elegendõ az adó- és értékbizonyítvány be-
szerzése, 300 ezer Ft érték alatt csak az Elõterjesztõ veze-
tõjének nyilatkozata igazolja az ingatlan értéket. Az Elõ-

terjesztõ vezetõje munkajogi felelõssége ismeretében kö-
teles megtenni nyilatkozatát. Ingatlanok kisajátítása ese-
tén értékbecslés helyett az illetékes Közigazgatási Hivatal
kisajátítást elrendelõ határozatát kell becsatolni. Az érték-
becslésben a belsõ ellentmondás-mentesség megléte szük-
séges.

(4) Az kérelemhez csatolt egyes dokumentációknak
(adatlap, a tulajdoni lap, az értékbecslés, védettség esetén
a védettség jellege szerint illetékes miniszter egyetértõ
nyilatkozata, valamint a kísérõlevélben lévõ indoklások)
egymással megegyezõ tartalmúnak kell lenniük. Ellent-
mondás esetén a Vagyongazdálkodási Fõosztály hiány-
pótlás keretében megkísérli annak feloldását.

(5) Az elõterjesztéshez az 1. mellékletben szereplõ adat-
lapot szükséges csatolni az alábbiakra figyelemmel:

a) adatlap értelemszerû, teljes kitöltése (minimum 3 ere-
deti példányban);

b) forgalmi érték pontos (egyezõ) feltüntetése az adatla-
pon (az áfatartalomra való utalással).

(6) Az elõterjesztéshez csatolt egyes dokumentációknak
egymással megegyezõ tartalmúnak kell lenniük. Ellent-
mondás esetén a Vagyongazdálkodási Fõosztály hiánypót-
lás keretében megkísérli annak feloldását.

(7) A kérelem véleményezésében közremûködõ szerve-
zeti egységek az iratokat állásfoglalásuk csatolásával 5 na-
pon belül visszaküldik a véleményt kérõ illetékes Vagyon-
gazdálkodási Fõosztály részére.

(8) A Vagyongazdálkodási Fõosztály a beterjesztett ira-
tok alapján, a kapott állásfoglalásokat figyelembe véve a
R. 27. §-a (2) bekezdésének h) pontjára is figyelemmel
legkésõbb 5 napon belül kezdeményezi az engedély, vagy
az egyetértés kiadását illetve megtagadását. A Vagyongaz-
dálkodási Fõosztály a kérelem hivatalos beérkezésétõl
számított 30 napon belül érdemi választ köteles küldeni az
Elterjesztõnek. A határidõbe nem számít bele a hiánypót-
lásra biztosított idõ.

(9) Az Áht. 109/A. §-ának (2) bekezdése szerinti társa-
sági részesedésnél (tagsági jogokat megtestesítõ értékpa-
pír) a kincstári vagyonkörbe történõ bekerülés esetén az
Elõterjesztõ kérelmének tartalmaznia kell a létesítõ okirat
(társasági szerzõdés, alapító okirat, alapszabály) terveze-
téhez kapcsolt, a feladatellátás tartalmát, jellemzõit, felté-
teleit leíró részletes indokolást az Ámr. 18. számú mel-
lékletében foglaltak szerint.

4. §

A döntést követõ eljárási rend

(1) A Vagyongazdálkodási Fõosztály az egyetértés, az
engedély, illetve a Kormány jóváhagyásának kiadásáról,
vagy a kérelem elutasításáról a megfelelõ dokumentációk
egyidejû megküldésével értesíti az Elõterjesztõt.



(2) Egyetértés kiadása esetén egyidejûleg felhívja az
Elõterjesztõt, hogy a KVI (vagy a pénzügyminiszter) dön-
tésérõl adjon tájékoztatást a Vagyongazdálkodási Fõosz-
tály részére, a kincstári vagyon változásának követhetõ-
sége érdekében.

(3) Az Elõterjesztõ gondoskodik a további ügyintézés-
rõl. Végleges jogi kötelezettségvállalást keletkeztetõ meg-
állapodás csak a felügyeleti szerv által megadott engedély,
illetve egyetértõ nyilatkozat birtokában köthetõ, vagy a
kincstári vagyonkört érintõ megállapodásban fel kell tün-
tetni, hogy annak hatálybalépése a felügyeleti szerv egyet-
értõ nyilatkozatától függ.

(4) Az Elõterjesztõ a R. 3. §-a (3) bekezdésében foglal-
tak szerint ingatlan és társasági részesedés kincstári va-
gyoni körbe történõ bekerülésre vonatkozó jogügyletet an-
nak megkötésétõl számított 5 napon belül köteles bejelen-
teni a KVI-nek.

(5) A vagyonkezelési jog – törvényben meghatározott
kivételtõl eltekintve – a vagyonkezelési szerzõdés megkö-
tésével keletkezik. Ingatlan esetében a szerzõdésen ala-
puló vagyonkezelési jog az ingatlan-nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzéssel jön létre.

(6) A vagyonkezelõ a kincstári vagyon változásának kö-
vethetõsége, valamint az adatszolgáltatási kötelezettsége
teljesíthetõségének érdekében a számviteli jogszabályok,
valamint a KVI által a Magyar Közlöny mellékleteként ki-
adott Hivatalos Értesítõ (HÉ) 2006/13. számában közzé-
tett, a „Kincstári Vagyon Nyilvántartási Szabályzata” sze-
rinti adatok nyilvántartására kötelezett.

5. §

A kincstári vagyon kincstári vagyonkörbõl való
kikerülése (értékesítése) és a vagyonkezelési jog

átruházása

(1) Az értékesítés fogalmát az R. 2. §-ának d) pontja ha-
tározza meg.

(2) A kincstári vagyoni körbõl történõ kikerülésre vo-
natkozó szabályozás a következõ vagyonelemekre ter-
jed ki:

a) ingatlan,
b) társasági részesedés,
c) központi költségvetési szerv vagyonkezelõ [az R.

2. §-ának b) pontja] esetében a mindenkori költségvetési
törvényben meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó ér-
téket meghaladó gép, felszerelés, jármû, készletek értéke-
sítése.

(3) A Vagyongazdálkodási Fõosztály a hatályos jogsza-
bályokban foglalt rendelkezésekre figyelemmel értesíti az
Elõterjesztõt arról, hogy a kincstári körbõl történõ kikerü-
lés esetén az R. 30. és 31. §-ai szerint milyen formában bo-
nyolítható le az értékesítés, illetõleg a vagyonkezelõtõl
további szükséges dokumentumokat kér be.

6. §

Ingatlan kincstári vagyonkörbõl való kikerülése
(értékesítése) és a vagyonkezelési jog átruházása

(1) Ingatlan esetében az alábbi iratok csatolása szüksé-
ges:

a) Az ingatlan részletes bemutatása, illetve külön kísé-
rõlevélben az értékesítést megalapozó szakmai érvek, in-
dokok összefoglalása és részletes gazdaságossági indok-
lása, valamint költségvetési szerv esetén a bevétel felhasz-
nálására vonatkozó javaslat.

b) Tulajdoni lap egy hónapnál nem régebbi hiteles má-
solata (egy eredeti és egy másolati példány).

c) 60 napnál nem régebbi, hivatásos értékbecslõ (enge-
délyszámmal rendelkezõ) által készített forgalmi érték-
becslés. Az értékbecslésben a belsõ ellentmondás-mentes-
ség megléte szükséges.

(2) Az elõterjesztéshez a 2. mellékletben foglalt adatla-
pot szükséges csatolni az alábbiakra figyelemmel:

a) adatlap értelemszerû, teljes kitöltése (minimum 3 ere-
deti példányban);

b) az értékbecslésben szereplõ forgalmi érték pontos
(egyezõ) feltüntetése az adatlapon (az áfatartalomra való
utalással);

c) a bevételhányadból a tartozások kielégítésének prio-
ritási sorrendje, a hatályos jogszabályoknak megfelelõen
szerepeljen az adatlapon a központi költségvetési szerv-
nél;

d) annak egyértelmû megjelölése, hogy a bevételhányad
a központi költségvetési szervnél betervezésre került-e
vagy sem.

(3) Szükséges mellékelni az Elõterjesztõ cégszerû nyi-
latkozatát a köztartozásokról.

(4) Az elõterjesztéshez csatolt egyes dokumentációknak
(adatlap, a tulajdoni lap, az értékbecslés, nyilatkozat a köz-
tartozásokról, védettség esetén a védettség jellege szerint
illetékes miniszter egyetértõ nyilatkozata, valamint a kísé-
rõlevélben lévõ indoklások) egymással megegyezõ tartal-
múnak kell lenniük. Ellentmondás esetén a Vagyongazdál-
kodási Fõosztály hiánypótlás keretében megkísérli annak
feloldását [3. § (8) és (9) bekezdése].

(5) Az egyetértés beszerezése iránti kérelem elõterjesz-
tése azonos a kincstári vagyoni körbe bekerülésnél (3. §)
leírtakkal.

(6) A 2. § (1), valamint (3) bekezdése szerinti egyetértés
megszerzését követõen az Elõterjesztõ az R. 30. és
31. §-aiban foglaltak szerint jár el a KVI felé.

(7) Egyetértés kiadása esetén a Vagyongazdálkodási
Fõosztály egyidejûleg felhívja az Elõterjesztõt, hogy a
KVI, illetve a kincstári vagyonért felelõs miniszter dönté-
sérõl adjon tájékoztatást a Vagyongazdálkodási Fõosztály
részére a kincstári vagyon változásának követhetõsége ér-
dekében.
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(8) A vagyonkezelõ a kincstári vagyoni körbõl való ki-
kerülést, értékesítést követõ 60 napon belül – az Ámr.
6/a. melléklet szerinti adattartalommal – köteles tájékozta-
tást adni a pénzügyminiszter, a KVI, valamint a felügyeleti
szerv számára.

A vagyonkezelõ nyilvántartja:

a) az ingatlan könyv szerinti értékét, forgalmi értékét,
az értékesítésbõl származó bruttó bevételt, az esetleges
részletfizetés nettó összegét, a bevétel jóváírásának idõ-
pontját, a következõ idõszakra áthúzódó hátralék összegét,
várható teljesítési idejét;

b) az értékesítéssel kapcsolatban felmerült kiadások te-
kintetében az egyéb jogcímen felmerült és a bevételbõl le-
vonható kiadásokat, a költségvetési befizetési kötelezett-
ség teljes összegét és szándékát, az értékesítéssel kapcso-
latban felmerült kiadások összesített összegét;

c) a költségvetési befizetési kötelezettség esetleges
részletösszegét, a költségvetési befizetési kötelezettség
teljesítésének idõpontját, a költségvetési befizetési kötele-
zettség esetleges hátralékának összegét;

d) az értékesítés nettó bevételét; a GKM állásfoglalását,
valamint a KVI döntését.

(9) A vagyonkezelõi jog átruházásánál – amennyiben a
vagyonkezelési szerzõdés elõírja a miniszter egyetértõ
nyilatkozatának szükségességét – a benyújtás, elbírálás és
jóváhagyás tekintetében az utasítás jelen §-ában elõírt
eljárási rendet szükséges alkalmazni.

7. §

Társasági részesedés kincstári vagyonkörbõl történõ
kikerülése és vagyonkezelési jog átruházása

(1) Társasági részesedés kincstári vagyonkörbõl történõ
kikerülése és vagyonkezelési jog átruházása esetén az Elõ-
terjesztõ kérelmének az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a társasági részesedés részletes bemutatását,

b) külön kísérõlevélben a társasági részesedés kincstári
vagyonkörbõl történõ kivonását (értékesítését) megala-
pozó szakmai érveket, indokok összefoglalását és részletes
gazdaságossági indoklását,

c) a társaság hatályos alapító okiratának és 15 napnál
nem régebbi cégkivonatának egy példányát,

d) a részesedés forgalmi értékének meghatározását, ille-
tõleg értékesítéskor a minimális eladási árra tett javaslatot.

(2) Az elõterjesztéshez a 3. mellékletben szereplõ adat-
lapot szükséges csatolni az alábbiakra figyelemmel:

a) adatlap értelemszerû, teljes kitöltése (minimum 3 ere-
deti példányban);

b) a könyv szerinti és a forgalmi érték pontos (egyezõ)
feltüntetése az adatlapon (az áfatartalomra való utalással).

(3) Az elõterjesztéshez csatolt egyes dokumentációknak
egymással megegyezõ tartalmúnak kell lenniük. Ellent-
mondás esetén a Vagyongazdálkodási Fõosztály hiánypót-
lás keretében megkísérli annak feloldását.

8. §

Központi költségvetési szerv használatában, illetve
kezelésében lévõ gépek, felszerelések, jármûvek, készletek

kincstári vagyonkörbõl történõ kikerülése

(1) Központi költségvetési szerv vagyonkezelõ [az R.
2. §-ának b) pontja] esetében a mindenkori költségvetési
törvényben meghatározott – jelenleg 20 millió Ft – egyedi
könyv szerinti bruttó értéket meghaladó gép, felszerelés,
jármû, készlet értékesítése, kincstári vagyonkörbõl történõ
kikerülése esetén az Elõterjesztõ központi költségvetési
szerv kérelmének az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az ingó vagyontárgy részletes bemutatását és az egy-
értelmûen beazonosítható leltári számának ismertetését,

b) külön kísérõlevélben az ingó vagyontárgy értékesíté-
sét megalapozó szakmai érvek, indokok összefoglalását és
részletes gazdaságossági indoklását,

c) 3 hónapnál nem régebbi, hivatásos ingóforgalmi
szakértõ által készített forgalmi értékbecslés. Az érték-
becslésben a belsõ ellentmondás-mentesség megléte szük-
séges.

(2) Az elõterjesztéshez a 4. mellékletben szereplõ adat-
lapot szükséges csatolni az alábbiakra figyelemmel:

a) adatlap értelemszerû teljes kitöltése (minimum 3 ere-
deti példányban),

b) az értékbecslésben szereplõ forgalmi érték pontos
(egyezõ) feltüntetése az adatlapon (az áfatartalomra való
utalással),

c) az elõterjesztéshez csatolt egyes dokumentációknak
egymással megegyezõ tartalmúnak kell lenniük. Ellent-
mondás esetén a Vagyongazdálkodási Fõosztály hiánypót-
lás keretében megkísérli annak feloldását.

9. §

Egyéb, a vagyonkezeléssel összefüggõ szabályok

(1) Amennyiben megállapítható, hogy a kérelem be-
nyújtását megelõzõen jogi kötelezettségvállalás történt az
Elõterjesztõ részérõl a miniszter egyetértésének hiányá-
ban, úgy a Vagyongazdálkodási Fõosztálynak lehetõsége
van az egyetértés megtagadására javaslatot tenni, illetve
az elõterjesztõ szervezet vezetõjének fegyelmi és/vagy
anyagi felelõsségre vonását kezdeményezni.

(2) Ingatlanok esetében a KVI minden egyes kérelmet
helyrajzi számonként kezel, illetve vizsgál, ezért a kérel-
mek összeállítása, elbírálása és jóváhagyása is külön hely-
rajzi számonként kell, hogy történjen. Amennyiben egy



ügyhöz kapcsolódóan több mint öt, külön helyrajzi szám-
mal rendelkezõ ingatlan érintett, akkor az adatlapokat
összefûzve kell benyújtani úgy, hogy az utolsó lapon – az
összes helyrajzi szám felsorolása mellett – szerepel az Elõ-
terjesztõ javaslata a miniszter, vagy a miniszter képvisele-
tében eljáró gazdaság-koordinációs és pénzügyi helyettes
államtitkár nyilatkozata.

(3) A kincstári vagyonhoz kapcsolódó eljárási rend be-
tartását, illetve betartatását, valamint a kincstári vagyonnal
való megfelelõ, ésszerû és hatékony gazdálkodás követel-
ményét – feladatok meghatározásával – be kell építeni a
GKM tulajdonosi jogkörébe, illetve felügyelete alá tartozó
szervek vezetõinek ösztönzési rendszerébe.

(4) A Belsõ Ellenõrzési Fõosztály a költségvetési szer-
vek költségvetési ellenõrzései keretében, illetve eseti fel-
kérés alapján folyamatosan végzi a társaságok és az intéz-
mények kincstári vagyonnal való gazdálkodásának ellen-
õrzését a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a Belsõ
Ellenõrzési Kézikönyv alapján.

10. §

Záró rendelkezések

(1) Ez az utasítás 2006. június 1. napján lép hatályba,
egyidejûleg a kincstári vagyonra vonatkozó engedélyezési
eljárási rendjérõl szóló 2/2003. (I. 31.) GKM utasítás
hatályát veszti.

(2) A hatálybalépéskor folyamatban lévõ ügyekre a
2/2003. (I. 31.) GKM utasítás rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet a 11/2006. (V. 16.) GKM utasításhoz

A D A T L A P
ingatlan kincstári vagyonkörbe történõ bekerüléséhez

1. A bekövetkezõ változás jellege*:

a) a kincstári vagyonkörbe történõ bekerülés, vagyonkezelõi jog megszerzése**
b) vagyonkezelõi jog megszerzése** (vagyonkezelõi jog átruházása útján)

2. Ingatlan
Címe:
Hrsz.:
Tulajdonlap száma:
Mûvelési ág megnevezése:
Ingatlan jellege:
Területe: m2

Épületek száma:
Épületek hasznos alapterülete: m2

Tulajdoni lap szerinti tulajdonos(ok):
Tulajdoni hányad aránya:
A jogviszony folytatólagosan fennáll:
Jogcím:
Jogok és terhek:
Tulajdoni lap szerinti vagyonkezelõ neve:

székhelye:
Vagyonkezelési hányad (arány):

Az ingatlan használóinak felsorolása:
A használat jogcíme:

3. Az ingatlan forgalmi értéke (az áfára történõ utalással):
4. Az értékelést végzõ megnevezése, értékelés kelte:



5. A változást követõen

a) az ingatlan tulajdonosa(i):
b) vagyonkezelõje:

K É R E L E M

A fenti, kincstári vagyonkörben bekövetkezõ változás átvezetését a………………………… nevében, a csatolt okira-
tok alapján kérem.

Budapest, 20… ………………
……………………………………

Elõterjesztõ (Vagyonkezelõ) cégszerû aláírása

N Y I L A T K O Z A T
a felügyeletet ellátó szerv részérõl

Az adatlapon feltüntetett ingatlan vonatkozásában kincstári vagyonkörbe kerüléssel a gazdasági és közlekedési mi-
niszter, mint a felügyeletet ellátó szerv vezetõje [a részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója] az alapító* nevében erre
felhatalmazottként, az Áht. 109/C. § (2) pontjában foglaltak szerint

egyetértek/nem értek egyet*

……………………………………
P. h.

gazdaság-koordinációs és pénzügyi helyettes államtitkár

Budapest, 20… …………………………

* Megfelelõ aláhúzásával kérjük jelezni.
** Tudomásul veszem, hogy vagyonkezelõi jog megszerzése esetén a vagyonkezelõi jog az erre irányuló szerzõdésnek az ingatlan-nyilvántartásban való be-
jegyzésével keletkezik.

2. melléklet a 11/2006. (V. 16.) GKM utasításhoz

A D A T L A P
* ingatlan(rész) kincstári vagyonkörbõl való kikerülésének jóváhagyása és a bevétel felhasználása céljából

Cím:
Hrsz.:
Tul. lapszám:
Mûvelési ág, megnevezés:
Ingatlan jellege:
Földterület: m2

Épületek száma:
Épületek hasznos alapterülete: m2
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Tul. lap szerinti tulajdonos:
Magyar Állam tulajdoni hányad aránya:
A jogviszony folytatólagosan fennáll: 19………………… óta
Jogok és terhek:
Egyéb:

Tul. lap szerinti vagyonkezelõ:
Vagyonkezelési hányad aránya:
A jogviszony folytatólagosan fennáll: 19………………… óta

Az ingatlan használóinak felsorolása, a használat jogcíme:

Az ingatlan bruttó nyilvántartási értéke:
Az ingatlan nettó nyilvántartási értéke:
Az ingatlan forgalmi értéke: földterület: .……………............. Ft

építmény: .……………............. Ft
összesen: .……………............. Ft
áfa: .……………............. Ft
mindösszesen: .……………............. Ft

Az ingatlan ismeretében kijelentem, hogy a 20…………………… kelt, …………… számú vagyonértékelés reálisan
megbecsült forgalmi értéket tartalmaz.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 109/A. § (4) és (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen elõter-
jesztem a vagyonkezelésünkben lévõ, tárgyi ingatlan értékesítésébõl származó bevétel felhasználására vonatkozó javas-
latomat:

eladási ár (forgalmi érték): ………………………… Ft
köztartozás: ………………………… Ft
várható értékesítési költség: ………………………… Ft
fennmaradó (nettó) bevétel összege: ………………………… Ft

* Megjegyzés: az adatlapon – a tulajdoni lap alapján – az értékesítendõ/cserélendõ ingatlanrész adatait kell feltüntetni.

amelybõl:

szervezetünket megilletõ bevételhányad: ….... %
közp. költségvetést megilletõ bevételhányad: ….... %

A szervezetünket megilletõ bevételhányadot:
….... % mértékben építési-beruházásra,
….... % mértékben ingatlanvásárlásra,
….... % mértékben felújításra és rekonstrukcióra,
….... % mértékben környezetvédelemre

kívánjuk felhasználni.
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a) A bevételhányadot terveinkben szerepeltettük, ezért költségvetési bevételünk és kiadásunk elõirányzatát nem szük-
séges módosítani.

b) A bevételhányadot terveinkben nem szerepeltettük, ezért kérem költségvetési bevételünk és kiadásunk elõirányza-
tának módosítását.

(csak a megfelelõ szöveget kérjük szerepeltetni.)

………………………………………
(aláírás)

(név, beosztás gépelve is)
P. h.

Budapest, 20……………………………

A felügyeletet ellátó szerv vezetõjének egyetértése az ingatlan kincstári vagyonkörbõl való kikerülésére és a bevé-
telhányad felhasználására vonatkozóan:

………………………………………
(aláírás)

(név, beosztás gépelve is)
P. h.

Budapest, 20……………………………

3. melléklet a 11/2006. (V. 16.) GKM utasításhoz

A D A T L A P
portfólió kincstári vagyonkörbõl való kikerülésének jóváhagyása céljából

Portfólió megnevezése:
Cégjegyzék száma:
Társaság címe:

Törzstõke / Alaptõke:
Magyar Állam tulajdoni részaránya – névérték: M Ft

részesedés: %

Portfólió könyv szerinti értéke:
forgalmi értéke:

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. tv. 9. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak sze-
rint a portfólió értékesítésébõl származó bevétel 5%-a a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

………………………………………
(aláírás)

(név, beosztás gépelve is)
P. h.

Budapest, 20……………………………
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A felügyeletet ellátó szerv vezetõjének egyetértése a portfólió kincstári vagyonkörbõl való kikerülésére és a 2005.
évi CLIII. tv. által meghatározott bevételhányad központi költségvetésbe való befizetésére:

………………………………………
(aláírás)

(név, beosztás gépelve is)
P. h.

Budapest, 20……………………………

4. melléklet a 11/2006. (V. 16.) GKM utasításhoz

A D A T L A P
központi költségvetési szerv használatában, illetve kezelésében lévõ gépek, felszerelések, jármûvek, készletek

kincstári vagyonkörbõl való kikerülésének és a bevétel felhasználásának jóváhagyása céljából

Ingó vagyontárgy megnevezése:
Ingó vagyontárgy leltározási száma:

A tulajdonos központi költségvetési szerv neve:
Tulajdoni hányad aránya:
Vagyonkezelõ:

neve:
székhelye:

Könyv szerinti érték (Ft):
Bruttó: ……………………… Ft
Nettó: ……………………… Ft

Forgalmi érték (Ft):
Bruttó: ……………………… Ft
Nettó: ……………………… Ft

Az értékbecslõ/vagyonértékelõ megnevezése:
Az értékbecslés/vagyonértékelés száma, kelte:

Az ingó vagyontárgy ismeretében kijelentem, hogy fenti vagyonértékelés reálisan megbecsült forgalmi értéket
tartalmaz.

Az ingóság(ok) per-, teher-, igénymentességének helyzete:

Az ingóság(ok) gép, felszerelés, jármû, készlet* címszó alatt szerepel(nek) a fõkönyvben.

A kincstári vagyonkörbõl való kikerülés javasolt módja:
nyilvános pályáztatás, nyilvános árverés, zártkörû pályáztatás, zártkörû elhelyezés, csere, egyéb:
………………………………………………………………………………………………………………………*

* Zártkörû eljárás esetén:
A kedvezményezett(ek) neve, lakóhelye (székhely, telephely):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
A kedvezményezett(ek) kiválasztásának módja, indoka, célja:
…………………………………………………………………………………………………………………………
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A kedvezményezettek hitelt érdemlõen igazolták, hogy lejárt esedékességû köztartozásuk nincs.

*Csere esetén az ellenszolgáltatásként kincstári vagyonkörbe kerülõ vagyontárgy adatai:

Megnevezés: …………………………………………………………………………………………………………

Jellemzõ: ………………………………………………………………………………………………………………

Forgalmi érték (Ft, áfa megjelölésével): ………………………… Ft

* A nem kívánt rész törlendõ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 109/A. § (4) és (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen elõter-
jesztem a vagyonkezelésünkben lévõ, tárgyi ingó vagyontárgy értékesítésébõl származó bevétel felhasználására
vonatkozó javaslatomat:

eladási ár (forgalmi érték): ………………………… Ft
köztartozás: ………………………… Ft
várható értékesítési költség: ………………………… Ft
fennmaradó (nettó) bevétel összege: ………………………… Ft,

melybõl:

szervezetünket megilletõ bevételhányad: …… %
közp. költségvetést megilletõ bevételhányad: …… %

A szervezetünket megilletõ bevételhányadot:
….... % mértékben építési-beruházásra,
….... % mértékben ingatlanvásárlásra,
….... % mértékben felújításra és rekonstrukcióra,
….... % mértékben környezetvédelemre

kívánjuk felhasználni.

c) A bevételhányadot terveinkben szerepeltettük, ezért költségvetési bevételünk és kiadásunk elõirányzatát nem szük-
séges módosítani.

d) A bevételhányadot terveinkben nem szerepeltettük, ezért kérem költségvetési bevételünk és kiadásunk elõirányza-
tának módosítását.

(csak a megfelelõ szöveget kérjük szerepeltetni.)

………………………………………
(aláírás)

(név, beosztás gépelve is)
P. h.

Budapest, 20…………………………

A felügyeletet ellátó szerv vezetõjének egyetértése az ingó vagyontárgy kincstári vagyonkörbõl való kikerülésére és
a bevételhányad felhasználására vonatkozóan:

………………………………………
(aláírás)

(név, beosztás gépelve is)
P. h.

Budapest, 20…………………………
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A gazdasági és közlekedési miniszter
12/2006. (V. 17.) GKM

utasítása
az ügyvezetõ kormány mûködésével összefüggõ egyes intézkedésekrõl*

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 39/B. §-ában leírtak szerint az új Kormány meg-
alakulásáig a Kormány (ügyvezetõ Kormányként) hivatalában marad, és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a
Kormányt megilletik; nemzetközi szerzõdést azonban nem köthet, és rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása
alapján, halaszthatatlan esetben alkothat. Ezzel összefüggésben az ügyvezetõ Kormány mûködése alatti idõszakra vo-
natkozóan a következõk szerint rendelkezem:

1. A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban és a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása és/vagy felügye-
lete alá tartozó költségvetési szerveknél nem kerülhet sor

a) új közszolgálati jogviszony létesítésére, új vezetõi megbízásokra;
b) új megbízási és vállalkozási szerzõdések megkötésére, a jelenlegi szerzõdések módosítására;
c) a napi munkavégzéshez szükséges anyag- és eszközbeszerzések körén kívül esõ beszerzésekre (személyi haszná-

latra szóló személygépkocsik, bútorok stb.).

2. A jelen utasítás 2006. május 17-én lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

* Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták.

Közlemények

A Közlekedési Fõfelügyelet
közleménye

a digitális menetíró készülékek (tachográf) beszabályozásához, ellenõrzéséhez használható
berendezésekrõl

A Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF) a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl
szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: GR.) 3. mellékletének 15. pontja alapján kérte a tachográf és se-
bességkorlátozó készülékgyártók teljes körû hazai képviseletre feljogosított szervezeteit, hogy tegyenek javaslatot az ál-
taluk képviselt digitális tachográfok beszabályozásához, ellenõrzéséhez szükséges mérõkészülékekre, mûszerekre. A di-
gitális tachográfokkal kapcsolatos tevékenységek végzésére a megyei közlekedési felügyeletek által feljogosított szer-
vezetek a GR. 1. mellékletének 18. pontjába foglalt tevékenységeket – gyártmánytól és típustól függetlenül – végezhetik.
Kivételt képez azonban a digitális tachográf javítása, amely kizárólag a tachográf gyártója által történõ külön feljogosí-
tás alapján végezhetõ. A fentieknek megfelelõen az alkalmazott mûszereknek alkalmasnak kell lenniük az összes
digitális tachográf típushoz. A tachográfgyártók hazai képviseleteinek javaslatai alapján a KFF az említett tevékenysé-
gek végzéséhez az alábbi mérõkészülékeket és mûszereket határozza meg:

Tachográfgyártó hazai képviselete
(címe)

Tachográf típusa
Bevizsgáláshoz, beállításhoz

szükséges eszközök
Adatletöltéshez szükséges

eszközök

ChronoServices Magyaror-
szág Kft. (1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja
57–61.)

ACTIA SmarTach STD UTP 10 Tachográfteszter
(Digitális tachográfhoz al-
kalmas programmal)

ACTIA D-BOX
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Tachográfgyártó hazai képviselete
(címe)

Tachográf típusa
Bevizsgáláshoz, beállításhoz

szükséges eszközök
Adatletöltéshez szükséges

eszközök

SZELPO AutoControl Sys-
tems Kft. (8000 Székesfe-
hérvár, Budai út 390.)

Stoneridge SE5000 MK-II. Tachográfteszter
(Digitális tachográfhoz al-
kalmas programmal)

CITO

TRANS-AUTOMAT Kft.
(1162 Budapest,
János u. 34.)

Siemens VDO DTCO 1381 MTC Tachográfteszter (Di-
gitális tachográfhoz alkal-
mas programmal)

Adatletöltõ kulcs
(USB eszköz)

Közlekedési Fõfelügyelet

Elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

Dr. Csordás László, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium köztisztviselõje részére kiállított, 0093 sorszámú – a
fedõlapon két ezüst sávval ellátott, kék színû – felügyeleti igazolvány elveszett.

Az igazolvány használata 2006. május 12-étõl érvénytelen.

Hirdetések

Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának
pályázati felhívása

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján
Isaszeg nagyközség közigazgatási területén végzendõ közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés

keretében történõ ellátására

Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállí-
tásról szóló 2004. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján Isaszeg Nagyközség közigazgatási területén végzendõ köz-
úti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény által meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, hogy a szolgálta-
tást legalább a jelenleg érvényes menetrendnek és legalább a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ jármûpark (pl. moz-
gásukban korlátozott személyek utazásának biztosítása) és szolgáltatás színvonalán biztosítja.

A pályázati kiírás beszerezhetõ: Isaszeg Nagyközség Polgármesteri Hivatal Kabinetirodáján (2117 Isaszeg, Rákóczi
u. 45.) munkanapokon 8–16 óra között.

Az ajánlattétel határideje: 2006. augusztus 31. csütörtök.
Az elbírálás módja: a pályázat kiírója elõminõsítéssel nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében legelõ-

nyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja.
Az elbírálás szempontjai:
– a jelenleg érvényes menetrendhez képest a járatgyakoriság növelése a lakosság utazási igényeinek megfelelõen,

figyelemmel a lakosság életviteléhez tartozó intézményrendszer elérhetõségére is,
– szolgáltatások minõségével szemben támasztott elvárások és referenciák (pl. eljutási sebesség, gyakoriság, pontos-

ság, megbízhatóság, zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság),
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– mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõségeinek biztosítása,
– a jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala, az üzemeltetés környezeti hatásai,
– a személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási feltételek.

Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2006. szeptember 30.
A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2006. november 15.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2006. december 1.
A szerzõdés idõtartama: 5 év.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata

A HUMÁN-JÖVÕ 2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Közhasznú Társaság
hirdetménye

tihanyi kikötõje (Tihanyi Yacht Club)
új kikötõrendjérõl

A HUMÁN-JÖVÕ 2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Közhasznú Társaság (8637 Balatonõszöd, Hárs utca 11.)
Tihany közigazgatási területén üzemeltetett közforgalmú kikötõje (Tihanyi Yacht Club) használatának helyi szabályait
(kikötõrendjét) – a 49/2002. (XII. 21.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján – megállapította, ame-
lyet a Központi Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet 2006. január 9. napján kelt KK/HF/NS/A/18/0/2006. számú
határozatával jóváhagyott. A határozat 2006. január 30-án jogerõre emelkedett, ezzel egyidejûleg a Központi Közleke-
dési Felügyelet Hajózási Felügyelet 2004. november 2. napján kelt KK/HF/NS/A/982/1/2004. számú határozatával
megállapított kikötõrend hatályát vesztette.

A kikötõrend a kikötõben és az üzembentartó székhelyén megtekinthetõ.

HUMÁN-JÖVÕ 2000 Kht.
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