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Jog sza bá ly 

A gazdasági és közlekedési miniszter
52/2006. (VII. 31.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 12. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 5. mel lék le te e ren de let
mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz úti
jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2006.
(IV. 19.) GKM ren de let 6.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A 2.  §-sal mó do sí tott ER. 10.  § (7) be kez dé se és a
3.  §-sal meg ál la pí tott ER. 12.  § (14)–(17) be kez dé se 2007.
má jus 1-jén lép ha tály ba.”

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2006. (IV. 19.) GKM ren de let 1. mel lék let

a) 2. pont já nak az ER. 5. mel lék let I. fe je zet
2.1.11. pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se, va la mint

b) 3. és 4. pont ja.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
az 52/2006. (VII. 31.) GKM rendelethez

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let

5. mel lék le té nek mó do sí tá sa

1. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
5. mel lék le te I. fe je ze té nek 2.1.11. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1.11. A 2.1.10. pont ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus
adat cse rét vég zõ al kal ma zás te le pí té sé hez, il let ve üze mel -

te té sé hez szük sé ges biz ton sá gi és hard ver ele mek re vo nat -
ko zó rész le tes mû sza ki fel té te le ket a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter jó vá ha gyá -
sá val – ha tá roz za meg és te szi köz zé 2006. de cem ber
31-éig a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben.”

2. Az ER. 5. mel lék le té nek I. fe je zet 2.2.19. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2.19. Az in teg rált vizs gá lat vizs gá ló esz kö zei:
Az esz kö zök re vo nat ko zó rész le tes mû sza ki fel té te le ket 

a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let – a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – ha tá roz za meg és te szi köz zé
2006. de cem ber 31-éig a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben.”

3. Az ER. 5. mel lék le té nek I. fe je zet 2.4.6. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.4.6. Az 1.1.4. pont alap ján meg ha tá ro zott ada tok
rög zí té sé hez szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket a Köz le ke -
dési Fel ügye le tek vizs gá ló ál lo má sa in 2007. má jus 1. nap -
já tól kell biz to sí ta ni.”

Jog sza bály mu ta tó

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó,

il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
együt te sen ki adott

vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fel adat kö rét érin tõ egyéb jog sza bá lyok

(Ma gyar Köz löny 2006. évi 89-95. szá ma)

A)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó

egyéb jog sza bá lyok

2006. évi LXVI II. tör vény a föld gáz el lá tás ról szó ló
2003. évi XLII. tör vény mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny
90. szám 6407. oldal)

50/2006. (VII. 27.) GKM ren de let a köz üze mi cél ra és
el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sá ra ér té ke sí tett vil la mos
ener gia ár sza bá lyo zá sá ról, va la mint a köz üze mi vil la mos
ener gia nagy ke res ke dõ ál tal ha tó sá gi áron ér té ke sí tett vil -
la mos ener gia ára i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 4/2005.
(I. 21.) GKM ren de let módosításáról (Magyar Közlöny
92. szám 6582. oldal)

51/2006. (VII. 27.) GKM ren de let a táv hõ- és vil la -
mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyek kel ren del ke zõ en ge dé -
lyes ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve la kos sá gi táv hõ-szol -
gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett me le gí tett víz és gõz ha tó sá gi

898 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 16. szám



16. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 899

árának megállapításáról szóló 1/2006. (I. 18.) GKM rende-
let módosításáról (Magyar Közlöny 92. szám 6584. oldal)

53/2006. (VII. 31.) GKM rendelet az átvételi kötele-
zettség alá esõ villamos energia átvételének szabályairól
és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.)
GKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 95. szám
7808. oldal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabály

171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a miniszterek fel-
adat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletek deregulá-
ciójáról (Magyar Közlöny 95. szám 6639. oldal)

A Kormány határozata

A Kormány
1075/2006. (VII. 27.) Korm.

határozata
a MÁV Zrt. üzletviteléhez (a személyszállítás
és a pályavasút mûködtetéséhez) szükséges

55 Mrd Ft hosszú lejáratú forgóeszközpótló hitelhez
kapcsolódó állami kezességvállalásról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 33. § (1) bekezdése és 42. § (1) bekezdése, valamint a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 33. §
(1) bekezdése alapján készfizetõ kezességet vállal a MÁV
Zrt. üzletviteléhez (a személyszállítás és a pályavasút mû-
ködtetéséhez) szükséges 55 Mrd Ft hosszú lejáratú forgó-
eszközpótló hitel, valamint annak kamatai és járulékai
visszafizetésére. A készfizetõ kezességet a MÁV Zrt. hi-
telhez jutásának megkönnyítése, továbbá a várhatóan elér-
hetõ kedvezõbb kamatozás indokolja;

2. elõírja, hogy
– a hitel felvevõje az 1. pontban meghatározott hitel

felvétele esetében köteles a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény elõírásait alkalmazni;

– minden további feltételre az állam által vállalt kezes-
ség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási
rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet vonat-
kozik;

3. a Kötv. 42. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a kezességvállalási díj megfizetésétõl el-
tekint;

4. felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a kezesi
szerzõdést kösse meg.

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri utasítások

A gazdasági és közlekedési miniszter
16/2006. (VII. 28.) GKM utasítása

a nemzetközi gazdasági kapcsolatok
szakállamtitkárának kinevezéséig

az átmeneti irányítási és munkáltatói jogok
gyakorlásának rendjérõl*

1. §

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továb-
biakban: minisztérium) nemzetközi gazdasági kapcsolatok
szakállamtitkárának kinevezéséig tartó átmeneti idõszak-
ban az irányítási és munkáltatói jogok gyakorlásáról – a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
6. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a
következõk szerint rendelkezem:

2. §

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakállamtitkára
kinevezéséig a minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 15/2006. (MK. 94.) GKM utasítás (a to-
vábbiakban: SZMSZ) szerint a szakállamtitkár felügyelete
alá tartozó szervezeti egységek irányítását, valamint annak
köztisztviselõi (munkavállalói) feletti munkáltatói jogok
gyakorlását – amennyiben jogszabály, vagy az SZMSZ
másképp nem rendelkezik – az államtitkár látja el.

3. §

Ez az utasítás 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

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

*Az utasítás a tárca honlapján olvasható.



A gazdasági és közlekedési miniszter
17/2006. (VIII. 1.) GKM

utasítása
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban

létszámcsökkentés elrendelésérõl*

1. §

A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az
igazgatási és igazgatási jellegû tevékenységet ellátó köz-
ponti költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámá-
ról szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 4. pontjára
figyelemmel, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 17. §-a (1) bekezdésének a) pontjában fog-
lalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezem.

2. §

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2006. (MK. 94.)
GKM utasítás 2. számú mellékletében meghatározott köz-
tisztviselõi és munkavállalói létszám elérése érdekében a
minisztériumban létszámcsökkentést rendelek el.

3. §

A létszámcsökkentés végrehajtásához szükséges mun-
káltatói intézkedéseket a jelen utasítás hatálybalépésével
egyidejûleg meg kell kezdeni, és a közszolgálati jogvi-
szonyra, illetve munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi
elõírások alapján kell végrehajtani.

4. §

Ez az utasítás 2006. augusztus 7-én lép hatályba.

Dr. Garamhegyi Ábel s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár

Dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter

helyett

*Az utasítás a tárca honlapján olvasható.

A gazdasági és közlekedési miniszter
18/2006. (VIII. 3.) GKM

utasítása
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

által felügyelt igazgatási és igazgatás jellegû szervek
2006. évi létszámáról*

A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az
igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak lét-
számáról szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat, és az
igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak lét-
számáról szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozat
alapján – figyelemmel a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 17. §-a (1) bekezdésének a) pont-
jára – a következõket rendelem el:

1. §

Utasítom a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ál-
tal felügyelt igazgatási és igazgatási jellegû szerveket,
hogy az igazgatási és az igazgatási jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
létszámáról szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozat
mellékletében megállapított engedélyezett létszámkeret
eléréséhez szükségessé váló létszámcsökkentést – a mun-
kajogi szabályok megtartásával – haladéktalanul hajtsák
végre.

2. §

Ez az utasítás 2006. augusztus 4-én lép hatályba.

Dr. Garamhegyi Ábel s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár

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

helyett

* Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták és a tárca honlapján ol-
vasható.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 945 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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